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COBRA – Confederação Brasileira de Aeromodelismo 
GUIA DE JUÍZES CLASSE F2B (Acrobacia) 

 
ANEXO 4B 

(Válido para 2015 - 2016) 
 

 

4.B.1.    Objetivo 

 

Este Guia de juízes é um subsídio para julgar e atribuir notas em competições da classe 

F2B. Deve ser utilizado tanto para o treinamento de potenciais juízes F2B, quanto para 
manter a proficiência de juízes que já julgam competições F2B. Este Guia de Juízes 

constitui parte integral do Código Esportivo FAI, Seção IV, Volume F2, aplicável à 

classe F2B. 

 

4.B.2.    Qualificações de Juízes e Seleção de Juízes para Competições 

 

O Aero Clube Nacional (NAC) de países que têm juízes F2B integrando (ou que 
desejam integrar) painéis de julgamento em competições F2B internacionais, deve 

assegurar que um padrão definido de proficiência de julgamento seja alcançado e 

mantido por cada um dos juízes pelos quais é responsável. Portanto, todo NAC deve: 
 

a) Providenciar a tradução, para sua própria língua nacional, tanto do Código 

Esportivo FAI vigente, Volume F2, aplicável a F2B (a totalidade do tópico 4.2), 

quanto deste Guia de Juízes completo. 
 

b) Organizar meios e procedimentos adequados para assegurar que cada juiz esteja 

totalmente treinado. Isso significa organizar cursos de treinamento que incluam 
treinamento regular e repetido em grupo, tanto em ambientes teóricos (sala de aula) 

quanto práticos (voos), em que todos os aspectos tanto do Código Esportivo vigente 

quanto deste Guia de Juízes possam ser examinados e treinados em detalhes. 
 

c) Proporcionar meios adequados para registrar oficialmente cada uma dessas sessões 

de treinamento, assistidas por todos os juízes que estejam sob sua responsabilidade 

nacional. Esses registros oficiais devem incluir a data, duração e número de voos 
observados durante tais seções de treinamento, devendo também relacionar, 

separadamente, detalhes de todas as competições F2B nacionais e internacionais em 

que cada juiz tenha atuado como membro de painel de julgamento. 
 

d) Estabelecer critérios de seleção que definam claramente os períodos mínimos de 

participação em tais treinamentos e as atuações efetivas no julgamento de voos F2B 

de alta qualidade em nível nacional, antes que juízes em perspectiva sejam elegíveis 
a indicação ou convidados a integrar painéis de julgamento em competições F2B 

internacionais. 

 
Proporcionar todos os itens acima assegurará que o julgamento em todas as 

competições F2B internacionais será realizado segundo os mesmos padrões básicos. 

Essas medidas também permitirão aos organizadores de competições internacionais ter 
a certeza de que todos os juízes convidados ou indicados para um painel de julgamento 

atendem efetivamente aos padrões de qualificação e experiência exigidos. Os 

organizadores de Campeonatos Mundiais e Continentais devem, portanto, apresentar 

uma lista com os nomes dos juízes propostos, juntamente com detalhes de suas 
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qualificações pelo respectivo NAC nacionais, nos termos do parágrafo „c‟ acima, aos 

seus próprios NAC e à Subcomissão F2 da CIAM. 

 
Para assegurar um contínuo corpo de juízes F2B internacionais adequadamente 

qualificados, é recomendável também que, com as devidas modificações, cada NAC 

aplique os critérios e procedimentos expostos nos parágrafos „a‟ a „d‟ (inclusive) acima 
na seleção e treinamento de juízes F2B para competições em nível nacional. 

 

4.B.3.   Conhecimento do Código Esportivo e das Manobras F2B 

 
Os principais requisitos para um julgamento justo, correto e consistente, são: 

 

a) Uma clara compreensão de todos os regulamentos e definições aplicáveis contidos 
na Seção IV do Código Esportivo FAI. 

 

b) Um profundo e detalhado conhecimento de todos os regulamentos F2B e das 
descrições de manobras vigentes. 

  
c) Um total e detalhado conhecimento da íntegra deste Guia de Juízes. 

 
O estudo por conta própria de todos os itens acima é uma necessidade, como também o 

é o treinamento regular e detalhado em grupo, tanto em ambiente de sala de aula quanto 

de voo. Tal treinamento deve abordar a aplicação prática de todos os pontos acima ao 
julgamento de voos de competição F2B de alta qualidade. Enfatiza-se aqui que a 

“interpretação” pessoal da intenção e/ou significado das descrições de manobras e 

regulamentos F2B é enfaticamente desencorajada – o objetivo deste Guia de Juízes e 

dos novos regulamentos é eliminar toda e qualquer necessidade de tais “interpretações” 
pessoais. 

