REGULAMENTO

1. Organização e local
Esta Prova é organizada pelo Clube de Aeromodelismo da Assafora e disputa-se Pista de Voo da
Assafora. (38 54 19,30N 9 23 59.00W)
A Prova encontra-se inscrita no Calendário Oficial da FPAm – Federação Portuguesa de
Aeromodelismo para 2021.

2. Data e horário
A prova será realizada no dia 19 de junho de 2021 e será constituída por 4 mangas.
•

•
•
•

08H00 às 08H55 – Receção dos concorrentes, verificação das inscrições, licenças, verificação
dos modelos. Após a verificação das licenças e dos modelos, até às 08H45, os concorrentes
podem inscrever-se para um voo de treino por concorrente.
09h00m - Voo aferição de juízes.
09h15m - Início da prova.
13h00m - Encerramento e entrega de prémios.

3. Classe e Competição
A prova será disputada na Categoria F3, classes F3A-Iniciados, F3A-Nacional, F3A-FAI.

4. Inscrições:
As inscrições serão aceites até as 19h00m do dia 18 de junho de 2021 e deverão ser efetuadas
através do preenchimento do boletim de inscrição e enviado através do email:
rcassafora@gmail.com
Custo de Inscrição: Pilotos Séniores: 20 €
Pilotos Júniores: 10 €
Pilotos Cadetes: 5 €
O pagamento será efetuado no local da prova.

5. Regulamentos
As provas são redigidas pelo Regulamento Nacional de Aeromodelismo – Código
Desportivo, e nos casos omissos pelo Código Desportivo FAI.
As verificações técnicas serão feitas antes do início da prova e durante a mesma,
quando a direção da prova assim o entender.

6. Classificações Prémios
Aos concorrentes das classes em competição é atribuída uma classificação individual.
A entrega de prémios terá lugar no mesmo dia.

7. Sorteio das Mangas
As mangas a que corresponde a ordem de voo de cada concorrente serão sorteadas no dia 18 de
junho de 2021 ás 20:00, na sede do CAAS.
O sorteio é aberto a todos os concorrentes que pretendam assistir.

8. Licenças Desportivas
Todos os concorrentes devem fazer-se acompanhar de licença desportiva válida.

9. Suspensão / Anulação da Prova
A prova pode vir a ser suspensa ou anulada por motivos previstos no Código Desportivo.

10. Reclamações
As reclamações sobre matéria desportiva devem ser efetuadas por escrito e entregues ao Diretor da
Prova, nos prazos estipulados e acompanhadas de uma caução de 40€ (quarenta euros).

11. Direção da Prova
Júri:

A definir

Diretor de Prova:

Orlando Vieira

Juízes:
A definir

12. Autorização
Esta prova está conforme o Código Desportivo da Federação Portuguesa de Aeromodelismo,
constando do Calendário Nacional de Provas.

Nota:
Em virtude da situação pandémica atual solicita-se a todos os intervenientes o uso obrigatório da máscara e rigoroso
cumprimento das recomendações da Direção Geral de Saúde.

