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COBRA – Confederação Brasileira de Aeromodelismo 
Regulamentos FAI para F2B (Acrobacia) 

 
CATEGORIA F2B – AEROMODELOS DE ACROBACIA 

(Válidos para 2015 e 2016) 
 

Conforme ABR 1.3.2, em todas as categorias F2 e em todos os voos, o competidor deve 
fornecer e usar uma algema de segurança conectando o pulso do competidor ao manete. 
Deve ser aplicado um teste de tração em separado à algema de segurança. Esse teste de 
tração é aplicado conforme o especificado para cada categoria. 

 
 

 
4.2.1. Definição de Aeromodelo de Acrobacia 

 

Aeromodelo VCC motorizado, acrobático, conforme Código Esportivo Volume ABR, 

parágrafo 1.3.2, no qual todas as superfícies aerodinâmicas permanecem fixas durante o voo 

(exceto a hélice e as superfícies usadas para controlar a trajetória de voo). 

 

4.2.2. Características de um Modelo de Acrobacia 

 

a) Peso máximo em ordem de vôo (excluindo combustível) ... 3,5 kg 

 
b) Envergadura máxima (total) ................................................. 2,0 m 

 

c) Comprimento máximo (total) ............................................... 2,0 m 

 

d) As fontes propulsoras permitidas incluem qualquer propulsão, exceto motores foguete. 

Motores a explosão (pistão) devem ser limitadas a uma cilindrada total de 15 cm3. 

Propulsão elétrica deve ser limitada a uma voltagem máxima sem carga (no-load) de 42 

volts. Turbinas a gás devem ser limitadas a um empuxo estático de 10 N. 

 

i) Todos os motores a explosão devem estar equipados com um silenciador apropriado. 

 
ii)   O limite de som determinado no parágrafo 4.2.6.c deve se aplicar a todas as formas de    

propulsão. 

 

e) Não é permitido qualquer dispositivo de corte do motor ativado pelo piloto para definir o 

ponto em que se inicia a descida para a manobra de pouso, com motor desligado. 

 

f) O Regulamento B.3.1.a), Seção4B, Volume ABR, não se aplica à Categoria F2B. 

 

4.2.3. Comprimento dos Cabos 

 

O comprimento mínimo dos cabos de controle deve ser de 15,0 metros e o comprimento 

máximo de 21,5 metros, medido entre a linha de centro da empunhadura do manete de controle 
e a linha de centro da hélice. Nos modelos com fontes de propulsão múltiplas, a linha de centro 

longitudinal do modelo (frente à traseira) será usada como referência para a medição. 

 

4.2.4. Teste dos Cabos (a ser realizado antes de cada voo oficial) 

 

a) O comprimento dos cabos de controle deve ser verificado antes de cada voo oficial. 

 

b) Não menos de 15 minutos e não mais de 30 minutos antes de todo voo oficial, será aplicado 

um teste de tração ao conjunto manete, cabos e modelo, de forma uniforme e suave, de 10 

vezes o peso total do modelo sem combustível. A tração usada nesse teste será aplicada 

apenas uma vez ao manete, de uma forma tal que a tração de teste esteja igualmente 
distribuída entre ambos os cabos durante todo o teste de tração. 
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c) A não apresentação do modelo pelo competidor para o teste de tração dentro da janela de 

tempo definida no parágrafo 4.2.4.b., será considerada uma tentativa. 

 

d) Se os cabos de controle forem desconectados do modelo do competidor depois de efetuado 

o teste de tração, porém antes de realizado o respectivo voo oficial, os cabos e modelo do 

competidor devem ser novamente submetidos às verificações acima, de comprimento dos 

cabos e teste de tração, antes da realização do respectivo voo oficial. 

 

4.2.5. O Tempo (Condições Atmosféricas) na Competição 

 

a) Ocorrendo turbulência que interfira com a segurança do voo, o Juiz Principal deve 

interromper a competição até que a segurança de voo seja restabelecida. 

 

b) Por razões de segurança, qualquer competidor cujo voo oficial esteja em andamento 

durante a ocorrência no local de tempestades elétricas (trovões e/ou raios) deve ter a opção 

de um revoo. Nenhum voo oficial deve ser iniciado quando uma tempestade elétrica parecer 

iminente e, ocorrendo efetivamente tais condições, o Diretor de Prova F2B e o Juiz 

Principal devem conjuntamente definir um adiamento adequado para o cronograma da 

competição, informando-o o mais cedo possível a todos os competidores e oficiais da 

competição. 
 

