PRIMEIRA EDIÇÃO
DE 25 AGOSTO A 04 SETEMBRO DE 2022

O QUE É?
Poucos países do mundo tem a sorte de ter um Aerodesporto tão
pujante, consolidado e organizado como o Brasil. O JAB- Jogos
Aéreos Brasileiros é um evento que nasce para coroar esta privilegiada
posição e, para consagrar nosso país como uma potência mundial
nos Esportes Aéreos.
O JAB é uma competição multiesportiva de âmbito nacional, é o
ponto alto do Aerodesporto Nacional organizado pelo CAB - Comitê
Aerodesportivo do Brasil, reunindo todas as modalidades organizadas
e regulamentadas do Aerodesporto Brasileiro, reconhecidas pela FAIFederação Aeronáutica Internacional. Na prática são as Olimpíadas
dos Esportes Aéreos Brasileiros, reúne os melhores atletas do nosso
Aerodesporto em competições oficiais, disputando todas as categorias
de cada uma das modalidades esportivas envolvidas. Trata-se de um
evento de grande magnitude, envolvendo centenas de atletas oriundos
de todo o Brasil, entre os dias 25 de agosto a 04 de setembro de 2022.
O propósito do JAB - Jogos Aéreos Brasileiros, é de se tornar uma
tradição entre os maiores eventos esportivos do país, projetando,
entrosando, motivando e atraindo novos simpatizantes para os Esportes
Aéreos. Será realizado bianualmente, para que cada uma das diretorias
eleitas do CAB – Comitê Aerodesportivo do Brasil, possa organizar uma
versão dos Jogos durante seu biênio de mandato. O CAB também
deve planejar o JAB para que haja uma interação máxima entre as
diferentes categorias do Aerodesporto, para que integre e fomente a
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Indústria Aerodesportiva no país, incentive a segurança, tecnologia e
o desenvolvimento das categorias esportivas participantes. A sinergia
criada pela reunião destas competições esportivas simultâneas, deve
ser de suma importância para a aproximação do Aerodesporto com
os meios de comunicação e a Mídia Esportiva, gerando um melhor
ambiente para os patrocínios corporativos e a comercialização dos
futuros Jogos Aéreos Brasileiros.
É importante que o JAB reúna atletas oriundos de todas as regiões do
Brasil, fazendo que os Jogos tenham todos os estados representados
em cada uma das categorias de cada modalidade, consolidando
a popularidade e acessibilidade do Aerodesporto Nacional. Tal
desafio lançado a cada dois anos a uma nova diretoria, fará de
maneira saudável, que o JAB tenha um crescimento continuado
vertical e sustentável, criando fama e tradição no esporte nacional
e internacional. O JAB deve ter sua exposição sempre maximizada,
garantindo que o Aerodesporto Nacional possa ter cada vez mais,
sua posição consolidada e respeitada no Brasil e no mundo.
A realização do JAB - Jogos Aéreos Brasileiros é de responsabilidade
exclusiva do CAB - Comitê Aerodesportivo do Brasil como o órgão
organizador, o CAB é responsável por escolher a cidade anfitriã para
cada edição e pela nomeação dos diretores do evento. O Programa
Esportivo dos Jogos será estipulado pela Diretoria Técnica do CAB
e executado pelos Diretores Técnicos dos Jogos, indicados pelas
Confederações e Associações filiadas.
Pelos esportes que participam, pela beleza plástica e pelo elevado grau
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técnico da competição, o JAB promete ser uma das mais emocionantes
e concorridas competições do Esporte Nacional, a prova disso é o
sucesso que os X-GAMES, os Jogos Aéreos Mundiais, já conquistaram
em suas versões já realizadas.
O COI – Comitê Olímpico Internacional, é a entidade responsável pelos
Jogos Olímpicos Internacionais, que são chamados de Olimpíadas. A
FAI- Federação Aeronáutica Internacional, por sua vez, criou o WAG World Air Games (Jogos Aéreos Mundiais), ou X-Games, como ficaram
popularmente conhecidos.
O COI é representado no Brasil pelo COB – Comitê Olímpico do Brasil,
e a FAI é representada no Brasil pelo CAB – Comitê Aerodesportivo do
Brasil. Sendo assim, o CAB criou os JAB – Jogos Aéreos Brasileiros, com
as mesmas características do WAG - World Air Games, como preparação
para o Brasil se candidatar a sediar os Jogos Internacionais no país.
As sete modalidades dos Esportes Aéreos Brasileiros reconhecidas
pela FAI - Federação Aeronáutica Internacional, são: Voo livre (CBVL);
Voo em planadores (FBVP); Acrobacia aérea (ACRO); Aeromodelismo
(COBRA); Paraquedismo (CBPQ); Balão (CBB); Paramotores (CBPM).
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OS OBJETIVOS
• PROMOVER E MOTIVAR OS ESPORTES AÉREOS NO
BRASIL, APROXIMANDO O AERODESPORTO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO E DA MÍDIA ESPORTIVA.

• COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO E
APRIMORAMENTO TÉCNICO DOS ESPORTES AÉREOS
NACIONAIS, CONSOLIDANDO O BRASIL COMO POTÊNCIA
ESPORTIVA DO AERODESPORTO MUNDIAL.

• INCENTIVAR A SAUDÁVEL PRÁTICA DAS COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS NO PAÍS.

• COLABORAR PARA O CRESCIMENTO, MODERNIZAÇÃO,
GANHOS ECONÔMICOS E TÉCNICOS DAS INDÚSTRIAS E
SERVIÇOS DO SETOR AERODESPORTIVO NACIONAL.

• PROMOVER AS CIDADES SEDES DO EVENTO
TRAZENDO VISIBILIDADE, INCREMENTO TURÍSTICO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
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OS COMPETIDORES

CBVL - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOO LIVRE
O Voo Livre Brasileiro é um dos mais estruturados do mundo,
conta com excelentes atletas de nível internacional, garantindo a
constante presença de nossos esportistas entre os melhores do
planeta. Envolvendo duas categorias bastante cativantes, a Asa
Delta e os Paragliders, é um esporte prático, com custos acessíveis
e de grande emoção. Graças a essas qualidades o Voo Livre é um
esporte já bastante difundido no Brasil, mantendo-se em constante
crescimento. Tem a seu favor o fato de ambas as modalidades
possibilitarem o voo duplo, o que atrai uma quantidade significativa
de simpatizantes ao esporte, facilitando também a disseminação da
modalidade. Os campeonatos de Voo Livre são tradicionalmente
bastante disputados, o que soma muito a grandes eventos como
o JAB - Jogos Aéreos Brasileiros, trazendo emoção, beleza e
interatividade com o público.
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FBVP - FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE VOO EM PLANADORES
O Brasil conta com um grande número de Aeroclubes de Planadores,
a maioria encontra-se entre o Sul e o Sudeste do Brasil, regiões
de tradição no Voo a Vela, que sediam quase a totalidade dos
campeonatos. Entretanto, o Nordeste Brasileiro é mundialmente
reconhecido como um dos melhores lugares do mundo para essa
prática, região onde são realizados a maioria dos Recordes Nacionais.
O Voo a Vela no Brasil se destaca entre os mais estruturados do
mundo, sediamos competições altamente disputadas e reconhecidas
pelo elevado nível técnico. Voar um planador é muito mais que
um simples esporte, significa a essência pura dos aeródinos (mais
pesados que o ar), durante o JAB - Jogos Aéreos Brasileiros, o
público vai poder presenciar a categoria que melhor forma um piloto
de verdade e, saber porque um piloto de planador sempre terá um
diferencial de proficiência técnica em relação aos outros.
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ACRO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ACROBACIA AÉREA
O Brasil conta com uma frota expressiva de aeronaves de
acrobacia, comandada por pilotos de elevado nível técnico,
reconhecidos internacionalmente. Os campeonatos são
realizados em diversas categorias, permitindo que pilotos com
todos os níveis de experiência participem das competições. Essa
cativante e emocionante modalidade do Aerodesporto será uma
grande vitrine para o JAB - Jogos Aéreos Brasileiros, pois pode
ser acompanhada de perto pelo público, permitindo uma total
interação entre as emoções dos voos dessas fantásticas máquinas
e seus pilotos com o público. Como os voos podem ser narrados
e as aeronaves estacionadas em frente ao público, a Acrobacia
Aérea é sem dúvida um grande espetáculo que reúne um número
expressivo de admiradores.
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COBRA - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE AEROMODELISMO
O Aeromodelismo é a atividade aerodesportiva mais praticada no
país, conta com o maior número de atletas e o maior número de
profissionais envolvidos. Pode ser dizer que é o mais democrático
dos Esportes Aéreos, possibilitando que praticantes de oito a oitenta
anos possam aproveitar as emoções desse encantador esporte.
Praticado também próximo ao público, o Aeromodelismo promete
empolgar muito os visitantes do JAB, pois conta com atletas de
altíssimo nível, voando equipamentos extremamente sofisticados
que realizam manobras incríveis. Com certeza o Aeromodelismo
Brasileiro vai mostrar durante o JAB - Jogos Aéreos Brasileiros,
porque é considerado a maior porta de entrada para o Aerodesporto
