Spring Cup F5J
APSIA 2021
Organização
e Local /
Organization and
venue

Esta prova é organizada pela APSIA e será realizada no aeródromo da
Amendoeira em Montemor-o-Novo, local com coordenadas 38º42’33”N
e 8º16’31”W / Contest organized by APSIA at Amendoeira airfield,
Montemor-o-Novo, geographic position: 38º42’33”N and 8º16’31”W.
É um Open Internacional integrado no circuito Eurotour F5J e está
inscrito no Calendário Oficial de Provas da FPAm. / This is an Open
International FAI contest, also part of the Eurotour F5J.

Data e Horário /
Date and Schedule

Será realizada nos dias 22 de Maio de 2021, com início às 9h00.
Detalhes da prova e horário definitivo em www.apsia.pt / 22 May 2021,
starting at 09h00. Further details and definitive schedule at
www.apsia.pt

Categorias e Classes
admitidas / Allowed
classes

Classe FAI F5J / FAI Class F5J.

Normas Técnicas /
Technical Rules

A prova será regida pelo Código Desportivo da FAI e o Regulamento
da Classe F5J com as seguintes particularidade: será realizado o maior
número possível de mangas classificativas, com um mínimo de 4, e 2
“fly-offs”. / Contest organized under FAI Sport Code and F5J,
Provisional Class rules. There will be flown a maximum possible
number of flights, with a minimum of 4, and 2 flyoffs.

Inscrições /
Registrations

A Inscrição limitada a 30 pilotos deverá ser feita no sitio da APSIA
www.apsia.pt (inscrição em eventos), obrigatoriamente com a
indicação de duas frequências (exceptuando 2.4 Ghz), ou por e-mail
para: geral@apsia.pt / Registration limited to 30 pilots to be made
online at www.apsia.pt with mandatory indication of 2 frequencies
except for 2.4GHz, or by e-mail to geral@apsia.pt.
O custo de cada inscrição, a liquidar até ao início da prova, é de 30 €
se efectuada até ao dia 18 de Maio. Após esta data, a aceitação de
inscrições ficará condicionada pela disponibilidade de vagas e o seu
custo agravado para 50 €. / The registration cost is 30 €, to be paid
upon arrival if made until 18 May, 50 € after this date, subject to possible
insertion in flight slots.
Um almoço e refeiçõss de campo estão incluído no valor da inscrição /
The registration fee includes a field lunch.
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Licença Desportiva /
Sporting Licences

É obrigatória a apresentação da Licença Desportiva Internacional
(FAI), válida. / A valid international FAI licence is required.

Verificações /
Inspections

Uma verificação sistemática de altímetros será efectuada antes do
início da prova a partir das 8h30m. Quaisquer verificações quer de
modelos, quer de equipamento, poderão ser efectuadas sempre que
o júri assim o entender. / Models and altimeters technical processing
will start at 8h30. Inspections of models and equipment may be made
at any time whenever requested by the Jury.

Classificações /
Classification

A classificação será individual, com prémios para os três melhores
classificados e lembranças para todos os participantes / The
classification will be individual with prizes for first three places and
gifts to all participants.

Frequências /
Frequencies

As frequências atribuídas para o aeromodelismo radiocontrolado em
Portugal são as compreendidas entre 35,010 MHz até 35,200 MHz.
Durante o campeonato o sistema 2.4Ghz pode ser usado. Os
concorrentes estrangeiros com outras frequências devem comunicar
essas frequências e podem usá-las sob responsabilidade do
utilizador / Radio-control frequencies allocated for model airplanes in
Portugal are from 35.010 to 35.200 MHz. 2.4GHz can be used.
Foreign competitors can use other frequencies, after reporting to the
organization, at their own risk.

Suspensão ou
Anulação da Prova /
Suspension or
cancellation

A ausência de inscrições ou condições meteorológicas
desfavoráveis, serão determinantes para a interrupção temporária ou
final da prova. / Insufficient number of registrations or unfavorable
weather conditions can be determinant for the decision to suspend or
cancel the contest.

Reclamações /
Complaints

De acordo com o que está estipulado pela FPAm, a caução é de 35
EUROS. / According FPAm rules require a fee of 35€.

Direcção da
Prova /
Contest
Direction

- Director:

José Aguiar

- Secretário/ Secretary:

Adriano Pereira
André Tenente

- Júri·/ Jury

Mike Proctor
BaptistaPereira
Manuel Almeida

- Juízes cronometristas /
Time keepers:

A destacar /
To be appointed

Informação particular
/ Private information

Não existe qualquer informação complementar / No further
information

Autorização /
Approval

Esta prova foi devidamente autorizada pela FPAm
/ Contest authorised by FPAm
.
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