 

4.B.4.   Foco de Julgamento 
 

Para obter um quadro completo de cada manobra, os juízes devem focar sua atenção em 

quatro aspectos principais: 
  

a) Forma 

 

É a forma ou contorno da manobra inteira, porém “forma” também tem a ver com a 
posição de cada uma das figuras que compõem uma manobra completa. Nas 

manobras que consistem de figuras múltiplas repetidas (por exemplo, os três loops 

internos consecutivos), um critério importante é que a forma de cada figura loop 
individual seja, consistentemente, a mesma em cada repetição e que as manobras 

consecutivas devem ser executadas com a segunda manobra e as subsequentes 

posicionadas exatamente no mesmo lugar que a primeira (sobrepostas). Todas as 
manobras devem ter a forma definida nos regulamentos para as diversas manobras – 

ou seja, os loops redondos devem ser redondos, sem pontos achatados; as manobras 

quadradas devem ter cantos claramente definidos conectados por trajetórias de voo 

em “linha reta” (ver parágrafo 4.2.15.1 no Regulamento F2B).    
  

b) Tamanho 

 
O tamanho das manobras frequentemente é definido na descrição das manobras por 

meio da especificação do ângulo de elevação dos cabos (em graus de arco acima da 

altura de voo nivelado aprumado normal de 1,5 metros). Os juízes devem estar 

atentos a manobras executadas com seus topos acima ou abaixo do ângulo de 
elevação especificado para os cabos, de 45º, 42º ou 90º – e, como resultado de tais 
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erros, os juízes devem, portanto, estar atentos a figuras completas que se apresentem 

maiores ou menores que o especificado no respectivo regulamento. Todos tais erros 

devem levar a rebaixamento nas notas dadas pelos juízes. É recomendada a 
utilização de pontos de referência fixos no terreno, em cada local, para auxiliar os 

juízes a “fixar na memória” tanto a altura de 1,5 metros do voo nivelado aprumado e 

invertido normal, quanto o ângulo lateral de 45º (1/8 de círculo). Os organizadores 
de competições também são incentivados a erguer marcadores apropriados nos 

locais de competição para auxiliar os juízes, particularmente em locais onde haja 

ausência de características naturais fixas. Os juízes devem treinar a utilização das 

características disponíveis no terreno e dos eventuais marcadores em cada local de 
competição, durante as sessões de voos de aquecimento (calibragem) realizadas 

antes de cada competição (ver também 4B.15 abaixo).      

  
c) Interseções 

 

O julgamento (e, portanto, a pontuação) das interseções entre os vários elementos de 
manobras complexas também é facilitado se os juízes utilizam pontos de referência 

fixos no terreno e/ou marcadores erguidos para “fixar na memória” a posição visual 

do modelo quando este passa por um ponto de interseção pela primeira vez em uma 

manobra. Então, comparando esse ponto “gravado” com a posição do modelo 
quando este retorna ao mesmo ponto de interseção em estágios posteriores da 

mesma manobra, os juízes podem mais facilmente avaliar o grau de precisão de 

acerto do piloto em relação à interseção. Como já observado, a instalação de 
marcadores adequados para auxiliar nessa prática em locais desprovidos de 

adequados pontos de referência fixos no terreno é incentivada (ver também 4B.15).  

 

d) Pontos Inferiores 

 

O voo nivelado normal, tanto aprumado quanto invertido, é especificado nas 

descrições de manobras como devendo ser a uma altura de 1,5 metros, com uma 
tolerância permitida de mais/menos 30 cm. Isso está claramente descrito para todas 

as manobras e os juízes devem atribuir notas de acordo, conforme 4B.7 e 4B.10 

abaixo, além de também prestar cuidadosa atenção às observações referentes aos 
valores e tolerâncias enunciadas em 4.2.15 no Regulamento F2B.  

