Proposta para o Curso de Paraquedismo.
Curso “AFF”
Tem seu nome em Inglês por ser um curso de padrão mundial, traduzindo Curso
Acelerado em Queda-livre, este sistema e o mais avançado, executado em todo o
mundo no mesmo padrão.
Esse curso é dividido em 8 níveis:
Do nível I ao nível III - Saltos realizados com 2 instrutores
Do nível IV ao nível VII - Salto realizado com 1 instrutor
O nível VIII - Salto de graduação e os demais até a Cat. A.
Em todos os níveis (saltos) os instrutores irão lhe informar e treinar os objetivos
correspondentes, caso algum desses objetivos não seja atingido o nível (salto) será
repetido.
Dividido em sete níveis, começando com os três primeiros com dois instrutores e
os quatro restantes com apenas um, se não houver repetição seu oitavo salto já e a
graduação.
Após o curso teórico que é no mínimo de 12 h de aulas teóricas e treinamentos
práticos, o aluno esta pronto para o Primeiro Salto "Pratica do Comando", neste salto
você ira fazer simulações do comando do pára-quedas durante a queda-livre.
Segundo Salto "Curvas”, neste salto você aprende a executar curvas para os dois
lados, e ainda movimento a frente.
Terceiro "Vôo Solo" e o salto que os dois instrutores vão largar você para voar
sozinho, este e o último salto com dois instrutores.
Quarto "Curvas". Solo “você vai fazer curvas voando solto, o instrutor apenas fica
por perto”.
Quinto "Curvas de 360 Graus”, salto quase igual ao anterior, mas as curvas desta
vez, fazem a volta completa.
Sexto "Saída Solo + Back Loop" sempre algo novo, neste salto alem de sair
sozinho o aluno faz cambalhota, back loop, e bem divertido.
Sétimo supervisão do salto solo - Salto acompanhado por um instrutor, onde será
avaliado a condição do aluno para o 8º nível que é o salto de graduação.

Oitavo salto e o salto de formatura, e os demais saltos serão com supervisão
direta do instrutor, porém solos, até completar o vigésimo salto que é pré requisito
para pedir a licença esportiva Cat. A.
O custo do curso até o salto de formatura fica assim (sem considerar repetições):

Curso Teórico de Primeiro Salto
Salto AFF Nível I
Salto AFF Nível II
Salto AFF Nível III
Salto AFF Nível IV
Salto AFF Nível V
Salto AFF Nível VI
Salto AFF Nível VII
Salto AFF Nível VIII
Total

Valor
R$ 500,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 560,00
R$ 560,00
R$ 560,00
R$ 560,00
R$ 270,00
R$5410,00

Os saltos acima cumprem a progressão normal prevista no programa AFF da
CBPQ e USPA, contudo pode ser modificado pelo instrutor dependendo do
aproveitamento técnico de cada aluno. Podem acontecer repetições caso o aluno não
consiga atingir as metas técnicas.
A freqüência mínima neste sistema é de um salto a cada 30 dias. Caso o prazo
seja ultrapassado, o salto deve ser repetido mesmo que tenha sido aprovado para o
próximo nível.
O aluno se forma quando atinge o vigésimo quinto salto e sabe checar seu
equipamento, executar todos os procedimentos na aeronave, realiza queda livre, loop
track, comando estável, dobra seu pára-quedas principal e pousa no alvo.
Após a formatura, o aluno pode escolher uma das inúmeras modalidades do
esporte e focar seus próximos saltos em uma delas. Nossa escola possui em seu
quadro de instrutores campeões brasileiros em todas as modalidades facilitando,
assim, os caminhos para que nossos alunos também se tornem campeões!

Bons Saltos!
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