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 Equipamento Obrigatório:  

 AAD  

 Altímetro Visual  

 Sonoro para quaisquer saltos de freefly e tracking  

Saltar sem Fato e/ou Capacete fechado  

 Mínimo 50 saltos em Caderneta de Saltos  

SALTAR COM CAMERA (de qualquer género):  

 Só é admitido o uso de cameras com um mínimo 200 saltos na 

Caderneta de Saltos  

 A DZ verifica o capacete de camara – corte de suspensão é altamente 

recomendado  

VOO RELATIVO/ FORMAÇÃO SKYDIVING – Pessoas com pouca 

experiência a saltar juntas 

 Mínimo 5 saltos com instrutor na Caderneta de Saltos para fazer 2 

ways com alguém com o mesmo nível de experiência ou superior 

  Caderneta de Saltos tem que provar que as competências em FS são 

equivalentes ao número de saltos estipulado pelo Instrutor Chefe para 

3 ways ou mais – recomenda-se o curso FS1  

FREEFLY (incl. Blackflying) – Pessoas com pouca experiência a saltar juntas 

 Mínimo 1 salto com instrutor na Caderneta de Saltos para fazer solo 

blackfly/ freefly/ saltos tracking 

 Mínimo 10 saltos com instrutor em Caderneta de Saltos para fazer 2 

ways com alguém de experiência superior 

 Caderneta de Saltos tem que provar que as competências em FF são 

equivalentes ao nível dos saltos  

FREEFLY/ TRACKING – (seguir as regras no hangar) 

 Altímetro Sonoro obrigatório para todos os saltos Freefly/ Tracking  

 É obrigatório fazer 1 salto com instrutor (e ter a sua aprovação) antes 

do primeiro solo Freefly/ Track.  

 Minímo de 50 saltos para fazer Tracking (se tiver menos que 50 saltos, 

apenas poderá fazê-lo com um instrutor) 

 50 – 199 saltos, grupo máximo de 3 (incluindo o LO e/ou o instrutor) 

 Máximo 2 pessoas a fazer tracking por voo (não inclui WS) e a direção 

do tracking é sempre Norte. Um paraquedista com fato de Tracking é 

considerado um grupo tracking.  

 O responsável pelo tracking deve voar de barriga e estar manifestado 

como tal, responsabilizando-se pelo salto 

Curso WINGSUIT Primeiro Salto  

 200 saltos na Caderneta de Saltos feitos nos últimos 18 meses e com 

experiência de tracking 

 Fato Track 100 saltos e experiência de tracking e briefing feito por um 

instrutor WS 

 

 

WINGSUIT Geral  

 200 saltos na Caderneta de Saltos com experiência em saltos Wingsuit 

 É obrigatório que o Wingsuiter tenha consigo o seu telemóvel com o 

número do escritório DZ +351 282 496 581.  

 Máximo 2 grupos WS por voo 

 Não são permitidos Fly-bys e XRM  

 WS Rodeos têm de ser aprovados pelo Safety Officer  

SKYSURF (DZ não tem pranchas para aluguer) 

 Min. 500 saltos na Caderneta de Saltos, sendo que os últimos 200 têm 

que ter sido nos últimos 18 meses  

 Prova de mínimo 10 saltos efetuados com prancha nos últimos 6 

meses  

Saltos TUBO (disponibilidade sob consulta) 

 Fica à discrição do Instrutor-Chefe ou do instrutor de Freefly nmeado 

pela DZ consoante as competências do paraquedista  

 O paraquedista é inteiramente responsável pelo uso, perda ou dano do 

tubo DZ 

 Não são permitidos insufláveis  

 Skyballs têm de ser pré-autorizadas – O Safety Officer tem decisão 

final  

Saltos na praia  

 Mínimo 100 saltos na Caderneta de Saltos  

ORDEM DE SAÍDA geral  

1º  Tracking 

2º  Grupos FS, do maior para o mais pequeno  

3º  Grupos FF, do maior para o mais pequeno 

4º  Tracking  

5º  High Pullers e alunos solo  

6º  Alunos AFF com instrutores 

7º  Tandems  

8º Wingsuits/ Tracking suits/ grupos Tracking – se necessário 

Se for escolhido como Jump Master do voo e não tiver certeza da ordem de saída, 

peça indicações ao Instrutor-Chefe ou a um instrutor da DZ que esteja disponível.  

VOO DE CALOTE 

 Aproxime-se da zona pela área Norte / por cima do campo de golfe  

 Voltas baixas são perigosas e proibidas 

 Não são permitidas voltas em espiral  

 Depois de abrir a calote, vire 90 graus em relação à largada até 

observar a abertura do grupo seguinte  

 Padrões de aterragem de direita ou esquerda são ditados pelo T 

 Menos de 1000 pés/ 300 m ZONA NO FLY sobre a pista e edifícios do 

aeródromo  

CICLOS DE MANUTENÇÃO DO RESERVA  

Os ciclos de manutenção do reserva são baseados na qualificação e federação da 
pessoa que os dobra, por exemplo, 6 meses BPA (Reino Unido), 180 dias FAA 
(Estados Unidos), 12 meses DFV (Alemanha), 12 meses FPPQ (Portugal). 

__________________________________________________ 

O regulamento encontra-se atualizado no momento da publicação. Reservamo-

nos ao direito de atualizar/alterar as regras a qualquer altura e sem pré aviso. 