 

4.B.5.   Comentários Gerais Sobre a Atribuição de Notas às Manobras 

 
Não obstante os modelos de VCC voarem, na realidade, sobre a superfície de um 

hemisfério, quando vistas da posição do piloto, todas as manobras são executadas 

em um plano geométrico bidimensional. Em outras palavras, por estarem todos os 
pontos na superfície do hemisfério a uma mesma distância do piloto (sendo essa 

distância igual ao comprimento dos cabos), o piloto vê todas as manobras como se 

fossem traçadas sobre uma folha de papel plana. Porém, de sua posição fora do 
círculo de voo, os juízes não estão em uma posição ideal para visualizar as 

manobras. Portanto, a tarefa dos juízes de atribuir notas inclui um grande elemento 

de análise pessoal e percepção situacional, que deve levar em consideração sua 

própria posição (não ideal) de observação ao atribuírem notas. Não obstante, 
existem meticulosas definições e valores nas descrições de manobras que os juízes, 

se desejam atribuir notas uniformes e consistentes, devem avaliar com precisão. São 

os seguintes: 
 

a) Reconhecimento da altura de voo nivelado de 1,5 metros, mais/menos 30 cm. 

 

b) Reconhecimento da altura, julgando o ângulo de 45º de elevação dos cabos. 
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c) Reconhecimento da altura, julgando o ângulo de 42º de elevação dos cabos. 

 

d) Reconhecimento da posição diretamente em cima da cabeça no centro do 
círculo de voo (isso é, acima do centro do corpo e cabeça do piloto, estando este 

de pé e ereto). 

 
e) Reconhecimento de trajetórias de voo “verticais” ascendente e em mergulho 

(perpendiculares ao solo). 

 

f) Reconhecimento de trajetórias de voo “horizontais” (paralelas ao solo). 
 

g) Reconhecimento do “raio máximo de 2,1 metros” como sendo uma mudança 

brusca de direção, com o consequente requisito de que o modelo execute um 
canto da forma mais fechada (aguda) possível (ver também 4B.8). 

 

h) Reconhecimento dos pontos corretos de “Início” e “Fim” especificados no 
Regulamento F2B para cada manobra (como destacados na descrição de cada 

manobra, nos parágrafos „a‟ “Início da manobra” e „x‟ “Fim da manobra”). 

 

i) Reconhecimento do fato de que todos os valores acima estão especificados 
como vistos e medidos do ponto de vista do piloto; portanto, os juízes devem 

considerar com a devida tolerância modelos de diferentes tamanhos, voando 

com cabos de diferentes comprimentos, bem como a diferença entre a posição 
do piloto e a posição de observação dos juízes. 

 

j) Os juízes devem também observar os requisitos do regulamento 4.2.11.a), que 

não apenas limita a distância que os juízes podem se deslocar de suas posições 
originais (para compensar mudanças na direção do vento) durante um 

determinado voo oficial (+/- 1/8 de círculo), mas também os momentos em que 

tais deslocamentos podem ser realizados. 
 

4.B.6.   Julgamento de Erros Objetivos 

 
A dedução sistemática de pontos proporciona uma maior uniformidade de padrões no 

julgamento de competições F2B. Esse sistema pode ser aplicado a todas as manobras, 

da seguinte forma: 

 
a) Tomando como exemplo o voo nivelado normal, espera-se dos juízes a atribuição 

de pontuação máxima quando o modelo permanece dentro dos valores e tolerâncias 

definidos nos regulamentos ao longo de todas as voltas julgadas e desde que 
percorra uma trajetória regular, sem variações visíveis de altura (isto é, sem 

sacolejos ou mudanças bruscas de altura ou atitude, durante toda a manobra).  

 
b) Porém, uma trajetória de voo que excede ligeiramente a tolerância indicada (por 

exemplo, voa 40 cm fora da trajetória de voo, quando o requisito do regulamento é 

30 cm), deve ser considerado um erro “pequeno”. Um erro pequeno como esse 

provavelmente faz o juiz rebaixar sua nota em, talvez, 0,5 a 1,0 ponto. 
 

c) Porém, se a trajetória do voo nivelado se afasta da trajetória de voo definida até o 

dobro da tolerância especificada, isso deve ser considerado um erro “médio” e 
provavelmente resulta em uma nota rebaixada em 1,0 ponto, ou mais. 

 

d) E erros no voo nivelado de três vezes a tolerância especificada para a trajetória de 

voo definida devem ser considerados erros “graves”, resultando provavelmente em 
uma nota rebaixada em aproximadamente 1,5 a 2,0 pontos. 
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Para usar esse sistema com sucesso, os juízes devem ser treinados para reconhecer 

desvios da trajetória de voo de 30 cm e 60 cm, a uma distância de observação de 
aproximadamente 45 metros. Isso demanda demonstrações relevantes e repetidas, para 

treinar juízes capazes de avaliar prontamente essas medidas. Tal treinamento é 

altamente recomendável para todos os juízes e esse treinamento deve também enfatizar 
as várias tolerâncias definidas na descrição de cada manobra. Ver também 4.B.9 abaixo. 

