Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2012
Boletim n. 007/2012

A Diretoria da Confederação Brasileira de AeromodelismoCobra, informa as Entidades de Prática (Clubes) em geral e aos
aeromodelistas, o que segue:
a) - O recurso ora utilizado na forma de comunicação, dá-se em
virtude de o Presidente da Cobra estar com, temporariamente,
dificuldades no uso da voz;
b) – O Calendário Oficial da Cobra, acha-se liberado para que as
Entidades de Prática possam inserir as competições a serem
realizadas em 2013, de março a outubro;
c) – Para que possa ocorrer a Copa Brasil ou o Campeonato Brasileiro,
conforme o caso, de cada categoria é necessário que ocorram pelo
ao menos 3 (três) competições da categoria, dde acordo com o
regulamento FAI, durante o ano independente dos clubes que as
realizem. Essa obrigatoriedade há de ser cumprida
fundamentalmente por todas as categorias;
d) – Na categoria F2B, doravante, e em atendimento a solicitação de
várias Entidades de Prática, após a realização da Copa Brasil ou do
Campeonato Brasileiro, será realizada uma competição SELETIVA
entre os 10 (dez) primeiros colocados, para que sejam escolhidos os
3 (três) melhores da categoria no ano e receberão obviamente as
notas 20, 19 e 18. O atendimento a esse pleito dos clubes, é

e)

f)

g)

h)

adotado para uma melhor qualificação dos que irão representar o
Brasil nos campeonatos mundiais.
– A Cobra promoveu a padronização dos TROFÉUS e das
MEDALHAS, ficando estabelecido que:
a. Os troféus, serão destinados aos primeiro, segundo e terceiro
colocados, individualmente ou por equipe nas competições
da Copa Brasil ou do Campeonato Brasileiro que são
competições de administração da Cobra;
b. As medalhas juntamente com as flamulas, serão destinadas
aos primeiro, segundo e terceiro colocados nas competições
intermediárias (nível 1 e 2) que são competições da
administração direta dos clubes;
c. Nas competições da Copa Brasil ou do Campeonato Brasileiro,
a Cobra poderá eventualmente, prestar outras colaborações,
conforme avaliação de cada caso isoladamente e de acordo
com as justificativas apresentadas pelas Entidades de Prática
(clubes).
– Tanto os TROFÉUS quanto as MEDALHAS, são destinados às
competições FAI que são as principais da FAI. As demais
competições tais como Stand-Off, Avançada, o estimulo da prática
do aeromodelismo, fica por conta dos clubes.
– A decisão de onde será realizada a Copa Brasil ou o Campeonato
Brasileiro, conforme o caso, é exclusiva prerrogativa da Cobra e
para tanto, as Entidades de Prática (clubes), deverão encaminhar
para a Cobra seus pedidos para cediarem essas competições.
– É prioridade da Cobra o estimulo da prática do aeromodelismo de
competição nas categorias de rádio controle (RC) nas modalidades
de aviões e helicópteros já que a turma dos planadores e do VCC já
são organizados nessa direção. Infelizmente nos é chegada
informações de que os praticantes de RC em geral, são arredios as
competições para não terem que praticar as manobras oficiais de
cada categoria além de evitarem a possível quebra de seus
equipamentos. Se assim for, realmente a principal missão da Cobra
em estimular o aeromodelismo de competição sem a participação

i)

j)

k)
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fundamental dos principais interessados que são os aeromodelistas
tornar-se-á uma missão impossível.
– Outro fator importante é que apesar dos investimentos na
melhoria do nosso veículo oficial de comunicação (home page) o
acesso às informações disponibilizadas são ínfimos. É fácil a
comprovação dessa afirmação em função do número de e-mails
recebidos
solicitando
informações
sobre
assuntos
lá
disponibilizados o que nos leva a admitir a indiferença com o site ou
incapacidade no uso da internet.
– Solicitamos aos Senhores Presidentes que nos ajudem orientando,
quando e se souberem, para que os interessados melhor se utilizem
do que a Confederação lhes vem oferecendo voltado para a prática
do aeromodelismo ESPORTIVO.
– Em atenção ao pleito de diversos clubes e aeromodelistas a
Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra, torna público
que até o dia 10/01/2013, os aeromodelistas que estiverem com
suas anuidades em atraso por mais de 6 (seis) meses, poderão se
regularizarem sem o pagamento da taxa de renovação de R$ 200,00
estabelecido que fica que esse benefício não se aplica aos novos
inscritos.
– Com o intuído de dirimir algumas dúvidas desnecessárias, porém
ainda existentes, esclarecemos que a COBRA é oficialmente a única
entidade que representa o aeromodelismo Brasileiro junto a FAI e
junto ao Ministério do Esporte. Dentre as muitas categorias de
aeromodelismo que a FAI tem como oficiais, rádio controladas (RC),
estão os aeromodelos aviões, planadores, helicópteros, etc. não
havendo como possa existir oficialmente, outras Confederações e a
existências de Federações de aeromodelismo só se fara legal
quando confederadas à COBRA.
NEULY NUNES CARDOSO
Presidente

