
 
 

 Termo de responsabilidade – IMAC Birigui - 18 a 19 de Março de 2017  
 
Caro competidor,  
 
Seja bem-vindo ao IMAC Birigui 2017! Abaixo você encontrará informações para a sua 
participação no campeonato, bem como um termo de responsabilidade que precisa ser 
assinado e entregue à organização no primeiro dia da prova. Este termo é obrigatório para 
validar a inscrição, mesmo que paga e aprovada no site. Não haverá, sob esta e nenhuma 
outra circunstância, a restituição do valor da inscrição paga.  
 
O campeonato seguirá as regras definidas nos seguintes manuais: Scale Aerobatics 
Competition Regulations 2015-2016 e Regulamento geral e padrões operacionais dos 
campeonatos oficiais IMAC Brasil 2015. É de fundamental importância a leitura desses 
documentos e não serão aceitas justificativas baseadas no desconhecimento dessas 
regras. Esses manuais se encontram disponíveis no site www.cobra.org.br/imacbrasil 
 
Com relação aos aspectos de segurança e operações de voo no campeonato, o 
competidor, ao assinar este termo, estará:  
 

 Assumindo toda e qualquer responsabilidade decorrente de seus atos enquanto 
pilotando ou auxiliando na operação dos aeromodelos, concordando que a 
organização desta prova está isenta de qualquer responsabilidade por acidentes ou 
incidentes.  

 Concordando em cumprir na íntegra os regulamentos supracitados e está ciente 
das penalidades que possam ser impostas pela organização da prova em 
decorrência do descumprimento dos mesmos.  

 
Dentre as regras contidas nos manuais acima, ressaltamos as seguintes, porém não 
limitadas somente a estas:  
 

 Não é permitido o uso de giros, dispositivos de estabilização ou qualquer auxílio 
embarcado fora do total controle do piloto.  

 Garantir que o aeromodelo representa uma aeronave de acrobacia escala cheia, 
não apenas com relação às dimensões, mas também a acessórios (spinner, 
polainas, etc.)  

 É obrigatório um piloto e painel instalados. Será aplicada uma penalidade de 1% na 
pontuação total para o caso de descumprimento.  

 É obrigatória a presença nos briefings que forem definidos na Programação do 
campeonato. A ausência implicará em penalidades ao competidor.  

 O consumo de bebidas alcoólicas é terminantemente proibido por qualquer pessoa 
envolvida com a prova durante as atividades de cada dia.  

 
Estou ciente e de acordo com o exposto acima, 

 
 ______________________________________  
Nome:  
C.P.F: 

http://www.cobra.org.br/imacbrasil