4.2.6. Teste de Som      

 

a) O nível de som do modelo de qualquer competidor deve ser oficialmente medido, se 

solicitado pelo Diretor de Prova F2B, pelo Juiz Principal, ou por membro do Júri FAI 

presente no local da competição. Tal solicitação só deve ser feita se, na opinião do oficial 

que solicita o teste de ruído, o modelo em questão aparenta emitir som acima do nível 

especificado no parágrafo „c‟ abaixo, durante um voo oficial. Todas as solicitações de teste 

de som devem ser feitas apenas ao Diretor de Prova F2B. 

 

b) Se for solicitado um teste oficial de medição de som, o Diretor de Prova F2B deve 
providenciá-lo. Ao mesmo tempo, o Diretor de Prova F2B deve também, imediatamente, 

recolher com o Juiz Principal todas as fichas de julgamento referentes ao Voo Oficial de 

respectivo competidor referente ao qual o teste de som oficial foi solicitado. Se não realizar 

pessoalmente o teste de som, o Diretor de Prova deve acompanhar oficialmente o teste.  

 

c) O procedimento para o teste de som oficial deve consistir no posicionamento de um 

decibelímetro a 3 metros da linha de centro longitudinal (frente/traseira) do modelo 

posicionado no solo (idealmente sobre uma superfície de concreto ou asfalto), adjacente ao 

círculo de voo oficial, com a ponta da asa interna voltada para o vento (se o modelo voa em 

sentido anti-horário). Com o motor funcionando em sua regulagem normal de potência de 

Decolagem, a medição deve ser feita a 90º em relação á trajetória de voo do modelo, do 

lado do modelo que estiver voltado para o exterior da trajetória de voo, com o microfone do 
decibelímetro colocado sobre uma plataforma a 30 cm acima do solo e alinhado com o(s) 

motor(es). Durante a medição, não deve haver qualquer objeto refletor de ruído a menos de 

3 metros do modelo ou do microfone do decibelímetro. Se realizado sobre superfície de 

concreto ou asfalto, o nível máximo permitido de som deve ser de 96 dB (A). Não havendo 

disponibilidade de uma superfície dura, a medição de som pode ser realizada sobre grama, 

porém, nesse caso, a grama não deve exceder 2,5 cm de altura. Quando a medição de som é 

sobre grama, o nível de som máximo permitido é de 94 dB (A). 

 

d) O teste de som oficial deve ser realizado no prazo mais curto possível depois de o modelo 

pousar no final do voo que ensejou a solicitação de realização do teste de som e, com 

exceção do reabastecimento, nenhuma alteração, ajuste ou modificação, de qualquer 
espécie, deve ser feita no modelo antes de ser realizado o teste de som oficial. 

 

e) Se o modelo não passar no primeiro teste oficial, o competidor deve ser imediatamente 

informado e o modelo colocado sob custódia do Diretor de Prova F2B, até um segundo 

decibelímetro ser trazido à área do círculo de voo oficial. O modelo deve ser então 



3 

 

submetido a um novo teste oficial com o segundo decibelímetro, usando-se o mesmo 

procedimento descrito no parágrafo „c‟ acima. 

  

f) Se passar no segundo teste oficial, o modelo deve ser considerado aprovado no teste oficial 

de medição de som, sendo as pontuações recebidas durante o voo oficial que ensejou a 

solicitação de teste de ruído processadas normalmente. 

 

g) Se o modelo for reprovado no segundo teste de som oficial, o Diretor de Prova F2B deve 

retorna-lo ao competidor para modificações/ajustes, devendo também marcar nas 
respectivas planilhas de julgamento a observação “N, Pontuação 0” (zero pontos). 

 

h) Qualquer competidor pode, se desejar, solicitar ao Diretor de Prova F2B que providencie 

um teste de medição de som não oficial para o seu modelo. Esse teste deve ser realizado 

assim que for conveniente, de acordo com o procedimento estabelecido no parágrafo „c‟ 

acima. 

 

4.2.7 Voos de Competição (Oficiais) 

 

a) Quando um competidor inscrito realiza um voo destinado a receber uma pontuação válida 

na competição, esse voo é denominado um voo oficial. Um voo se torna oficial no 
momento em que o modelo inicia a rolagem da manobra de decolagem. Todos os voos 

oficiais devem resultar em uma pontuação sendo registrada para o respectivo competidor, 

exceto no caso de um revoo ser concedido e aceito, como definido no parágrafo „h‟ abaixo. 

