
                                                                              

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE AEROMODELISMO ESCALA VCC 2019 

F4B – MASTER – PROFILE 

23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019 

SANTO ANDRÉ/SP 

REALIZAÇÃO: COBRA – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO 

ORGANIZAÇÃO: GIASA – GRUPO INTEGRADO DE AEROMODELISMO DE SANTO ANDRÉ 

 

 

BOLETIM 01/2019 

 

A COBRA – Confederação Brasileira de Aeromodelismo e o GIASA – Grupo Integrado de 

Aeromodelismo de Santo André, convidam todos os aeromodelistas brasileiros para 

participarem do Campeonato Brasileiro de Aeromodelismo Escala VCC 2019, nas categorias 

FAI F4B, Master e Profile, que se realizará nos dias 23 e 24 de Novembro de 2019 na Pista 

Municipal de VCC, no Parque Central, em Santo André/SP. 

O GIASA – Grupo Integrado de Aeromodelismo de Santo André, recentemente constituído e 

filiado a COBRA, chamou para si, já no seu início, a responsabilidade de organizar este 

Campeonato Brasileiro, com o apoio da Prefeitura Municipal de Santo André. Ele congrega 

os aeromodelistas que praticam o VCC na região, utilizando-se da pista municipal de VCC 

localizada no Parque Central, com total infra-estrutura e segurança para os usuários e público 

presente. 

O endereço da pista é: Parque Central, Rua José Bonifácio s/nº, Vila Assunção, Santo 

André/SP. 

 



 

INFORMAÇÕES SOBRE O CAMPEONATO BRASILEIRO DE AEROMODELISMO ESCALA VCC: 

01) As inscrições iniciam-se a partir de 01/10/2019 e se encerrarão às 23:59:59 do 

dia 08/11/2019. 

02) Será condição básica que o piloto inscrito tenha BRA, válido (vigente) nas datas 

da prova. 

03)  

04) Cada piloto poderá participar com 01 (um) modelo em cada uma das 03 (três) 

categoria: FAI F4B, Master e Profile Scale, se assim o desejar. 

05) A Taxa de Inscrição se dará através da doação de 2,0 (dois) kg de alimentos não 

perecíveis (trigo, arroz, feijão, macarrão, farinha de mandioca ou azeite) que 

deverão ser entregues no local da prova, no dia 23/11/2019, ao Diretor de Prova. 

Caso o piloto inscrito não traga os alimentos, o mesmo pagará, a título de Taxa de 

Inscrição no dia, o valor de R$ 100,00 (Cem Reais). Os alimentos recebidos serão 

doados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. 

06) A Ficha de Inscrição preenchida e assinada deverá ser enviada, até as 23:59:59 

do dia 08/11/2019, para o seguinte e-mail: extrablimp@gmail.com  

07) Não serão abertas exceções para inscrições fora do prazo acima mencionado. 

08) Não será realizada a prova da categoria que não tenha pelo menos 03 (três) 

inscritos na mesma. O valor da inscrição, caso efetuada, será devolvida ao piloto 

inscrito. 

09) Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria, receberão troféus conforme 

a sua classificação. 

10) Os juízes de Voo e Estático que atuarão na prova, bem como o cronograma de 

atividades dos 02 (dois) dias da prova serão informados no Boletim 02/2019, que 

será emitido em 09/11/2019 e encaminhado para o e-mail de cada piloto inscrito, 

informado na sua Ficha de Inscrição. 

11) Durante a prova, qualquer reclamação ou contestação deverá ser encaminhada 

por escrito ao Diretor de Prova, mediante requerimento assinado pelo reclamante. 

12) Em qualquer momento, caso o piloto assuma alguma atitude/comportamento 

anti-desportivo, o mesmo poderá ser eliminado da prova pelo Diretor de Prova, a 

critério deste, sem o ressarcimento da Taxa de Inscrição. 

13) A seguir o Regulamento da Competição, bem como a Ficha de Inscrição, que, 

repetimos, deverá ser preenchida e assinada pelo Piloto inscrito e encaminhada 

para o e-mail extrablimp@gmail.com até às 23:59:59 do dia 08/11/2019. 

14) O hotel oficial do evento será o Ibis Santo André, localizado na Av. Industrial 885, 

telefone: 011-4979-7800. 

15) A voltagem na pista é de 220v. 

16) Existe estacionamento gratuito no Parque Central, distante 200 m da pista de 

VCC, local da prova. 
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