
 

Campeonato Brasileiro F3K 2018 
Fazenda Ipanema – Sorocaba (SP) 

20 e 21 de outubro de 2018 
 

Boletim Oficial 

 
1. Apresentação 

A COBRA - Confederação Brasileira de Aeromodelismo tem o prazer de comunicar a realização do 
Campeonato Brasileiro de Planadores R/C - Classe F3K, nos próximos dias 20 e 21 de outubro 
(sábado e domingo) na Fazenda Ipanema, cidade de Sorocaba (SP). 

 
A Comissão Organizadora com certeza contará com seu apoio e participação, pois esta competição 
será uma das provas que servirá de pontuação para a formação da equipe brasileira da categoria F3K 
para o Campeonato Mundial a ser disputado em Jakabszállás - Hungria, no ano de 2019. Este boletim 
fornece todas as informações sobre este evento, tais como, horários, inscrição, regulamento, 
programação oficial, etc. 

 
 
2. Programação Geral 

Sábado - 20 de outubro (08:00 às 17:00 h) 

08:00 às 09:00 h - Recepção aos competidores e montagem dos aeromodelos 
09:00 às 09:15 h - Apresentação à Diretoria da Prova e reunião entre participantes (breefing) 
09:15 às 09:30 h - Cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro de Planadores R/C - Classe F3K 
10:00 h - Início das rodadas classificatórias 
17:00 h - Encerramento das rodadas classificatórias 

 
Domingo - 21 de outubro (08:00 às 12:30 h) 

08:00 h - Reinício das rodadas classificatórias 
11:00 h - Encerramento das rodadas classificatórias 
11:30 h - Rodadas do fly-off 
12:30 h - Resultado final, cerimônia de premiação e encerramento 

 
 
3. Local 

Fazenda Ipanema 
Estrada Vicinal Sorocaba-Iperó s/n - km 21,5 
Bairro Ipanema - Iperó - SP 



 
4. Comissão Organizadora 

Diretoria de Planadores da COBRA: Robson Veiga 
Representante dos Pilotos: Mario de Lucca 

 
 
5. Informações 

Todas as informações sobre a competição poderão ser obtidas da seguinte forma: 

• Robson Veiga - (21) 99124.6145 - rdv305@gmail.com 
• Mário de Lucca - (11) 99614.5476 - mario@mekal.com.br 

 
 
6. Como Chegar 

O local da competição está situado nas dependências da Fazenda Ipanema, no município de Iperó 
(SP), que fica a aproximadamente 30 km do centro de Sorocaba (SP). 

 
O acesso à pista pode ser feito através da saída 99B da Rodovia Castelo Branco ou através do km 
112,5 da Rodovia Raposo Tavares. 

 

 
Vista geral do mapa com acesso à pista. 
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Vista geral do mapa com acesso à pista. 

 
7. Hospedagem 

A Comissão Organizadora não garante a acomodação nos hotéis indicados, caso ela seja solicitada 
em data próxima à realização do evento. O participante de outra cidade deverá confirmar a sua 
reserva diretamente com o hotel escolhido. Os preços indicados são aproximados e devem ser 
atualizados junto aos hotéis. 

Há algumas opções de hospedagem na região e outras em Sorocaba, que fica distante cerca de 30 
km da pista. Recomendamos a todos que façam suas reservas com antecedência, independente do 
local escolhido para a estadia. 

Abaixo algumas opções de hotéis, apontadas como relativamente próximas da pista e com boa 
avaliação: 

Ibis Sorocaba: www.ibis.com 

Cardum Hotel: www.hotelcardum.com.br 

Centralle Sorocaba Hotel: www.centrallesorocabahotel.com.br 

Chamonix Plaza Hotel: www.chamonixplaza.com.br 

Sorocaba Park Hotel: www.sorocabaparkhotel.com.br 

Nacional Inn Sorocaba: www.nacionalinn.com.br/hotel-sorocaba 

A Comissão Organizadora não garante a acomodação nos hotéis indicados, caso ela seja solicitada 
em data próxima à realização do evento. O participante de outra cidade deverá confirmar a sua 
reserva diretamente com o hotel escolhido. 

 
 
8. Alimentação e Instalações 

Próximo ao local da prova, há restaurantes e lanchonetes. Estará disponível no local da competição, 
energia, banheiros masculino e feminino. 

 



 
9. Jantar de Confraternização 

A ser divulgado posteriormente. 
 
 

10. Regulamento 

Serão aplicadas as regras da FAI - Fédération Aéronautique Internationale para a categoria F3K, 
disponíveis nos endereços www.cobra.org.br ou www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4. 

 
 

11. Pontuação 

A pontuação dos competidores será utilizada na formação do ranking que formará a equipe que irá 
representar o Brasil no Campeonato Mundial de F3K, a ser realizado em Jakabszállás - Hungria, no 
ano de 2019. O primeiro lugar receberá o troféu correspondente ao de Campeão Brasileiro. Esta 
competição tem peso 3 na pontuação em relação às demais provas. 

 
 
12. Inscrições 

Conforme regulamentação da COBRA - Confederação Brasileira de Aeromodelismo, para participar 
de competições oficiais e ter sua pontuação homologada, é obrigatório que o competidor possua 
Licença Desportiva (BRA) e esteja em dia com suas obrigações com a COBRA. 

A taxa de inscrição para participar da competição tem os seguintes valores, podendo ser paga no 
dia da competição: 

 

 Até o dia 11 de outubro Entre os dias 12 e 18 de outubro 

Valor da inscrição R$ 60,00 (sessenta reais) R$ 90,00 (noventa reais) 

 

A data limite para a inscrição na competição é 18 de outubro. Para facilitar à Comissão 
Organizadora a elaboração das planilhas de voo, solicitamos que as inscrições sejam feitas até esta 
data. Para garantir sua participação na prova, todos os competidores deverão enviar por e-mail ou 
WhatsApp à Comissão Organizadora, o Formulário de Inscrição anexo. Não serão aceitas 
inscrições no dia da competição. 

 
 

Realização 

      
 
 

Apoio 

 
  

 
 

http://www.cobra.org.br/
http://www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4


Campeonato Brasileiro F3K 2018 
FORMULÁRIO  DE  INSCRIÇÃO 

 

Para uso da Comissão Organizadora  Número de Inscrição: 

Nome: _____________________________________________________________________________________________  

Endereço: __________________________________________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________________ CEP: ____________________________________ 

Cidade: _______________________________________________________________________ Estado: ____________ 

Telefone: (______) _______________________ e-mail: ___________________________________________________ 

Clube em que é associado: ________________________________________________________________________ 

Número da Licença Desportiva (BRA): ______________________________ 

 
Se desejar, preencha os campos abaixo: 

Planador 1: _________________________________________________________________________________________________ 

Planador 2: _________________________________________________________________________________________________ 

Planador 3: _________________________________________________________________________________________________ 

Após preenchimento, este formulário deverá ser enviado por e-mail ou WhatsApp para a Comissão Organizadora, 

impreterivelmente até o dia 17 de outubro: 

• Robson Veiga - WhatsApp (21) 99124.6145 ou rdv305@gmail.com 

O pagamento poderá ser efetuado à Comissão Organizadora no dia da competição. 
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