 

b) Todas as competições devem ser organizadas com base em rodadas (rounds), uma rodada 

sendo definida como concluída quando todos os competidores inscritos concluíram seus 

voos oficiais ou fizeram duas tentativas. Em competições que incluem um fly-off (rodada 

final com os mais bem colocados), todas as rodadas realizadas antes do fly-off são 

denominadas rodadas eliminatórias e todas as rodadas realizadas depois da conclusão das 

rodadas eliminatórias são denominadas rodadas de fly-off. 

 
c) Todas as rodadas que não podem ser concluídas em um dia devem prosseguir no dia 

seguinte da competição e devem ser realizadas no mesmo círculo de voo oficial, com o 

mesmo painel de juízes designado no início daquela rodada (no dia anterior). 

 

d) Todos os competidores inscritos têm direito a duas tentativas em cada rodada, para realizar 

um voo oficial. Ocorre uma tentativa ocorre quando: 

 

i) o competidor não passa pela entrada do círculo de voo dentro de 3 minutos após 

ser oficialmente chamado para realizar um voo oficial; 

 

ii) o competidor não solta seu modelo para a manobra de decolagem dentro de 3 

minutos após o início da cronometragem oficial do período de 7 minutos; 
 

iii) o próprio competidor declara uma tentativa antes de soltar seu modelo para a 

manobra de decolagem; 

 

iv) o competidor não apresenta seu modelo para o teste de tração dentro do período 

previsto. 

 

                       Em todos os casos acima todos os juízes devem registrar uma tentativa, anotando na 

planilha de pontuação do respectivo competidor.  

 

e) Depois de realizar uma primeira tentativa, o competidor pode optar por permanecer no 
círculo de voo oficial, caso em que deve fazer a sua segunda tentativa imediatamente. 

 

f) Alternativamente, o competidor pode optar por deixar o círculo de voo depois da sua 

primeira tentativa, caso em que deve ser oficialmente chamado para fazer uma segunda 

tentativa, no mesmo círculo de voo oficial, depois de decorridos 30 minutos de sua saída do 

círculo após a sua primeira tentativa. Esse regulamento de 30 minutos se aplicará mesmo 
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que a primeira tentativa do competidor tenha ocorrido no, ou perto, do término da 

respectiva rodada. 

 

g) Se, ao realizar sua segunda tentativa para a respectiva rodada, ocorre qualquer dos 

seguintes fatos: 

 

  i)    o competidor não passa pela entrada do círculo de voo dentro de 2 minutos após 

ser oficialmente chamado; 

 
 ii)   o competidor não solta o seu modelo para a manobra de decolagem dentro de 3 

minutos após o início da cronometragem oficial do período de 7 minutos; 

 

  iii)  o próprio competidor declara uma tentativa, antes de soltar o seu modelo para a 

manobra de decolagem; 

 

Nesses casos, todos os juízes devem registrar uma tentativa, anotando 0 (zero) ponto na 

planilha de pontuação do respectivo competidor. 

 

h) Será oferecido um revoo ao competidor se, na opinião do Juiz Principal: 

 
  i)    ocorrerem condições de vento ou uma tempestade elétrica (como especificado em 

4.2.5) durante um voo oficial; 

 

  ii)   em consequência exclusivamente das condições da superfície do círculo de voo 

oficial, a hélice do competidor atingir o solo, interrompendo o funcionamento 

do(s) motor(es), ou fazendo com que funcione(m) de uma forma tal que torne 

perigoso executar a sequência de manobras; 

 

  iii)  ocorre um incidente relacionado com segurança que está fora do controle do 

competidor durante um voo oficial e tal incidente prejudica a capacidade do 

respectivo competidor de executar a sequência de manobras. Apenas a título de 
ilustração, exemplo de incidente relacionado com segurança poderia ser, porém 

não limitado a, uma criança desacompanhada, ou um animal, perambular para 

dentro do círculo de voo durante um voo oficial. 

 

Em todos os casos acima, o competidor não deve ter o seu respectivo voo anotado como uma 

tentativa e não deve receber pontuação 0 (zero). Em vez disso, os juízes devem reter as 

planilhas de pontuação originais e o Juiz Principal deve oferecer um revoo ao competidor. As 

notas dadas durante o voo oficial em que ocorreu o incidente não devem ser informadas ao 

concorrente. Portanto, qualquer competidor que aceita um revoo o faz sabendo que as notas 

dadas durante o voo oficial em que ocorreu o incidente são descartadas e substituídas pelas 

notas obtidas durante o revoo. Sendo aceito um revoo, este deve ser realizado o mais cedo 

possível depois que o competidor aceita o mesmo, no mesmo círculo de voo oficial e com o 
mesmo painel de juízes do voo oficial em que ocorreu o incidente.   

