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36º CAMPEONATO BRASILEIRO DE VCC 
F2A, F2B, F2C e F2D 
15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019 
Realização: COBRA - Confederação Brasileira de Aeromodelismo 
Organização: ALA (Associação Limeirense de Aeromodelismo) 
 
 
BOLETIM Nº 2 
 
Prezados 
 
Segue abaixo informativos substitutos ao Boletim nº 1: 
 
1. Atendendo a pedido dos competidores as inscrições para o Campeonato Brasileiro 

de VCC, foram postergadas para o dia 31/10/2018. 
 

2. Os 10 primeiros pilotos inscritos na modalidade F2B receberão um conjunto de cabos 
trançados .15 (sem roldana) como brinde. 
 

3. Excepcionalmente, para este campeonato, teremos 5 ou 7 juízes na categoria F2B. 
Haverá descarte da maior e menor nota caso tenhamos uma banca com 5 juízes ou 
descarte das 2 maiores e 2 menores notas se a banca for composta por 7 juízes.  

 
4. Serão validadas apenas as inscrições de pilotos que possuam BRA em dia, 

acompanhadas do comprovante de depósito enviadas para o e-mail 
roberto3a@hotmail.com ou WhatsApp 021981887630. Fineza colaborar com os 
prazos e regras para participação do Campeonato. 

 
5. Os valores das inscrições serão de: 

 Primeira inscrição de PILOTOS das categorias F2A, F2B, F2C e F2D - 
R$100,00; 

 Primeira inscrição de MECÂNICOS de F2C e F2D e PILOTOS para categorias 
promocionais (Iniciantes, Intermediárias e Mini-Fai) - R$60,00 

 Demais inscrições de PILOTOS e MECÂNICOS em outras categorias – 
R$30,00 

 
O valor das inscrições deverá ser depositado em favor de ROBERTO MACHADO 
SILVA, Banco 341- Itaú, agencia 3820, C/C 38387-9, CPF 407.712.107/87. 
 

6. Não serão realizadas provas com menos de três participantes. Caso até o dia 
31/10/2019 não haja três pilotos inscritos numa determinada modalidade, esta não 
será realizada e a taxa de inscrição eventualmente paga por algum piloto será 
devolvida.  
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7. O cronograma preliminar para o 36º CAMPEONATO BRASILEIRO DE VCC será o 

descrito abaixo e será detalhado no boletim informativo nº 3 a ser emitido em 
7/11/2019. 
 

 
 
 
8. Todas as informações acerca da programação e preparação para a prova, tais como 

premiação, juízes, jantar de confraternização, pessoal de apoio entre outros, serão 
disponibilizadas até o dia 7/11/2019, posterior ao encerramento das inscrições. 

 
9. Durante as provas os pilotos ficam obrigados a se dirigirem apenas ao diretor de 

prova para dirimir dúvidas ou requerimento de recurso. Qualquer reclamação ou 
contestação deverá ser apresentada por escrito ao diretor de provas até o término do 
último vôo do dia, efetuando-se o pagamento de uma taxa no valor de R$ 400,00, 
cujo valor não será restituído. A diretoria da ALA responderá ao reclamante, por 
escrito até uma semana após o recebimento da reclamação.  
 

10. A qualquer momento, caso o piloto assuma qualquer atitude considerada não 
esportiva, este poderá ser eliminado da prova a critério do diretor de provas sem 
ressarcimento da taxa de inscrição. 

 
11.  Todos os pilotos devem estar presentes no horário e dia de aferição dos modelos e 

o não comparecimento neste evento impedirá o piloto de participar da competição. 
Caso o piloto não compareça à alguma atividade previamente estabelecida no horário 
estipulado, este será desclassificado daquela bateria. 
 

12. Estarão em disputa as gamas oficiais previstas no Código Desportivo da FAI versão 
2018/2019 para as categorias FAI. As gamas previstas para as categorias 
promocionais estão disponíveis no site da COBRA. 
 

13. Por motivos climáticos, a comissão organizadora poderá alterar a data de realização 
do evento, ficando responsável por divulgar todas as informações necessárias 
através do site da COBRA e das redes sociais. 


