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Ref: Prova 03 - Quinta-Feira 
 
Espaço Aéreo 
Caso Jonny Durand 
 

Brasília, 31 de agosto de 2018. 
 
Na prova 5, desta quinta-feira, 30 de agosto, o piloto australiano Jonny Durand foi 
punido pela invasão lateral do espaço aéreo, Área 1, em frente  a decolagem, antes do 
Star. 
 
Punido quando da apresentação do primeiro resultado parcial, onde teve seus pontos 
zerados, o mesmo me apresentou uma Reclamação, alegando não ter o arquivo de 
espaço aéreo em seus instrumentos e que também não teve nenhuma vantagem com a 
infração. Alegou também que o briefing sobre espaço aéreo foi feito em português e que 
os limites laterais sem o arquivo de espaço aéreo ou ou qualquer outra referência visual 
fica impossível de obedecer sem arquivo de espaço aéreo, diferente da altura onde fica 
mais fácil e objetiva sua obediência. 
 
Analisando seu instrumento de voo, um Flytec, pude constatar que ele só tinha uma 
parte do arquivo de espaço aéreo e que a memória interna do mesmo estava cheia, esse 
o motivo provável do upload do arquivo, quando da inscrição, não ter sido realizado por 
completo, faltando os arquivos referente aos limites laterais. Isso realmente tornava 
impossível dele saber onde estava esse limite, já que no ponto infringido não havia 
nenhuma orientação visual do limite do espaço aéreo. 
Verificando que realmente a invasão ocorreu em poucos metros e antes mesmo da 
abertura do Start (início da corrida), essa não representava nenhuma vantagem 
competitiva para o piloto. 
Decidi pela aplicação de uma advertência, restabelecendo seus pontos, registrando a 
mesma no resultado (dando transparência ao ocorrido), e corrigindo de imediato o 
arquivo de espaço aéreo em seus instrumentos, fazendo um novo upload. 
 
Foi o decidido! 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Dioclecio Rosendo Filho 
Juiz de Prova   
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Julgamento Protesto 
Caso Jonny Durand 
 
 
Acatada Reclamação do piloto, apresentado Protesto ao resultado de sua Advertência, e 
não perca de pontos, foi encaminhada a Comissão de Protesto os dois documentos. 
 
Inicialmente formada pelos pilotos André Fleury, Marquinhos Dust Devil e Betinho 
Schmitz, este último por motivos pessoais declinou da participação, sendo convidado 
para recompor o colegiado da Comissão, formada por três membros, o piloto Ronaldo 
Visnardi. 
 
 
RESULTADO 
 
Após análises dos documentos, assim decidiram, por 2 votos a 1, pela manutenção da 
Advertência e não punição pela perca de pontos. 
 
Esse foi o decidido. 
 
 
 
 
Brasília, 01 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

     
André Fleury 

 
 Marquinhos Dust Devil 

 
 Ronaldo Visnardi 

 
 