 

4.2.8. Número de rodadas 

 

a) As competições podem ser realizadas tanto em locais com um círculo de voo disponível 

(formato de competição de “Círculo Único”), quanto em locais com dois círculos de voo 

disponíveis (formato de competição de “Círculo Duplo”). 

 

b) Em todas as competições com formato de Círculo Único, os organizadores devem 

programar a competição de tal forma que todos os competidores inscritos voem no mínimo 

3 rodadas (3 rodadas eliminatórias em competições que incluem um fly-off). Em 
competições com formato de Círculo Duplo, os organizadores devem programar a 

competição de tal forma que todos os competidores inscritos voem no mínimo 2 rodadas 

em cada círculo oficial utilizado (2 rodadas eliminatórias por círculo oficial em 

competições que incluem um fly-off).                                                                                                                                       

Em circunstâncias especiais, o Júri FAI pode reduzir o número de rodadas.  
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c) Em circunstâncias excepcionais, Campeonatos Mundiais e Continentais e outras 

competições internacionais limitadas serão organizadas em Formato de Círculo Duplo. 

Nessas condições e considerando o número de competidores, bem como o limite máximo 

diário de 50 voos oficiais para cada juiz (ver 4.2.11), as rodadas eliminatórias serão 

organizadas para dois, três ou quatro dias.   

d) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e em outras competições internacionais 

limitadas, os organizadores devem também programar um fly-off adicional para os 15 

competidores com as melhores pontuações (mais eventuais competidores com pontuações 

empatadas na 15ª colocação), depois de calculadas as colocações ao final da última rodada 
eliminatória. O fly-off deve consistir de três rodadas de fly-off separadas, todas realizadas 

no mesmo círculo de voo. 

 

e) Quando o número de competidores juniores participando é suficiente para que se dar um 

título de Campeão Mundial ou Continental Júnior, os organizadores devem também 

programar um fly-off adicional entre os 3 juniores com as melhores pontuações (mais 

eventuais juniores com pontuações empatadas na 3ª colocação) depois de calculadas as 

colocações ao final da última rodada eliminatória. Se algum Junior está incluído entre os 15 

primeiros na classificação geral e já participa do fly-off, seus voos do fly-off open (livre) e 

júnior serão os mesmos. 

 
f) A ordem de voo em cada rodada deve ser determinada por sorteios aleatórios separados.  

 

g) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, a 

ordem de voo deve ser organizada por grupos: dois grupos (A e B) se as rodadas 

eliminatórias estão organizadas em dois dias, três grupos (A, B e C) em três dias e quatro 

grupos (A, B, C e D) em quatro dias. Os grupos devem ser determinados por sorteio 

aleatório e a ordem de voo em cada rodada deve ser determinada por sorteios aleatórios 

separados. 

 

i) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, 

todos os membros de cada Equipe Nacional devem estar separados na ordem de voo de 
cada rodada por pelo menos um competidor de outro país. Se dois competidores de uma 

mesma Equipe Nacional são inicialmente sorteados para voar consecutivamente durante 

alguma rodada, o competidor afetado será resorteado para assegurar que essa exigência de 

separação seja respeitada. 

 

j) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, a 

ordem de voo para as quatro rodadas eliminatórias em Formato de Círculo Duplo será 

organizadas da forma abaixo: 

 

2 Grupos em 2 Dias 

 Circulo A 

(Rodadas 1 e 3) 

Círculo 2 

(Rodadas 2 e 4) 

        Manhã             |           Tarde             Manhã            |          Tarde 

Dia 1 Rodada 1 Grupo A | Rodada 1 Grupo B Rodada 2 Grupo B | Rodada 2 Grupo A 

Dia 2 Rodada 3 Grupo B | Rodada 3 Grupo A Rodada 4 Grupo A | Rodada 4 Grupo B 

               

              3 Grupos em 3 Dias 

 Círculo A 
(Rodadas 1 e 3) 

Círculo 2 
(Rodadas 2 e 4) 

         Manhã            |            Tarde          Manhã           |          Tarde 

Dia 1 Rodada 1 Grupo A | Rodada 1 Grupo B Rodada 2 Grupo B | Rodada 2 Grupo C 

Dia 2 Rodada 1 Grupo C | Rodada 3 Grupo A Rodada 2 Grupo A | Rodada 4 Grupo B 

Dia 3 Rodada 3 Grupo B | Rodada 3 Grupo C Rodada 4 Grupo C | Rodada 4 Grupo A 

 

