FPAM - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE AEROMODELISMO

LAC - Liga de Aeromodelismo do Cávado
14º F5J FAI – LAC 2021
Prova de Motoplanadores Eléctricos de Voo Térmico de Duração

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

Organização

Correlhã / Ponte de Lima
41°45'1.10"N 8°37'35.27"W

Local de Prova

Prova inscrita no Calendário Nacional de 2021
da FPAM.

Data da Prova e Horário
Data
Horário

17-07-2021
9:30h - Pagamento de Inscrições
/Montagem e verificação dos modelos,
altímetros e frequências
10:15h - Briefing e Designação dos
Grupos/Mangas e Cronometristas
10:30h - Início da Prova (4-5 mangas de
manhã se a meteorologia o permitir)
13:00 - Almoço
14:30 - Continuação da Prova (4-5
mangas de tarde se a meteorologia o
permitir)
17:00h - Hora limite para o início da
última manga
18:00H Comunicação das classificações
finais, entrega de lembranças e
encerramento

Classes
F5J - ELECTRIC THERMAL DURATION GLIDERS

Regras Locais
Código Desportivo FAI, Secção 4 Vol F5 - Radio Control Electric Powered
Motor Gliders 2021 Edition
Effective 1st January 2021, disponível em
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f5_electric_21.pdf

É permitido o rearranque do motor.
Dispositivos de medição de altura:
De acordo com o regulamento FAI para 2021 (possibilidade de
empréstimos sob solicitação no formulário de inscrição)
Outras disposições:
Pretende-se efetuar um máximo de 10 mangas de voo, podendo ser
menos caso as condiçoes meterológicas ou outros condicionalismos do
momento assim o determinem.
A direção de prova poderá efetuar as alterações consideradas
necessárias mediante as condições meteorológicas e do terreno de voo
que se verifiquem no dia da prova.
O Diretor de Prova poderá efetuar alterações às regras locais no dia da
prova se tal se verificar necessário.

Inscrições
Aberta a todos os titulares de licença desportiva nacional com Seguro de
Responsabilidade Civil. Valor da inscrição: 20€ com almoço incluído ou 10€ sem
almoço.
A Ficha de Inscrição deverá ser preenchida Online no link que se segue, no máximo até
20/10//2020.
Link para formulário de inscrição
Sugerimos a todos os pilotos o registo no site https://concursosf3kyf5j.net para
facilitar o lançamento e consulta dos resultados OnLine.
O pagamento do valor da inscrição poderá efetuar-se por transferência bancária para a
conta PT50 0036 0345 9910 0016 0874 0 (Montepio Geral) com a indicação do nome,
seguido da indicação “14º F5J LAC 2021” ou presencialmente, antes do início da prova.
Para outros esclarecimentos pf ligar 916050997 (Vítor Gandarela) ou enviar email para
vitorgandarela@gmail.com ou correio.lac@gmail.com

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

Direcção de Prova
Director de Prova: José Manuel Almeida
Informática: Sebastião Lopes
Cronometristas: A definir

Regras particulares

-

Os pilotos devem obrigatoriamente informar os cronometristas que estão a
proceder à manobra de aterragem.
Os pilotos só podem mudar de direção após 3 segundos iniciais do seu voo.
Os últimos 10 metros têm de ser efetuados na direção de aterragem.

Disposições finais

Poderão ser disponibilizados pela organização altímetros mediante indicação
prévia aquando do preenchimento da ficha de inscrição.
Em matéria de prevenção da Covid-19, aplicar-se-ão as regras emanadas pela
Direção-Geral da Saúde, bem como proceder-se-á à medição da temperatura
corporal de todos os participantes
A Direção 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.

Reclamações

As reclamações são aceites mediante uma caução de 50.00€ e seguem o disposto
no regulamento desportivo nacional.

Modelo FPAm No 77