 

4.B.7.   Julgamento de Erros Subjetivos 

 
a) “Serenamente” (suavemente, regularmente), etc.  

 

       A frase “voar serenamente” é subjetiva, e o grau de serenidade (suavidade) com 
que o modelo voa não pode ser mensurado. Da mesma forma, definições nos 

regulamentos tais como “... o modelo deve executar duas voltas em voo sereno e 

estável...” são de difícil aplicação quando nos deparamos com a tarefa de traduzir 
certa falta de serenidade em uma nota real a ser dada a um competidor. Como 

orientação básica, os juízes devem considerar termos como estabilidade e 

serenidade como sendo condições definidas pela ausência de “oscilações”, ou 

“solavancos”. Portanto, “oscilações” e “solavancos” são erros, cabendo a cada juiz 
decidir a m agnitude de cada um desses erros observados, atribuindo uma nota 

rebaixada de acordo com a gravidade de cada um desses erros que tenha 

observado; ver também 4.B.10.     
  

b) Raios dos Cantos 

 

Da mesma forma, os juízes devem reconhecer que a intenção das descrições de 
manobras com relação aos raios dos cantos em manobras como o loop quadrado, 

oito quadrado, triângulo, etc., é de que o modelo deve executar um canto tão 

fechado (agudo) quanto possível. Portanto, embora não seja possível aos juízes 
mensurar precisamente se um modelo executou ou não um canto com raio entre 1,5 

e 2,1 metros, a intenção é claramente de que o modelo deve executar cantos tão 

fechados quanto possível. Portanto, os juízes devem atribuir as notas mais altas aos 
modelos que executam os cantos mais fechados/agudos (desde que os ângulos de 

elevação dos cabos exigidos e/ou a atitude de arfagem exigida do modelo também 

tenham sido cumpridos) e as notas mais baixas aos modelos que executam os 

cantos maiores (mais abertos). 
 

4.B.8.   Interpretação de Erros 

 
a) A descrição de cada manobra define claramente os valores numéricos, tamanho, 

forma e posição. Portanto, os juízes podem observar os erros (descumprimento de 

um requisito especificado, por exemplo, o valor da altura dos cabos). Porém, os 
regulamentos não dão aos juízes qualquer orientação quanto à importância relativa 

desses erros. Assim, a tarefa dos juízes é dupla a esse respeito – primeiro, o juiz 

deve contar o número total de erros cometidos; segundo, deve também decidir o 

quanto de desvio cada um desses erros representa em relação aos padrões 
especificados na descrição da respectiva manobra. Como regra geral, uma manobra 

executada com um grande número de erros graves deve ter como resultado que os 

juízes lhe atribuam uma nota mais baixa do que dariam para uma manobra 
executada com apenas poucos erros, todos eles pequenos. 

    

b) Entretanto, os juízes devem observar também que, se determinada manobra é 

executada com um número muito grande de erros, ainda que cada um desses erros 
possa ser considerado, individualmente, um desvio apenas pequeno em relação à 
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descrição da manobra, seria perfeitamente correto atribuir-lhe uma nota mais baixa 

do que para outra manobra que seja executada com apenas poucos erros (mas em 

que cada um desses erros individuais seja considerado como um desvio grande em 
relação à descrição da manobra). Essa é, precisamente, uma das habilidades que se 

espera sejam desenvolvidas e aplicadas pelos juízes. Ver também 4.B.10. 

 

4.B.9.   Atribuição de Notas (Pontuação) 

 

a) Manobras segmentadas e múltiplas 

  
Muitas manobras são descritas como consistindo de várias figuras e muitas dessas 

figuras são, por sua vez, ainda mais desmembradas em segmentos separados. 

Porém, todos esses segmentos e figuras devem ser combinados para resultar na 
atribuição de uma única nota para a manobra completa. Além disso, muitas das 

manobras detalhadas nas descrições individuais de manobras consistem de figuras 

múltiplas (repetidas). De novo, os juízes devem atribuir apenas uma única nota para 
cada uma dessas manobras (por exemplo, a manobra de três loops internos 

consecutivos, a manobra de dois oitos quadrados horizontais e o trevo de quatro 

folhas, todas devem receber apenas uma nota de cada juiz). 

 
b) Princípios para atribuição de notas 

 