4 Grupos em 4 Dias 

 Círculo A 

(Rodadas 1 e 3) 

Círculo B 

(Rodadas 2 e 4) 

         Manhã            |           Tarde          Manhã           |            Tarde 

Dia 1 Rodada 1 Grupo A | Rodada 1 Grupo B Rodada 2 Grupo D | Rodada 2 Grupo C 
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Dia 2 Rodada 1 Grupo C | Rodada 1 Grupo D Rodada 2 Grupo B | Rodada 2 Grupo A 

Dia 3 Rodada 3 Grupo B | Rodada 3 Grupo A Rodada 4 Grupo C | Rodada 4 Grupo D 

Dia 4 Rodada 3 Grupo D | Rodada 3 Grupo C Rodada 4 Grupo A | Rodada 4 Grupo B 

 

Nota: Círculo A: rodadas ímpares (1 e 3)  

          Círculo B: rodadas pares (2 e 4)  

     

 

4.2.9.  Definição e Número de Auxiliares 

 

Cada competidor tem direito a três auxiliares para cada voo oficial. Em Campeonatos Mundiais 

e Continentais e outras competições internacionais limitadas, um dos auxiliares pode ser o 
Team Manager (Chefe da Equipe), outro competidor, ou um acompanhante (supporter) 

oficialmente inscrito. 

 

4.2.10.  Pontuação 

 

a) Cada juiz deve atribuir pontos a todos os competidores inscritos, em todos os vos oficiais, 

para todas as manobras executadas na sequência correta. Os juízes só devem pontuar a 

primeira tentativa de execução de cada manobra por cada competidor. O número de pontos 

dado pode variar entre 1 ponto e 10 pontos. Todas as notas entre o mínimo de 1 ponto e o 

máximo de 10 pontos devem ser dadas em incrementos de, no mínimo, um décimo de 

ponto (0,1). Essas notas são multiplicadas por um coeficiente K, que varia de acordo com a 

dificuldade da manobra. 
 

b) Na descrição das manobras (ver 4.2.15.3 a 4.2.15.17), o primeiro parágrafo numerado, 

“Início da manobra”, é também o ponto em que os juízes devem começar a observar 

oficialmente a manobra, para pontuá-la; e o último parágrafo numerado, “Fim da 

manobra”, é também o ponto em que os juízes devem finalizar a observação oficial da 

manobra e parar de pontuá-la. 

 

Nota: as descrições das manobras incluem também parágrafos não numerados, denominados 

“Procedimento de entrada recomendado” e “Procedimento de saída recomendado”. Essas 

recomendações são para uso dos competidores apenas e os juízes não devem observa-las 

oficialmente e nem devem atribuir-lhes pontos, independentemente de serem ou não realizados 
de acordo com as recomendações. 

 

c) Todos os juízes devem atribuir uma nota 0 (zero) para: 

 

i) Manobras omitidas ou nem tentadas. 

       ii) Manobras iniciadas, porém não concluídas. 

       iii) Manobras com um número incorreto de figuras repetidas (seja a menos ou a mais). 

       iv) Manobras executadas fora da sequência. 

       v) Manobras executadas sem um intervalo mínimo de 1½ voltas após a manobra anterior. 

       vi) Manobras executadas depois de decorrido o tempo de voo máximo de 7 minutos. 

 

d) Quando uma manobra é omitida, ou nem mesmo tentada, as manobras restantes devem ser 
pontuadas, desde que realizadas na ordem correta. 

 

e) Quando realizadas depois de concluída a manobra de trevo de quatro folhas, porém antes 

do início da manobra de pouso, a execução de outras manobras deve ser permitida. Essas 

manobras não devem ser observadas oficialmente e nem pontuadas pelos juízes. 

 

f) Será dada nota 0 (zero) para a manobra de pouso se o cronometrista oficial confirmar que o 

modelo só se imobilizou totalmente, no final de sua rolagem no solo, depois de expirado o 

tempo total dos 7 minutos alocados para um voo oficial. Também será atribuída nota 0 

(zero) à manobra de pouso, se: 

 
i)- o modelo sofre uma queda; 

       ii) o modelo pousa de barriga; 
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       iii) o modelo pousa de cabeça para baixo: 

       iv) o modelo equipado com trem de pouso retrátil não está com o mesmo totalmente 

baixado no momento do toque no solo, ou o trem de pouso retrátil aparentemente está 

totalmente baixado, porém entra em colapso ao tocar o solo; 

       v) o modelo executa uma cambalhota no momento em que toca o solo. 