e para a Aviação.
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CBPQ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE PARAQUEDISMO
Essa talvez seja a modalidade mais emocionante dos Esportes
Aéreos e o que pratica a maior variedade de categorias. É um dos
Aerodesportos que mais reúne atletas e um dos mais difundidos
no Brasil, sendo praticado em quase todos os estados brasileiros e,
com o segundo maior número de praticantes. O Centro Nacional
de Paraquedismo em Boituva, SP, é uma das áreas de salto de
maior atividade do mundo. O JAB vai mostrar de perto toda essa
emoção e adrenalina, pois os saltos ocorrem literalmente sobre
a cabeça do público, possibilitando além da interatividade, o
acompanhamento completo das provas. Com diversas categorias,
o Paraquedismo promete um colorido bastante especial nos céus
durante a realização dos JAB - Jogos Aéreos Brasileiros.
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CBB - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BALONISMO
Este é o voo mais romântico e envolvente que o homem já fez.
A bordo de um cesto de vime, esses intrépidos pilotos voam e
navegam somente com a diferença de temperatura do ar e da
direção dos ventos, é realmente fantástico. Pouca gente sabe,
mas o Brasil tem uma significativa expressão mundial nesse
esporte, sendo inclusive exportador de balões para diversos países
do mundo. O JAB - Jogos Aéreos Brasileiros, vai mostrar quem
são esses apaixonantes pilotos e como voam seus encantadores
balões. Toda essa mágica do balonismo será mostrada aos
visitantes, expondo em detalhes como são e, quais são, as provas
que classificam os Balões de Ar Quente e seus tripulantes.
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CBPM - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE PARAMOTORES
A CBPM é a mais nova entidade Aerodesportiva do país, representa
uma das modalidades esportivas que mais cresceram nos últimos
anos no Brasil.
Estará presente ao JAB - Jogos Aéreos Brasileiros mostrando a
versatilidade e as emoções que este fantástico Esporte Aéreo
oferece. Todos verão que não foi por acaso que se deu este
expressivo crescimento, ocupando pouco espaço para decolagens
e pousos, facilidade para transporte e montagem dos equipamentos
e um voo bastante versátil, o Paramotor se tornou uma paixão
nacional. Uma competição imperdível para que o público possa
conhecer e vibrar com as provas dessa modalidade, ficando por
dentro dos regulamentos, que serão os mesmos aplicados pelo
Campeonato Mundial, que se realizará em breve no Brasil.
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EBRACA - ENCONTRO BRASILEIRO DE
AERONAVES CLÁSSICAS E ANTIGAS
O JAB – Jogos Aéreos Brasileiros 2022, tem como proposta
principal, além das Competições, reunir e motivar os simpatizantes
de toda Aviação Desportiva. Assim sendo, o JAB se orgulha de
organizar também durante suas atividades, o Primeiro EBRACA
– Encontro Brasileiro de Aviões Clássicos e Antigos. Será uma
excelente oportunidade para fomentar e incentivar este segmento
que já reúne no Brasil, um significativo número de apaixonados e
obstinados aviadores, proprietários e amantes da Aviação Clássica
e Antiga. É a melhor forma de mostrar aos visitantes do JAB, e a
todo Brasil, as fantásticas “Avis Raras” que conservam ainda em voo
a história da Aviação Brasileira e mundial. Também é uma forma
de agradecer a esses excepcionais aviadores e proprietários, pelos
esforços desmedidos que dedicam aos seus magníficos acervos
voadores, os quais contribuirão em muito para embelezar e
abrilhantar os Jogos Aéreos Brasileiros de São Lourenço, MG.

13

NOSSA PROPOSTA
Este projeto visa, respeitando as condições técnicas, escolher
empresas parceiras para participar deste evento de sucesso.
Parceiros que apoiem o JAB - Jogos Aéreos Brasileiros em todos
os aspectos e, participe conosco da identidade visual em todas
as suas formas, podendo incluir 100% das ações ou parte delas.
Já é uma tradição nos eventos aéreos um retorno sempre acima
do esperado aos patrocinadores, prova disso foi o “Red Bull Air
Race” no Rio de Janeiro, em 2007, que bateu recorde de público
em eventos esportivos no Brasil, reunindo mais de um milhão de
pessoas na praia de Botafogo.

