
   
IX  TROFÉU  CAAR -  F3A  2017 

 
REGULAMENTO  PARTICULAR  

 
 

 Organização e local:  
 
O evento é organizado pelo CAAR - Clube de Aeromodelismo de Alverca do 
Ribatejo, realizado na pista de Alverca ( DGMFA - Depósito Geral de Material 
da Força Aérea ), e encontra-se inscrito no Calendário Oficial da F.P.Am. 
 Data da Prova e horários: 
 A prova será realizada nos dias 20 de Maio de 2017, com o seguinte horário: 
  
08,00 - 09,30     Receção aos concorrentes, treinos livres, entrega  

     dos emissores e “processing”. 
 
09,30 - 10,00     Reunião de Juízes e voos de aferição 

. 
10,00 – 13,00    Início e realização das mangas para cada uma das 
                          classes em disputa 
 
13,00  - 14,00    Intervalo para almoço. 
  
14,00  -  20,00   Continuação da realização das mangas para cada uma    
                           das classes em disputa.   
        20,00         Encerramento com entrega de prémios                     
 Categorias e Classes: 

 
   A prova será disputada na categoria de F3 Aviões Radio controlados, e  
   respetivas classes F3A, F3AN e F3AI. 
  
 
Normas técnicas: 

Centro Cultural  do Bom Sucesso 
R. Fonte de S. Romão, nº. 1 
2615-002 – ALVERCA DO RIBATEJO 
Telm.     936810454 
e-mail:   caar.aeromodelismo@gmail.com 

 Clube de Aeromodelismo 
de Alverca do Ribatejo 

 



Para cumprimento das normas técnicas, as mesmas serão regidas pelo Regulamento Nacional de Aeromodelismo, Código Desportivo, e 
aditamentos. 
 
Os casos omissos a este código, serão regidos pelas Normas FAI. 
  

Inscrições: 
As inscrições serão aceites até às 24,00 horas do dia 16 de Maio de 2017, 
mediante boletim de inscrição devidamente preenchido e a sua entrega será 
feita para o E-mail  caar.aeromodelismo@gmail.com. 
 
Não serão aceites inscrições fora do prazo indicado.  
 
O valor das inscrições é de 20,00 € por concorrente e por classe a que 
concorre, devendo o pagamento ser efectuado por transferência bancária para o NIB 003504280000016313083 ( devem indicar o ordenante e o motivo 
da transferência ), por cheque endossado ao CAAR-Clube de 
Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo, e enviado para R. Adriano Correia de 
Oliveira, nº.9 – Bom Sucesso – 2615-282 Alverca do Ribatejo, ou então em 
numerário entregue directamente a algum dos elementos da Direção da 
Prova. 
 
 Sorteio: 
A ordem de voo, com base na sequência de entrada das inscrições, será 
sorteada no dia 17 de Maio de 2017, na sede do clube, pelas 21,00 horas e 
aberta ao público. 

   
Licenças Desportivas: 

 
É obrigatória a apresentação da Licença Desportiva Nacional actualizada, 
não sendo considerados pedidos ainda não satisfeitos. 
  

Verificações: 
Serão feitas as verificações aos modelos sempre que o Juri entenda ser  

  necessário. 
 
 Classificações: 

 
   Será determinada a classificação por classe disputada, com atribuição de  
   prémios.   
 Suspensão ou anulação da Prova: 
 

A Prova poderá ser anulada por motivos de condições meteorológicas 
desfavoráveis, ou outros não imputáveis à organização, sendo retribuidos os valores das inscrições, quando algum destes motivos se verificar.  

 
 



Reclamações: 
 
Serão aceites reclamações mediante uma caução no valor de 35,00 €.  

Refeições: 
Serão servidos almoços na Unidade Militar entre as 13,00 e as 14.00 horas, 
sem custos para os concorrentes. 
 
Cada acompanhante pagará um valor a definir.  

 
Direção da prova:   
 :    

Júri :   Loureiro de Sousa 
 
Diretor:  Rui Fonseca  

Chefe de Pista:        Luís Carapito  
 

   Secretários:   
     A definir 
    
   Juízes:  Manuel Cunha 
       Ângelo Cunha 
      João Silva – a confirmar 

José Luís Salgueiro – a confirmar 
     A definir 
 
 Autorização: 
 
   A prova está autorizada pela FPAm. 