 

Nota: Se o modelo executa uma cambalhota ou encosta o nariz no solo durante a fase de 

rolagem no solo, podem ser dados pontos para a manobra de pouso se, na opinião dos juízes, a 

cambalhota ou o toque do nariz no solo ocorreu em consequência de condições adversas de 
vento ou de condições inadequadas da superfície do solo, afetando o que, de outra forma, seria 

previsto como uma rolagem normal do modelo após o toque no solo. 

 

g) Se uma queda interrompe um voo oficial, todos os juízes devem pontuar todas as manobras 

concluídas até, e inclusive, a última manobra concluída antes da ocorrência da queda. 

Todas as demais manobras restantes na sequência, inclusive a manobra durante a qual 

ocorreu a queda, devem receber nota 0 (zero). 

 

h) Em cooperação com o Diretor de Prova F2B, o Juiz Principal deve se certificar de que 

todas as notas dadas a um competidor para o seu respectivo voo oficial são descartadas e 

pontuadas 0 (zero), se ocorrer qualquer uma das duas seguintes situações: 
 

i)- o modelo não passa no segundo teste oficial de som (ver parágrafo 4.2.6). 

       ii) qualquer parte(s) do modelo se desprende do mesmo (intencionalmente ou não) a 

qualquer tempo entre o momento em que o modelo é solto para a manobra de decolagem e 

o momento em que toca o solo pela primeira vez na manobra de pouso. Isso não se aplica a 

qualquer parte de modelo que se desprende durante uma queda, cambalhota, pouso de 

barriga ou pouso de cabeça para baixo. 

 

4.2.11. Julgamento 

 

a)    Os juízes de acrobacia terão a responsabilidade de observar todas as tentativa de voo oficial 
e registrar as notas por eles dadas a cada manobra, quando concluída. Uma vez iniciado o 

voo oficial os juízes podem, por conta própria, mudar suas posições originais, porém tal 

mudança de posição não pode ultrapassar 1/8 de volta no máximo, para frente ou para trás 

de suas posições originais no início do respectivo voo oficial. Os juízes só devem mudar de 

posição durante o intervalo de 1½ voltas entre as manobras, não enquanto qualquer manobra 

está sendo executada. 

 

b)    Em competições com formato de Círculo Único, o organizador deve nomear um painel de 

no mínimo três juízes. Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições 

internacionais limitadas, o painel de juízes deve ser aumentado para 5 (cinco). 

 

c)    Em competições com formato de Círculo Duplo, o organizador deve nomear um painel de 
três juízes para cada círculo de voo. Para as rodadas de fly-off (Campeonatos Mundiais e 

Continentais e outras competições internacionais limitadas), o painel de juízes deve ser 

ampliado para 6 (seis) juízes. 

 

d)    Em cada painel de juízes, um é escolhido um Juiz Principal.  

 

e)    Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, 

todos os juízes devem ser selecionados de uma lista de pessoas proposta pelo NAC 

(Controlador Nacional de Aerodesportos), por sua proficiência e experiência e aprovada 

pela CIAM. 

 
f)    Em Campeonatos Mundiais e Continentais e em outras competições internacionais 

limitadas, um dos juízes não pode ter julgado no Campeonato equivalente anterior. 

 

g)    Em Campeonatos Internacionais Abertos, em cada painel de juízes, apenas dois dos juízes 

precisam ser aprovados pelo CIAM,      
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h)    Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, 

todos os juízes precisam ser de nacionalidades diferentes. Em Competições Internacionais 

Abertas, os juízes de cada painel precisam ser de pelo menos duas nacionalidades diferentes.  

 

i)    Cada juiz deve ser designado de forma permanente para julgar em um círculo de voo oficial 

específico, por toda a duração da competição, exceto em competições que incluem um fly-

off. Em competições que incluem um fly-off (Campeonatos Mundiais e Continentais e 

outras competições internacionais limitadas), os juízes devem ser designados para um 

círculo de voo oficial específico por toda a duração das rodadas eliminatórias. 
 

j)    Todos os juízes designados para o painel de julgamento alocado para um determinado 

círculo de voo oficial devem julgar todos os voos oficiais programados para o seu respectivo 

círculo de voo oficial. Porém, essa exigência pode ser relaxada em circunstâncias 

excepcionais, tais como (mas não limitadas a) um juiz adoecer durante uma competição. Em 

tal caso, o Diretor de Prova F2B e o Juiz Principal devem deliberar (com a presença, 

também, de um membro do Júri FAI) para efeito de substituição do juiz ausente. 

