Federação Portuguesa de Aeromodelismo

Clube de Aeromodelismo Asas de Mira
1º Troféu F5J Duvitor 2021
Prova de Motoplanadores Eléctricos de Voo Térmico de Duração
Organização e Local

Clube de Aeromodelismo Asas de Mira

Organização
Local de Prova

Seixo de Mira- (Campo de produção Industrial de Relva , Empresa DuVitor)
40°28'49.2"N /8°44'31.6"W

Data da Prova e Horário

Sábado 9 de Outubro de 2021
9:00h
9:30h
10:00h
13.00h
14:00h
17:00h
18:00h

- Validação de Inscrições/Montagem e verificação dos modelos/altímetros e Frequências
-Briefing, pilotos,cronometristas
- inicio da competição
- Período para Almoço
-Continuação da competição
- hora limite para inicio da ultima manga
-Comunicação das classificações finais e entrega de Prémios.

Categorias e Classes admitidas
F5J - ELECTRIC THERMAL DURATION GLIDERS

Normas Técnicas
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
Dispositivos de medição de altura: De acordo com o regulamento FAI para 2021.
É permitido o re-arranque do motor em caso de emergência, desde que nesse caso o altímetro indique
“---“.
É da responsabilidade do piloto que o firmware instalado no altímetro satisfaça esta condição.
Em caso de re-arranque, a pontuação do piloto nessa manga será de zero pontos.
A utilização de firmware que não registe o re-arranque implica a desqualificação do piloto nesta prova.
Outras disposições:
- Não haverá realização de fly-off.
- A direcção de prova poderá efectuar as alterações consideradas necessárias mediante as condições Meteorológicas e do
Terreno de voo que se verifiquem nos dias da prova

Inscrições
- Podem inscrever-se todos os titulares da licença desportiva emitida pela FPAM com Seguro de Responsabilidade Civil.
- A Inscrição efectua-se através do preenchimento de um formulário online (Google Forms) no endereço que se segue
e deverá realizar-se até Quarta-Feira , 6 de Outubro 2021 https://forms.gle/8g4Uteyi42hqkrrv7
- Taxa de Inscrição: 20,00€/almoço piloto incluído
- Almoço de Acompanhante: 10.00€
- Para algum esclarecimento adicional, pf ligar para 931323797(João Cartaxo) ou enviar email para: geral@asasdemira.net
Sugerimos que todos os pilotos se registem no site https://glidercm.net/ de forma a facilitar o lançamento e
consulta dos resultados OnLine.

Classificações Finais
A classificação será individual, com prémios para os três primeiros.

Direcção de Prova
Director de Prova: Carlos Seabra
Secretário: Paulo Fradinho
Júri: A designar
Cronometristas: A designar

Regras particulares
A prova será disputada em 8 (oito) mangas, com a condição prévia de que a hora limite para o início da
última manga é 17:00
Os pilotos devem obrigatoriamente informar os cronometristas que estão a preparar a aterrar.
Os pilotos só podem mudar de direcção após os 3 segundos iniciais de voo.
Os últimos 10 metros têm de ser efetuados na direcção de aterragem.

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.
A prova só poderá realizar-se após a recepção do Notam previamente solicitado a emissão pelas autoridades
competente, 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.

Autorização
Prova Oficial na Classe F5J, motoplanadores eléctricos de voo térmico de duração, inserida no
campeonato nacional da classe e encontra-se devidamente registada e autorizada pela;
F.P.Am. -Federaçao Portuguesa de Aeromodelismo