Os juízes só devem atribuir notas (pontos) às manobras executadas entre os pontos 
de “Início da manobra” e “Fim da manobra”, como definidos na descrição de cada 

manobra. Quando o modelo chega ao ponto de “Início da manobra” em cada 

manobra, todos os juízes devem presumir que a manobra será executada dentro dos 

valores, tolerâncias e demais requisitos definidos na descrição da respectiva 
manobra. (Se tal ocorrer, significa naturalmente que o juiz deve atribuir os 10 

pontos máximos disponíveis, desde que não tenha observado qualquer erro até o 

momento em que a manobra é concluída). Mas, à medida que o modelo avança 
através da manobra, cada juiz (geralmente!) observará alguns desvios em relação 

aos requisitos do regulamento para a manobra, devendo então deduzir mentalmente 

ponto(s) dos potenciais 10 pontos máximos, toda vez que observar um desvio. O 
número de pontos a ser deduzido por cada erro, por cada juiz, depende de seu 

julgamento de ser esse erro “pequeno”, “médio” ou “grave”, como descrito em 

4.B.6. Assim, depois de o modelo chegar ao ponto de “Fim da manobra” para a 

respectiva manobra, a tarefa do juiz é totalizar todos os pontos que deduziu 
mentalmente durante a execução da manobra; a nota final que anotará em sua 

planilha de pontuação será então, simplesmente, igual aos 10 pontos máximos 

disponíveis, menos o total de pontos deduzidos mentalmente pelo juiz enquanto a 
manobra estava sendo executada. Esse método de deduções, embora não seja algo 

fácil de ser aprendido e que requer uma quantidade substancial de instrução e 

treinamento, oferece efetivamente a vantagem de chegar bastante próximo à 
produção de resultados reproduzíveis, quando utilizada uma banda de pontuação 

consistente para quantificar cada erro observado.            

 

c) Faixa de atribuição de notas 
 

A seguinte escala de notas é listada, para fornecer aos juízes uma ferramenta prática 

a ser aplicada aos princípios acima enunciados. 
 

Observações dos juízes: Nota a ser atribuída: 

  

Nenhum desvio visível em relação a todos 
os valores e demais requisitos: 

Nota 10 pontos 
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Pouquíssimos erros e/ou apenas “pequenos” 

erros observados 

Faixa: aprox. 9,5 a 7,5 

pontos (Obs. 1)  
  

Poucos erros e/ou apenas “pequenos” erros 

observados 

Faixa: aprox.7,5 a 4,5 

pontos (Obs. 2) 
  

Mais erros e/ou erros “médios”  

observados 

Faixa: aprox. 4,5 a 2,5 

pontos (Obs. 2) 

  
Muitos erros e/ou erros “graves” 

observados 

Faixa: aprox. 2,5 a 1 pontos 

(Obs. 3) 

 
      Observações referentes à tabela de faixa de atribuição de notas. 

 

      Obs. 1:   o número de pontos efetivamente atribuído a cada manobra dependerá do 
número total de erros observados por cada juiz e da decisão de cada juiz 

sobre se tais erros configuram apenas erros “pequenos”. 

 

      Obs. 2:   o número de pontos efetivamente atribuído a cada manobra dependerá do 
número total de erros observados por cada juiz e da decisão de cada juiz 

sobre se cada erro configura um erro “pequeno”, “médio” ou “grave”. 

 
      Obs. 3:   como na Obs. 2 acima, porém a nota 0 (zero) pontos deve ser reservada 

apenas para os casos relacionados nos parágrafos 4.2.10 e 4.2.15.2 dos 

Regulamentos F2B. 

 
d) Os juízes devem utilizar toda a faixa de notas disponível, como mostrado acima. 

Isso significa atribuir uma nota de 10 pontos a toda manobra em que o juiz não 

observar erro algum (por exemplo, uma manobra de voo invertido em que o modelo 
permanece verdadeiramente estável e sem “sacolejos”, dentro da altura, com 

tolerância de mais/menos 30 cm durante todas as voltas julgadas). Porém, como 

exemplo diametralmente oposto, uma manobra de dois oitos quadrados horizontais 
consecutivos executada com ângulos de elevação dos cabos acima de 60º, cantos 

“abertos”, lados inclinados, topos também inclinados, saídas altas demais ou baixas 

demais e interseções “andando” vários metros – em outras palavras, uma manobra 

que nem mesmo é reconhecível – deverá receber uma nota por volta de 1 ponto, 
talvez até menos. 

