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Utiliza-se o Ranking de Clubes para melhor demonstrar a intensidade da atividade esportiva 
de cada clube.  

A cada três anos consecutivos, que abrange a realização dos campeonatos brasileiros em 
cada região onde se encontram os clubes filiados (Sul, Sudeste e Centro Oeste) será 
realizado o Ranking Trianual de Clubes. Os rankings combinados refletirão algumas das 
características e dos resultados do voo a vela:  

• campeonatos brasileiros e etapas regionais (ápice da carreira do piloto),  
• insígnias (marcos do desenvolvimento do piloto nas técnicas de navegação),  
• pontuação OLC (resultado do número de voos dos pilotos de um aeroclube, seja de 

instrução, treinamento, navegação ou competição).  

Outros critérios poderão ser usados, mas esses têm como característica o reconhecimento 
formal, a disponibilidade de consulta e a aceitação da comunidade.  

Os pesos entre os rankings e a pontuação interna (de colocações em campeonatos, de 
colocação entre aeroclubes e de insígnias) são padronizados; em nenhum momento será 
feito algum tipo de análise ou "atingir meta" para tendenciar resultados finais. Da mesma 
forma, não será feita nenhuma ponderação; o valor da pontuação máxima para o primeiro 
colocado de cada ranking, 20 pontos, é escolhido como sendo o primeiro número decimal 
redondo superior ao número de participantes.  

Pontuam apenas os participantes: será adotado como critério para validação a associação 
do piloto e do aeroclube à FBVP no momento do fato, excluindo-se o ranking OLC, que não 
tem esse tipo de controle para pilotos. No caso de campeonatos, também não serão 
pontuados pilotos classificados como Hours Concurs (HC) pelo Soaring Spot.  

Não existe critério de desempate no ranking final - a ordem de apresentação das aeroclubes 
será gerada automaticamente pela ferramenta Google. Os cálculos serão realizados da 
seguinte forma:  

1. Ranking Combinado: para cada um dos três rankings (Campeonatos, Insígnias, OLC), 
atribui-se 20 pontos para o 1º colocado, 19 pontos para o 2º e assim por diante. Sem critério 
de desempate.  

2. Ranking Campeonatos: para cada uma das classes em cada uma das etapas dos 
campeonatos brasileiros e regionais, a partir das informações do Soaring Spot, será atribuída 
a pontuação a cada um dos pilotos participantes segundo o critério de 20 pontos para o 1º 
colocado, 19 pontos para o 2º e assim por diante. As pontuações serão totalizadas por 
aeroclube para o período dos três anos.  

3. Ranking Insígnias: a partir das informações da FBVP de cada uma das insígnias obtidas 
no triênio, será feita a soma do número total de insígnias por aeroclube. Os aeroclubes serão 
ordenados do maior número de insígnias conquistadas para o menor e será atribuída a 
pontuação segundo o critério de 20 pontos para o 1º colocado, 19 pontos para o 2º e assim 
por diante.  

4. Ranking OLC: a partir das informações da OLC para cada clube nas temporadas dos 
últimos três anos, será feita soma das pontuações das três temporadas. Os aeroclubes serão 
ordenados da maior pontuação para a menor e será atribuída a pontuação segundo o critério 
de 20 pontos para o 1º colocado, 19 pontos para o 2º e assim por diante.  
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1. Gráfico de Pontuação final da temporada 2017 – 2019. 
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2. Gráfico de Evolução 2017 – 2019 

 


