Liga de Aeromodelismo do Cávado
10º F5J – LAC 2019

Prova de Motoplanadores Eléctricos de Voo Térmico de Duração

Organização e Local de Prova
LAC - Liga de
Aeromodelismo do Cávado

Organização

Seixo / Vila de Mira
(Campo de Cultura
Industrial de Relva)

Local de Prova

40°28'49.2"N /
8°44'31.6"W
Prova inscrita no Calendário Nacional de
2019 da FPAM.

Data da Prova e Horário

Data

30/11/2019

Horário

9:30h-10.00h- Pagamento de Inscrições
/Montagem e verificação dos modelos/
altímetros e Frequências
10:00h-10.30h-Briefing e Designação dos
Grupos/Mangas e Cronometristas
10:30h-16.00h-Período de realização da
competição, efetuando-se o maior nº de
mangas possíveis ( 4-8 mangas)
16:30H - Comunicação das classificações finais e
entrega de lembranças num restaurante
próximo.

Classes
F5J - ELECTRIC THERMAL DURATION GLIDERS

Regras Locais
Código Desportivo FAI, Secção 4b-Geral, Parte 5, Classe F5J Electric
Motor Glider - Thermal Duration e emendas relevantes válidas em 2019
Dispositivos de medição de altura:

De acordo com o regulamento FAI para 2019.
Outras disposições:
- Não haverá realização de fly-off.
- A direção de prova poderá efetuar as alterações consideradas
necessárias mediante as condições meteorológicas e do terreno de voo
que se verifiquem nos dias da prova.
Adaptação local das regras 5.5.11 CLASS F5J – ELECTRIC POWERED
THERMAL DURATION GLIDERS: a. 5.5.11.1.3., h), i) , o concorrente pode
ligar o motor após os trinta segundos iniciais por razões de segurança,
pontuando zero pontos no voo.
O diretor da prova poderá efetuar alterações às regras locais no dia da
competição, caso considere necessário.

Inscrições
- Podem inscrever-se todos os titulares da licença desportiva emitida pela FPAM
com Seguro de Responsabilidade Civil.
- A Inscrição efetua-se através do preenchimento de um formulário online
(Google Forms) no endereço que se segue e deverá realizar-se até ao dia
28/11/2019.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ2DoQaQL-ErkDcQFvN81-MgguCY
aTsTso2Kcxv-nOG0CtJg/viewform?usp=pp_url
- Taxa de Inscrição:  10,00€ (paga no dia da prova)
- Para algum esclarecimento adicional, pf ligar para 916050997 (Vítor Gandarela)
ou enviar email para: desporto.lac@gmail.com
Sugerimos que todos os pilotos se registem no site https://concursosf3kyf5j.net de
forma a facilitar o lançamento e consulta dos resultados OnLine.

Classificações Finais
A classificação será individual, com prémios para os três primeiros e lembranças
para todos os concorrentes.

Direcção de Prova
Director de Prova: Sebastião Sousa Cruz Lopes
Informática: Manuel João Rodrigues Teixeira
Cronometristas: A designar

Disposições Finais
A Direcção de Prova poderá alterar a data de realização do
evento, com uma antecedência mínima de três dias, se for
previsível a ocorrência de condições climatéricas adversas.
Como nesta fase do ano os dias são curtos e as condições meteorológicas
habitualmente um pouco agrestes, propomos aproveitar o dia de uma forma
mais intensiva, efetuando as mangas de voo sem interrupção para almoço,
realizando-se o momento de encerramento num espaço fechado (restaurante)
nas cercanias da pista, pelo que sugerimos que os participantes levem o que
considerarem oportuno para um lanche na hora de almoço habitual.

A prova só poderá realizar-se após a receção do Notam previamente solicitado e
para o qual ainda aguardamos a sua emissão pelas autoridades competentes.
Caso não seja emitido atempadamente, informaremos todos os concorrentes do
cancelamento da prova.

Reclamações
As reclamações requerem uma caução no valor de 50.00€ e regem-se pelo
disposto no regulamento desportivo nacional.

Modelo FPAm No 77