 

e) Deve ser observado também que, como não há nada escrito em qualquer lugar no 
Código Esportivo para definir termos como “impressão geral” ou “estilo de voo”, 

uma pontuação precisa e repetível depende, na realidade, apenas da decisão de cada 

juiz quanto ao número total de erros cometidos e do grau em que cada erro se 
desviou da descrição da manobra. Isso inclui o julgamento de elementos subjetivos, 

quando na realidade (com exceção de estabilidade, que pode ter nota atribuída como 

discutido em 4.B.7), a realidade é que a pontuação de cada competidor deve 

depender simples e exclusivamente do número total de erros observados por cada 
juiz, em conjunto com a decisão pessoal de cada juiz sobre a gravidade de cada um 

desses erros. 

 
 

4,B.10  Consideração de Fatores Externos 

 

a) Não é permitido que as notas dos juízes levem em consideração os efeitos do vento 
na pontuação de qualquer fase da manobra. O parágrafo 4.2.5 do Regulamento F2B 
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orienta claramente os juízes e oficiais de competições sobre exatamente quais 

limitações de vento e tempo (condições atmosféricas) são inaceitáveis para voos 

oficiais e isso significa que turbulências ou ventos tempestuosos/em rajadas, não 
devem influenciar as notas atribuídas pelos juízes, a não ser que excedam os limites 

estabelecidos no parágrafo 4.2.5 do Regulamento F2B. Ocorrendo efetivamente 

vento em excesso ao limite estabelecido no parágrafo 4.2.5, o mesmo parágrafo 
4.2.5 também orienta os juízes e todos os demais dirigentes de competições sobre 

quais medidas tomar. Em outras palavras, ou o tempo permite “condição de voo”, 

ou não; e se permite condição de voo nos termos do parágrafo 4.2.5, os juízes 

devem pontuar todos os voos oficiais, exatamente como se não houvesse vento. 
     

b) Da mesma forma, tempestades elétricas são consideradas condições não seguras 

para o voo de aeromodelos de acrobacia VCC e, assim como para ventos com 
velocidade excessiva, o parágrafo 4.2.5 também instrui os juízes e todos os demais 

oficiais de competições sobre quais medidas tomar se efetivamente ocorrerem 

trovões e relâmpagos, ou se os mesmos parecerem iminentes, durante uma 
competição. Com exceção de vento excessivo e tempestades elétricas, os 

regulamentos F2B deixam claro que uma competição F2B é um evento para 

qualquer tempo e, portanto, embora representando desconforto para todos os 

envolvidos, a intenção é que a competição deve prosseguir normalmente. Portanto, 
os juízes certamente não devem ajustar suas notas levando em conta a inclemência 

do tempo. 

 
c) Porém, em raras ocasiões, podem ocorrer outros fatores que estão fora do controle 

de um competidor e às vezes tais fatores podem afetar a capacidade de um 

competidor de voar conforme a descrição da manobra. Por exemplo, quando 

realizadas competições em locais onde estão em uso um ou mais círculos de grama, 
irregularidades na superfície do solo podem afetar adversamente a rolagem no solo 

e/ou a decolagem de determinado competidor; ou podem afetar a rolagem na 

conclusão da manobra de pouso. Desvios dos procedimentos descritos para a 
rolagem no solo (e decolagem) ou rolagem de pouso não devem ser penalizados se, 

na opinião dos juízes, tais desvios forem causados apenas por defeitos na superfície 

do círculo de voo. Da mesma forma, o parágrafo 4.2.7.h), item iii dos Regulamentos 
F2B, ilustra um possível exemplo (uma criança ou animal perambulando 

inadvertidamente para dentro do círculo de voo); porém, não se pode pretender que 

qualquer conjunto de regulamentos seja totalmente abrangente em tais áreas. Assim, 

os juízes devem estar sempre atentos a qualquer “ocorrência extraordinária” que 
seja tanto acidental em sua natureza quanto fora do controle do competidor e que 

poderia também afetar o desempenho do mesmo durante um voo oficial. Se, na 

opinião dos juízes, ocorrer um incidente como esse, devem estar preparados para 
usar suas observações e raciocínio para se certificar (através do Juiz Principal) de 

que o Diretor de Prova seja informado da ocorrência e, consequentemente, ofereça 

um revoo. 
 

4.B.11  Pontuação e Processamento de Manobra(s) Não Observada(s) por um Juiz. 

