CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO–COBRA

Boletim Nº 001/2010

A Diretoria da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto, faz saber:
1 – Para conhecimento dos membros da Delegação Brasileira de VCC, que representará
o Brasil na Hungria no Campeonato Mundial de 2010 é apensado ao presente Boletim o também de número 1
(um) expedido pelo comitê organizador do referido campeonato
2 – Considerando que as instruções sobre o Campeonato Mundial de VCC de 2010 é da
responsabilidade do País séde, iremos informando aos interessados, sempre que nos enviarem novos boletins.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2010
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO-COBRA
NEULY NUNES CARDOSO
Presidente

CAMPEONATO MUNDIAL
FAI DE VCC
PARA ADULTOS E JUNIORES NAS
CLASSES F2A, F2B, F2C, F2D
23 a 31 de Julho de 2010 – GYULA,
HUNGRIA

Boletim 1
Participação
Todas as organizações de Controle Nacionais de Aeromodelismo filiadas à FAI podem inscrever uma
equipe consistindo de um máximo de quarto competidores individuais ou quarto pares de
competidores em cada categoria, desde que o quarto competidor seja um júnior (juniores), além de um
Chefe de Equipe (Team Manager) e um Chefe de Equipe Assistente. Os Campeões Mundiais
individuais de 2008 também estão convidados a participar. Campeões Juniores que atualmente tenham
idade que ultrapasse o limite para defender seus títulos poderão competir como membros adultos,
mesmo que não façam parte da equipe adulta de seu país, nos termos do parágrafo B.3.4 (Código
Esportivo, Seção 4A, Volume ABR). Acompanhantes (apoiadores) também estão convidados.

Data
23-31 de Julho de 2010 – Gyula, Hungria
Local do evento
Os locais de vôo estão localizados entre as cidades de GYULA e BÉKÉSCSABA, no Aeroporto
Regional de BÉKÉSCSABA. Para as classes F2A e F2C serão disponibilizados círculos de concreto,
os mesmos onde se realizará a Copa do Mundo dos Cárpatos. As competições de F2B e F2D serão
realizadas em círculos de grama, no mesmo aeroporto. Uma área concretada, adequadamente
demarcada e com alambrados de segurança, estará disponível para treinos de F2C, em um
estacionamento distante 5 km do local da competição (5 min. por rodovia). As classes F2B e F2D
terão disponível para treinos uma área de 2 km2 de grama perfeitamente aparada, no próprio aeroporto.
Os treinos para F2A serão no próprio local da competição.
Tempo
As condições atmosféricas prevalecentes no final de Julho são de tempo continental seco, com
temperaturas diárias medias de 24°C.
Regulamentos da competição
Será utilizado o Código esportivo FAI válido para 2010, com todos os aditamentos aplicáveis.
Licenças esportivas
Todos os competidores, mecânico de combate, chefes de equipe e chefes de equipe assistentes deverão
possuir Licenças Esportivas FAI válidas para 2010.
Idiomas oficiais
Os idiomas oficiais serão o Inglês e o Húngaro.
Organizador
Representando e cooperando com a Associação Húngara de Modelismo, a entidade organizadora é o
BumacoFly AeroClub, Gyula.
O endereço na web é: http://bumacofly.atw.hu/wch/wch_index.html
Pessoas-chave envolvidas na organização: Chefe da organização: Attila KASOLY
Diretor da competição: Ferenc ORVOS
Júri FAI

Andras REE
Bohumil VOTYPKA
Jo HALMAN
Reserva
Karlis PLOCINS
Bruno DELOR

Hungria
República Checa
Reino Unido
Letônia
França (membro substituto do júri)

Oficiais da competição
Categoria F2A Juiz Principal
Goran OLSSON Suécia
Diretor de Pista
Andor HARMATH
Hungria
Reserva
Jozsef MULT
Hungria
Juízes F2B
Joan McINTYRE
Austrália
Claudio Chacon GARCIA Argentina
Sándor HAVRÁN
Hungria
Serge DELABARDE
França
Stefan KRASZEWSKI
Polônia
Franz OBERHUBER
Áustria
Reserva
Massimo SEMOLI
Itália
Diretores de Pista
Márton NÉMETH
Hungria

Painel de
Juízes F2C

F2D Judges

Gyula DÁNIEL
Bruno DELOR
Bernie LANGWORTH
Vladimir FEDAN
Reserva
Francisco MATA
Diretor de Pista
István MOLNÁR
Ingemar LARSSON
Pavol BARBARIC
Rob OLIJVE
Reserva
Slava BELYAEV
Diretor de Pista
Vernon HUNT

Hungria
França
Reino Unido
Ucrânia
Espanha
Hungria
Suécia
República Eslovaca
Holanda
Rússia
Reino Unido

Taxas de Inscrição
250 Euros para competidor adulto nas Classes F2A, F2C, F2D
265 Euros para competidor adulto na Classe F2B (essa classe ocupará dois círculos).
A inscrição dos competidores juniores é gratuita!
120 Euros para chefe de equipe e chefe de equipe assistente
50 Euros para mecânico de combate
A inscrição de acompanhantes (apoiadores) é gratuita! (10 Euros caso esteja interessado/a no pacote
de souvenires).
A taxa de inscrição cobre o acesso aos locais de vôo, participação no campeonato e souvenires.
Nota importante: Todos os pagamentos deverão ser feitos em Euro, apenas. Não são aceitos
cheques.
Taxa de protesto
A taxa de protesto é de 35 Euros.
Taxa do banquete
A taxa do banquete é de 25 Euros.
Cronograma
23 Jul, Sex.