 

k)    Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais limitadas, 

haverá pelo menos um voo de aquecimento (calibragem) para os juízes, em cada dia de 

competição, em cada um dos círculos de voo oficias que serão usados. Todos esses voos de 
aquecimento para juízes devem ocorrer antes de qualquer voo oficial programado. Todos os 

voos de aquecimento para juízes devem incluir tempo suficiente para um briefing com os 

juízes antes, e um debriefing depois de cada voo de aquecimento. Os referidos briefing e 

debriefing devem incluir o painel/painéis completo(s) de juízes e devem ser realizados 

reservadamente, sem a presença de organizadores, dirigentes ou competidores. A realização 

de voos de aquecimento para juízes em competições Internacionais Abertas deve ser 

opcional, porém é recomendada. 

 

l)    Todos os organizadores de competições devem programar pelo menos um intervalo para as 

refeições dos juízes, em cada dia de competição. Se o painel/painéis de juízes o solicitar, 

também deve ser providenciado tempo extra para intervalos adicionais para os juízes (por 
exemplo, intervalos de aproximadamente 10 minutos de duração a cada duas horas, 

aproximadamente, ao longo de cada rodada). 

 

m) Em nenhuma competição um juiz será escalado para julgar mais de 50 voos oficiais ou 

realizar atividades de julgamento por mais de 10 horas (o que for mais longo), em qualquer 

dia de competição. Esse tempo deve inclui o(s) voo(s) de aquecimento para juízes acima 

descritos, porém não inclui os intervalos. 

 

4.2.12. Classificação 

 

a) A pontuação para cada manobra corresponde à nota original multiplicada pelo respectivo 

coeficiente K. As pontuações resultantes para cada manobra devem então ser somadas 
entre si, para produzir uma pontuação total singular por juiz. As pontuações totais 

singulares dos juízes são somadas e depois divididas pelo número de juízes. O resultado 

será arredondado para baixo com duas casas decimais (ao centésimo inferior mais 

próximo), para produzir a pontuação final do competidor por voo oficial. 

 

Exemplo: 945,9999 será arredondado para baixo, para 945,99 

                945,9911 será arredondado para baixo, para 945,99 

 

b) Em competições Internacionais Abertas, as posições finais obtidas por todos os 

competidores inscritos (“colocações”) devem ser processadas da seguinte forma: 

 
i)    Em competições com formato de Círculo Único, os organizadores devem tomar as duas  

pontuações de voo mais altas de cada competidor e soma-las, para produzir a 

pontuação final do competidor que define a sua colocação. Em caso de empate, a 

terceira pontuação de voo dos competidores afetados deve ser usada para determinar as 

colocações. 
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ii)   Em competições com formato de Círculo Duplo, os organizadores devem tonar a    

pontuação mais alta de cada competidor em cada círculo de voo e soma-las, para 

produzir a pontuação final do competidor que define a sua colocação. Em caso de 

empate, a terceira pontuação de voo dos competidores afetados, de qualquer dos 

círculos, deve ser usada para determinar as colocações. 

. 

iii) Se, devido a circunstâncias extraordinárias, apenas duas rodadas completas são  

 realizadas, as pontuações obtidas por cada competidor nas duas rodadas concluídas 

devem ser usadas para determinar as colocações. 
                                  

c) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais com 

inscrições limitadas, a pontuação de cada competidor inscrito (“colocação”) no final da 

última rodada eliminatória, deve ser processada da seguinte forma: 

 

i)    Em Campeonatos com formato de Círculo Único, os organizadores devem tomar as 

duas pontuações de voo mais altas de cada competidor e soma-las, para produzir a 

pontuação do competidor. 

 

ii)   Em Campeonatos com formato de Círculo Duplo, os organizadores devem tomar a 

pontuação de voo mais alta de cada competidor em cada círculo de voo e soma-las, 
para produzir a pontuação do competidor. 

 

iii)  Se, devido a circunstâncias extraordinárias, apenas duas rodadas completas são 

realizadas, as pontuações de cada competidor obtidas nas duas rodadas concluídas 

devem ser usadas para determinar as colocações finais. 

 

                       A colocação final dos finalistas será processada da seguinte forma: as duas pontuações 

mais altas de cada competidor nas rodadas de fly-off devem ser somadas e o total resultante 

deve ser dividido por dois. O resultado deve ser arredondado para baixo, para duas casas 

decimais. Em caso de empate, a terceira pontuação do fly-off dos competidores afetados 

deve ser usada para determinar as colocações finais. Se, devido a circunstâncias 
extraordinárias, apenas duas rodadas de fly-off são concluídas, a pontuação de fly-off de 

cada competidor obtidas nas duas rodadas completas do fly-off devem ser usada para as 

colocações finais. 