 

             Se um juiz deixar de observar uma manobra por qualquer razão, não deve atribuir à 
mesma uma nota “típica” estimada, na Planilha de Pontuação. Em vez disso, o juiz que 

deixou de observar a manobra deve anotar claramente o símbolo “N.O.” (Not Observed 

– Não Observada) em sua planilha de pontuação, no espaço reservado para a nota da 
manobra perdida. Esse símbolo deve então alertar o(s) tabulador(es) para usarem um 

procedimento que calcula a nota média para essa manobra, a partir das notas dos 

demais juízes. Essa nota média calculada deve ser, então, registrada pelo(s) 

tabulador(es) na área da nota que falta (“X”), antes de prosseguir(em) com o 
processamento de todas as demais notas daquele voo. 
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4.B.12   Conhecimento (Ciência) dos Resultados 

 
             Para evitar qualquer tipo de influência, nenhum juiz deve olhar os resultados da 

tabulação dos pontos e/ou as “colocações” dos competidores até que a competição seja 

encerrada. Os juízes também não devem discutir voos oficiais individuais, execução de 
manobras, notas dadas ou os resultados da tabulação dos pontos (colocações) com 

absolutamente ninguém, durante toda a competição. Isso inclui discussões com os 

demais juízes, competidores, Team Managers e espectadores. O Juiz Principal deve se 

certificar de que todos os membros do painel de julgamento estejam a par desse 
requisito e que o mesmo seja observado por todos os juízes durante toda a competição. 

 

4.B.13   Preparativos dos Juízes Antes do Início da Competição 

 

             Bem antes do início de qualquer voo oficial, o Juiz Principal deve entrar em contato 

com o Júri FAI, o organizador da competição e o Diretor de Prova F2B, para 
definir/confirmar/verificar: 

 

a) Juiz Principal responsável; Diretor de Prova F2B. 

 
b) Disponibilidade de pontos de referência fixos no terreno e/ou marcadores instalados 

(ver 4.B.4b) e 4.B.4c) acima). 

 
c) Disponibilidade e ocasião de voos de aquecimento (calibragem) para os juízes. 

 

d) Ordem de voo dos competidores. 

 
e) Procedimento para o teste de tração dos competidores e método para assegurar que 

todos os testes de tração sejam realizados. 

 
f) Procedimento para a chamada oficial dos competidores. 

 

g) O(s) cronometrista(s) oficial(oficiais) designado(s) e como os tempos serão 
comunicados ao painel de julgamento. 

 

h) Disponibilidade e método do serviço de coleta das planilhas de pontuação. 

 
i) Duração e cronometragem do tempo das rodadas. 

 

j) Procedimentos de processamento das pontuações. 
 

k) Procedimento para os competidores, classificação e colocações. 

 
l) Horas das refeições e intervalos, providências para assentos, guarda-sóis, guarda-

chuvas, toaletes próximos, etc. 

 

4.B.14  Voos de Aquecimento (calibragem) para os Juízes 
 

Depois de cada voo (voos) de aquecimento para juízes providenciado(s) pelo 

organizador da competição, os juízes não devem discutir as notas individualmente 
atribuídas por cada um. Em vez disso, devem promover um debate manobra a manobra, 

comparando e discutindo suas avaliações individuais de cada erro (incluindo a 

gravidade dos erros) que observaram durante cada segmento de cada figura em cada 

manobra executada. Para eliminar o definitivamente indesejável “nivelamento” das 
notas dadas por cada juiz, as notas (pontuações) efetivamente dadas por cada juiz não 
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devem ser discutidas. Na realidade, não é permitido aos organizadores de competições 

emitir planilhas de pontuação para os voos de aquecimento de juízes. Em vez disso, as 

discussões entre os juízes devem focar o número, amplitude e grau de gravidade de 
cada erro observado, usando cópias dos diagramas das manobras do Regulamento F2B 

como base para a discussão. Deve também ser cuidadosamente observado que o 

conteúdo de todas essas discussões dos voos de aquecimento pelos juízes não deve ser 
tornado público. 

 

4.B.15  Dispositivos de Visada (Mira) e Pontos de Referência no Terreno 

 
Não devem ser empregados dispositivos de visada manuais. Sempre que possível, 

devem ser usados pontos de referência no terreno para definir interseções, “verticais”, 

ângulos de elevação dos cabos e os trechos inferiores e comprimentos de manobras e/ou 
segmentos com 1/8 de círculo (45º lateralmente). Como observado em 4.B.4.c), os 

organizadores de competições são fortemente incentivados a instalar marcadores 

apropriados (por exemplo, para a dimensão lateral de 45º especificada na descrição das 
manobras relevante), especialmente se um determinado local de competição carecer de 

pontos de referência fixos. Recomenda-se que tais pontos de referência e/ou marcadores 

sejam recalibrados para cada local de competição individual na ocasião da realização de 

cada competição no local, sendo tal ação discutida privadamente entre os juízes antes 
do início dos voos de aquecimento. Um consenso final quanto aos pontos de referência 

naturais e/ou marcadores instalados disponíveis deve ser obtido entre todos os membros 

do painel de julgamento, antes do início dos voos oficiais. 
 