Chegada e início da 3ª WCup dos Cárpatos para F2A, F2C

24 Jul, Sáb.

Registro, Cerimônia de Abertura e continuação da 3ª WCup
dos Cárpatos
Reunião técnica com chefes de equipe, juízes e o júri

25 Jul,
Dom

Processamento, treinos oficiais
Reunião com juízes e cronometristas
F2A

F2B

F2C

F2D

26 Jul, Seg.

1os

27 Jul, Ter.

Dia de
treinos

1º e 2º vôos
2os vôos
Combates
classificatórios classificatórios eliminatórios

28 Jul,
Qua.

2os vôos

3º e 4º vôos
3os vôos
Combates
classificatórios classificatórios eliminatórios

29 Jul, Qui.

Dia de

3º e 4º vôos

vôos

1os

1º e 2º vôos
vôos
Combates
classificatórios classificatórios eliminatórios

Dia de reserva

Combates

reserva

classificatórios

eliminatórios

30 Jul, Sex. 3os vôos

Vôos finais

1as semifinais

Combates
eliminatórios

31 Jul, Sáb.

Vôos finais

2as semifinais,
finais juniores
e adultos

Finais
juniores e
adultos

Entrega dos prêmios, cerimônia de encerramento, banquete
1º Ago,
Dom

Saída

Hospedagem
O Gyulatourist Office (Departamento de Turismo de Gyula) administra as reservas em hotéis, motéis
e campings. Seu web page específico é: www.gyula-hotels.hu (com link também no web site do
organizador). São oferecidas inúmeras variedades de hospedagem. O custo médio em hotéis médios
para uma pessoa em quarto duplo (café da manhã incluído) é de 30 Euros. O custo médio para
acomodação em campings é de 4 Euros por pessoa em barracas e 5 Euros em trailers.
Favor entrar diretamente em contato com o departamento!
As reservas e pagamentos deverão ser feitos por cada um pessoalmente.
Alimentação
Fornecedores profissionais de refeições e bebidas estarão presentes no local. Vários restaurantes
oferecem menus diários nos intervalos de almoço, tanto em Gyula quanto em Békéscsaba, a um custo
médio de 4 Euros por refeição, o mesmo valendo também para o jantar.
Uma lista com os restaurantes e lanchonetes será publicada no web site e também no local de vôo.
Solicitações de inscrição
As solicitações podem ser feitas pela internet ou pelo correio. (O Formulário de Inscrição Preliminar
está incluído neste boletim).
A data limite para a inscrição preliminar é 28 de Fevereiro de 2010.
A data limite para a inscrição definitiva é 30 de Abril de 2010. (O Formulário de Inscrição Final
será publicado como anexo ao Boletim 2).
Pagamentos
Todos os pagamentos deverão ser efetuados até 30 de Abril de 2010, o mais tardar.
Pagamentos atrasados até 31 de Maio terão acréscimos de multa de 10%; até 30 de Junho, multa
de 30%; e posteriores, multa de 50 %.
Conta bancária:
Erste Bank Hungary Nyrt.
Beneficiário: Bumacofly SE
H-5700 Gyula, Kárpát u. 24. Hungary
IBAN:
HU45116000060000000027123520
Código “Swift”: GIBAHUHB
Seguro
O organizador providenciará apenas seguro contra terceiros. Qualquer outro tipo de seguro deverá ser
providenciado pelo próprio competidor. Cidadãos da União Européia deverão trazer certificado de

seguro de saúde EC-111. Cidadãos de fora da Comunidade Européia deverão providenciar seu
próprio seguro, necessariamente incluindo cópia com o formulário definitivo.
Espectadores e Mídia
Espectadores e representantes da mídia serão bem vindos durante todo o campeonato.
O oficial de Relações Públicas estará à disposição dos representantes da mídia.
Antidoping
Caso algum competidor tenha necessidade de ingerir alguma das substâncias relacionadas na Lista de
Proibições WADA em decorrência de tratamento médico, deverá solicitar à FAI sua Liberação para
Uso Terapêutico.
Informações adicionais
O Boletim 2 será publicado no web site depois da data limite da inscrição preliminar, sendo também
enviado pelo correio e por email aos países inscrito até a data limite preliminar. Conterá informações
adicionais detalhadas e também o formulário de inscrição definitiva, que deverá ser devolvido até 30
de Abril de 2010, o mais tardar.
O Boletim 3 será publicado no web site em Junho de 2010, sendo também enviado pelo correio e por
email aos países inscritos até a data limite definitiva. Conterá as últimas notícias, notificações e
inscrições recebidas.
Correspondência
Organização do Campeonato Mundial
H-5700 Gyula
Karpat u. 24.
Hungary
Fone: +36 20 437 65 28 (Ferenc ORVOS)
Fax:
+36 66 462 022
E-mail: bumaco@t-online.hu
Outros
Cada equipe deverá trazer seu hino nacional em CD e duas bandeiras nacionais (com tamanho
aproximado de 1m x 1,5m). Esses itens serão devolvidos após a cerimônia de premiação, juntamente
com as licenças FAI.
Veja os mapas incluídos com a identificação dos locais de registro, processamento, cerimônia de
abertura, área de camping e área de vôo.
GYULA, Dezembro de 2009

Attila KASOLY

Ferenc ORVOS

András REÉ

Chefe da Comissão Organizadora Diretor da Competi ção
Presidente
BumacoFly AeroClub
BumacoFly AeroClub Associação Húngara de Modelismo