O “Selo Verde ASABRAS” é uma iniciativa dirigida
especialmente a aviação brasileira, uma solução de
sustentabilidade inteligente, prática e vantajosa.
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EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
AERONAVES EXPERIMENTAIS
A operação de Aeronaves Experimentais Desportivas é um
segmento da Aviação Experimental que tem como principal
propósito atender os voos de lazer, instrução e competições
esportivas. As aeronaves dessa modalidade podem ser aeronaves
pendulares (trikes), girocópteros, aeronaves anfíbias ou aeronaves
construídas por amadores.
Com o objetivo de atender os interesses do público atraído pelo I
JAB, e de fomentar a Indústria Aeronáutica Desportiva, em paralelo
ao I JAB acontecerá a EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AERONAVES
EXPERIMENTAIS, incentivando a tecnologia e desenvolvimento
dessa categoria de Aeronaves. O Brasil sempre foi um grande
fabricante e exportador de Aeronaves Desportivas, sendo assim, a
EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AERONAVES EXPERIMENTAIS, promete
não só atender os interesses e expectativas dos competidores e
visitantes, mas também fixar a cidade de São Lourenço como uma
referência na Aviação Desportiva Brasileira.
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SÃO LOURENÇO, MG
Uma das mais belas cidades do Circuito das Águas, com seus
diversos atrativos, sua hospitalidade levará o visitante por uma
efusão de belíssimos locais e passeios inusitados. A excelente
estrutura e a vocação de encantar seus turistas, fará com que os
participantes e visitantes guardem em suas mentes e corações
lembranças inesquecíveis do I JAB - Jogos Aéreos Brasileiros
em São Lourenço.
Com toda certeza as emoções dos esportes aéreos se tornarão
ainda maiores nos céus de São Lourenço - MG, a maior Estância
Hidromineral do País.
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JAB 2022

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES

DE 25 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO

DIA

HORA

25/08 - QUINTA- FEIRA

14:00/14:30

Abertura no Aeroporto Municipal

14:30/17:00

Demonstrações de todas as modalidades

-

Paramotor, Voo Livre, Voo de Planadores e Paraquedismo

19:00/21:00

Seminário de Segurança Operacional de Voo

27/08 - SÁBADO

-

Paramotor, Voo Livre, Voo de Planadores e Paraquedismo

28/08 - DOMINGO

-

Paramotor, Voo Livre, Voo de Planadores e Paraquedismo

02/09 - SEXTA-FEIRA

-

Balonismo, Aeromodelismo e Acrobacia Aérea

19:00/21:00

Seminário de Segurança Operacional de Voo

03/09 - SÁBADO

-

Balonismo, Aeromodelismo e Acrobacia Aérea

04/09 - DOMINGO

-

Balonismo, Aeromodelismo, Acrobacia Aérea e Encerramento

26/08 - SEXTA- FEIRA

CALENDÁRIO DO EBRACA
25/08 - QUINTA- FEIRA

17:00

Ao Pôr do Sol: Janela 1 de Pouso das aeronaves

26/08 - SEXTA-FEIRA

12:00/13:30 e 17:00

Ao Pôr do Sol: Janelas 2 e 3 de Pouso das aeronaves

27/08 - SÁBADO

12:00/13:30 e 17:00

Ao Pôr do Sol: Janelas 4 e 5 de Pouso das Aeronaves

21:00

Jantar de Confraternização

12:00/13:30 e 17:00

Ao Pôr do Sol: Janelas de Decolagem

28/08 - DOMINGO

Obs: As aeronaves que chegaram fora dos dias das Competições do JAB, ficam livres de horários para pousos e decolagens.
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MAPA DO EVENTO
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MAPA DO EVENTO

QUEM SOMOS
CAB - COMITÊ AERODESPORTIVO DO BRASIL
O CAB - Comitê Aerodesportivo do Brasil, fundado em 25 de abril de 1997
na cidade do Rio de Janeiro, RJ, é uma entidade formada com a finalidade
de coordenar e organizar todos os aspectos relativos à prática e gestão das
modalidades aerodesportivas no território brasileiro. Objetiva dar suporte aos
associados para o fomento, crescimento e fortalecimento do aerodesporto
nacional. O CAB é a representante do Brasil perante a FAI - Federação
Aeronáutica Internacional, com sede na cidade de Lausanne, Suíça.
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