Mogadouro GPS Triangle Racing Challenge Cup 2021

Organização e Local de Prova/Organizer and contest location

Organização / Organizer
Local de Prova / Contest Location

LIPA - Liga de Iniciação e Propaganda da Aeronáutica
Aeródromo Municipal de Mogadouro / Mogadouro airfield (LPMU)
41° 23' 36,18" N / 6° 41' 02,88" W
GPS Triangle League Challenge Cup competition.
Prova inscrita no Calendário Nacional de 2021, publicado pela FPAM.

Data da Prova e Horário / Date and schedule

Data/Contest date
Horário/Schedule

Sábado / Saturday

Domingo / Sunday

18-19/09/2021
10.00 - 10.30 - Registo dos concorrentes
Registry
10.30 - 18.00 - Voos de classificação / Contest Flights
10.30 - 15:00 - Voos de classificação / Contest Flights
16:00 Entrega de prémios / Prize giving

Classes / Disciplines

GPS Triangle Racing Scale/SLS and Light
https://www.gps-triangle-league.net/?page_id=22&fld_id=211&site=1
Regras Locais / Local Rules

Regras GPS TR válidas em 2021 conforme publicadas pela GPS TR League.
GPS TR rules valid in 2021 as published by the GPS TR League.
https://gps-triangle.net/gps-triangle/regulations-documents/
Regras locais da competição:
a. As classes Scale e SLS serão classificadas em conjunto (carregar todos os voos em
Scale).
b. A classe Light apenas será classificada se houverem 4 ou mais concorrentes.
c. Contam para a classificação apenas os 5 melhores voos.
Local competition rules:
a. The Scale and SLS classes will compete jointly (upload all flights in the Scale class).
b. The Light class will only considered if there are 4 or more competitors.
C. Only the best 5 flights are considered.
Adaptação local das regras SLS: apenas pode ser feita uma subida acima dos 500m AGL
por voo, nova utilização do motor apenas é permitida por motivos de segurança.
Local changes to SLS rules: only one climb per flight above 500m AGL is allowed, using
the motor again is only allowed for safety reasons.
Zona de segurança: área conforme definida nos ficheiros das tarefas até aos 100m AGL
Safety zone: area as defined in the task files up to 100m AGL
O Director de Prova poderá efectuar alterações às regras locais no dia
da Prova se necessário.
The Director reserves the right to make adjustment to local rules if
necessary.
Inscrições /Entry Form

Competição aberta a pilotos com seguro de responsabilidade civil válido em Portugal,
registo de operador UAS na UE e certificado de vacinação completa COVID-19 + 14
dias.

Competition for pilots with liability insurance valid in Portugal, registered as UAS
operator in the EU and with certificate of complete COVID-19 vaccination + 14 days.
A Ficha de Inscrição deverá ser recebida até 13-09-2021 / Entry form must be received
by 13-09-2021.
Taxa de Inscrição / Entry fee: Euros 30,00
Classificações Finais / Final Scores

A classificação final segue o regulamento GPS TR e o regulamento particular.
Será atribuído um troféu ao primeiro classificado da classe Scale/SLS.
Final score as per GPS TR rules. Trophy for the top winner of the Scale/SLS class.
Direcção de Prova e Juri FAI / Contest Director and FAI Jury

Director de Prova / Contest Director
Rui Silva (POR)
Disposições Finais

Pandemia COVID-19:
- Serão aplicadas as directivas da DGS e FPAm em vigor.
COVID-19 pandemic:
- The current regulations of the Portuguese Board of Health and Aeromodelling Federation
will be enforced.
Regras de segurança do Aeródromo Municipal de Mogadouro:
- São de cumprimento obrigatório todas as regras de segurança estabelecidas pelo AM
de Mogadouro e qualquer instrução dada pelo director de prova ou pelo director do
aeródromo.
- É obrigatório o uso de colete de segurança dentro do perímetro do aeródromo.
Mogadouro aerodrome safety rules:
- The aerodrome safety rules are mandatory as well as any instrutions given by the
contest director or by the aerodrome director.
- Wearing a safety jacket is mandatory within the aerodrome perimeter.