4.B.16  Cronometragem 

 

É prática comum designar a tarefa de cronometragem oficial ao Diretor de Círculo 
(Circle Marshall), sendo isso uma exigência obrigatória em Campeonatos Mundiais e 

Continentais e outras competições internacionais limitadas. Em outras competições, os 

juízes devem confirmar quem é o responsável por essa tarefa antes do início dos voos 
oficiais e, em todas as competições, os juízes devem também confirmar o(s) método(s) 

utilizado(s) para sinalizar aos juízes os resultados da cronometragem oficial. Os tempos 

registrados pelo cronometrista oficial designado são inquestionáveis, porém é 
recomendado que, a título de confirmação, o Juiz Principal acione seu próprio 

cronômetro paralelamente ao cronometrista oficial. Se o voo oficial de um competidor 

ultrapassar os 7 minutos permitidos, o tempo decorrido deve ser anotado nas planilhas 

de pontuação. Em caso de uma eventual discrepância entre os tempos do Juiz Principal 
e do cronometrista oficial, o Juiz Principal deve se reunir com o cronometrista oficial e 

o Diretor da Competição F2B, para a devida solução do caso. 

 

4.B.17  Consistência 

 

Os juízes devem usar uma escala consistente para atribuir suas notas, ao longo de todas 
as rodadas da competição. Essa escala deve ser um instrumento pessoal, baseado no 

número de erros observado, mais a avaliação pessoal do juiz quanto à gravidade de 

cada erro. Essa escala pessoal deve ser resultante de um criterioso estudo do Código 

Esportivo FAI vigente (especialmente do parágrafo 4.2.15, correspondente às 
descrições das manobras F2B), do estudo deste Guia de Juízes e da experiência prática 

de julgamento. Uma vez iniciados os voos oficiais em uma competição, a escala pessoal 

de cada juiz deve permanecer firme e fixa, não devendo ser influenciada por fatores tais 
como (por exemplo) discussões com outras pessoas (inclusive outros juízes), condições 

atmosféricas, velocidade, tipo, tamanho ou cor dos modelos, som do motor, ou 

conhecimento da reputação ou de resultados anteriores do competidor que está sendo 

julgado. 
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4.B.18  Execução das Manobras 

 

a) “... um mínimo de 1½ voltas...” 
 

Os competidores podem optar por percorrer mais, porém nunca menos de 1½ voltas 

entre cada manobra (incluindo os procedimentos de entrada e saída recomendados, 
como estabelecidos no parágrafo 4.2.14 do Regulamento F2B). Se uma nova 

manobra for iniciada com menos de 1½ voltas intervenientes percorridas (mais os 

procedimentos de entrada e saída recomendados), a manobra deve receber uma nota 

0 (zero) ponto, assim como 0 (zero) ponto deve ser atribuído a todas as demais 
manobras quando percorridas menos de 1½ voltas (mais os procedimentos de 

entrada e saída recomendados) entre as manobras. Esse intervalo tem por objetivo 

dar tempo suficiente aos juízes para considerar integralmente (e anotar) a nota para 
a manobra, antes de a manobra seguinte ser iniciada.     

 

b) Julgamento da altura nas voltas intervenientes 
 

A altura nas voltas percorridas entre as manobras é puramente uma recomendação 

e, portanto, não deve ser julgada ou pontuada, devendo ser observado, porém, que o 

Regulamento F2B (parágrafo 4.2.14.c) especifica uma faixa de altura dentro da qual 
o competidor percorrer executar as voltas intervenientes. O objetivo é assegurar que 

nenhum competidor voe tão alto que o tempo necessário para completar as voltas 

intervenientes seja insuficiente para permitir aos juízes registrarem suas notas para a 
manobra anterior.   

 

c) Julgamento de manobra(s) tentada(s) 

 
Se um competidor realiza mais de uma tentativa para executar qualquer manobra 

durante um voo oficial, o juiz só deve pontuar a primeira tentativa. Qualquer 

tentativa adicional de executar a mesma manobra não deve receber qualquer nota. 
Igualmente, se um competidor inicia uma manobra, porém claramente não a 

completa (por exemplo, em consequência de uma súbita perda de potência do motor 

que o obrigue a imediatamente descer e passar a percorrer voltas em voo nivelado), 
a manobra que o competidor deixou de completar deve receber uma nota de 0 (zero) 

ponto. 

 


