Confederação Brasileira de Aeromodelismo

BOLETIM - 001-2019

A Diretoria da COBRA – Confederação Brasileira de Aeromodelismo no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, resolve;
1 - Os clubes com sua licença operacional válida e com a intenção em
realizar provas para a formação do ranking nacional da Categoria F2 e
todas as suas modalidades, deverão agendar para o ano de 2019 até
o último dia do mês de JANEIRO através do e_mail
dirvcc@cobra.org.br com cópia para presidente@cobra.org.br a data
para a realização de uma única etapa, sendo que as mesmas deverão
ser agendadas entre os meses de março a outubro de 2019, evitandose meses que haja programação de campeonato mundial da categoria.
Caso por motivos de força maior ou fora do controle da organização a
mesma não possa ser realizada (questões climáticas), o clube deverá
entrar em contato com a COBRA até o prazo máximo de 05 dias da
data da mesma para a definição de uma nova data para a realização
de sua etapa.
As etapas agendadas só poderão ser realizadas com o mínimo de 03
competidores inscritos. Os competidores deverão efetuar sua inscrição
no prazo de 15 dias antes da realização da mesma através do clube
realizador e informar o nº de seu BRA que deverá estar valido no ato
da inscrição e no dia da realização da prova.
Ao final de cada ano, serão apurados os resultados da seguinte forma;
o competidor será pontuado conforme sua classificação em cada prova
disputada e deverá eliminar o seu pior resultado das provas que o
mesmo participou, somando-se assim a pontuação das provas de
melhor pontuação.
As provas que porventura o competidor não comparecer não poderão
ser utilizadas para eliminação. Mantêm-se as mesmas pontuações
utilizadas durante o ano de 2018.
A marcação de apenas uma prova válida para o ranking, não impedirá
que os clubes possam agendar outras datas para a realização de outras
provas, porém essas não serão consideradas oficiais.
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2 - Os clubes com sua licença operacional válida e com a intenção em
realizar os campeonatos nacionais durante o ano de 2019, deverão
enviar suas propostas para o e_mail dirvcc@cobra.org.br com cópia
para presidente@cobra.org.br até o último dia do mês de fevereiro
2019, e nelas deverão constar os seguintes itens;
- Descrever as instalações do clube (cobertura, energia elétrica,
banheiros, estacionamento privativo, etc );
- Descrever as condições das pistas a serem utilizadas durante as
provas de cada categoria (F2A – F2B – F2C – F2D e suas
promocionais);
- Informar quais benefícios poderá oferecer aos competidores durante
as provas (alojamento, refeição, etc);
- Informar como pretendem dispor de juízes, cronometristas e outros
colaboradores para a realização das provas.
A data e o local do Campeonato Brasileiro será informado pela
COBRA, sendo que a data deverá ser agendada para o mês de
NOVEMBRO 2019.
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