 

                       Os resultados do fly-off específico dos juniores servirão para classificar os juniores melhor 

colocados, porém não afetará o resultado geral. 

 

                       A classificação dos não finalistas será feita de acordo com suas pontuações ao final da 

última rodada eliminatória. Em caso de empate:  

 

                        i)  em Campeonatos com formato de Círculo Único, a terceira pontuação de voo dos 

competidores afetados deve ser usada para determinar as suas colocações; 
 

                        ii)  em Campeonatos com formato de Círculos Duplos, a segunda maior pontuação de 

qualquer um dos círculos de voo oficiais deve ser usada para determinar as colocações 

dos competidores afetados. 

 

                       Em caso de empate entre dois na 15ª colocação ao final da última rodada eliminatória, o 

competidor seguinte é classificado em 17º; em caso de empate entre três na 15ª colocação, 

o competidor seguinte é classificado em 18º, etc.  

 

d) Para determinar as pontuações nacionais para classificação das equipes, somar as 

colocações numéricas dos três membros da equipe de cada país. As equipes são 
classificadas de acordo com a soma numérica mais baixa para a mais alta, com as equipes 

completas com três competidores à frente de equipes com dois competidores que, por sua 

vez, são classificadas à frente das equipes com um só competidor. 

  

e) Em Campeonatos Mundiais e Continentais e outras competições internacionais com 

inscrições limitadas, cópias facsimile das planilhas de pontuação originais de cada juiz, 
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referentes a cada voo oficial, devem ser entregues ao respectivo Team Manager ou Team 

Manager Assistente, antes do voo seguinte do competidor na competição, ou no mais 

tardar, no final de cada rodada da competição.  

 

f) Em todas as competições de World Cup, cópias facsimile das planilhas de pontuação de 

cada juiz, referentes a cada voo oficial, devem ser entregues ao respectivo competidor antes 

de seu voo seguinte ou, no mais tardar, no final de cada rodada da competição.   

 

 
 

 

 

4.2.13 Procedimento de Partida 

 

  

 

 
 

a) Cada competidor tem um tempo de preparação de 3 minutos para entrar no círculo, colocar 

seu modelo na posição de partida escolhida, posicionar os juízes e preparar seu(s) 

motor(es) para a partida. 

 

b) O competidor pode optar por ligar, aquecer e parar seu(s) motor(es) durante o tempo de 

preparação, devendo informar ao cronometrista se for essa a sua intenção. 

 

c) Imediatamente depois do tempo de preparação, o competidor tem um tempo de voo de 7 

minutos para concluir suas manobras. 
 

d) O tempo de preparação se inicia quando o competidor é oficialmente chamado para realizar 

seu voo oficial. 

 

e) O cronometrista deve sinalizar o início do tempo de preparação ao competidor e aos juízes. 

 

f) O tempo de preparação termina e o tempo de Voo tem início quando: 

 

i)    O cronometrista registra que o tempo de preparação de 3 minutos se esgotou. 

 

ii)   O competidor sinaliza claramente com a mão, ao cronometrista, indicando que está 
       pronto para ligar seu(s) motor(es). 

 

iii)  O competidor liga seu(s) motor(es) sem sinalizar claramente ao cronometrista. 

 

iv)  O competidor liga seu(s) motor(es) para aquecimento, sem ter recebido permissão do 

cronometrista. 

     

g) O cronometrista deve sinalizar ao competidor e aos juízes quando o tempo de voo é 

iniciado. Se o competidor não sinalizar com a mão antes de ligar seu(s) motor(es), ou se 

          

3 min. para entrada, 
posicionamento dos 

juízes e preparação para 
a partida no/s motor/es 

Período de vôo oficial de 7 min. 

Chamada para 
entrada  

Início do 
tempo de vôo 

Procedimento de  
partida 

Fim do 

julgamento 
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começar seu aquecimento sem ter recebido permissão, o cronometrista deve informar isso 

aos juízes. 

 

h) A cronometragem de um voo oficial deve ser encerrada no momento em que o modelo para 

totalmente no final da rolagem no solo que completa a Manobra de Pouso. 

 

i) O competidor, após concluir seu voo, deve remover imediatamente seu modelo, cabos e 

manete do círculo de voo. 

 

4.2.14. Execução e Sequência das Manobras 

 

a)  A sequência das manobras, com seus correspondentes coeficientes K, é a seguinte: 

 

 1. Partida (ligar motor)   0 

 2. Decolagem   2 

 3. Wingover reverso   8 

 4. Três loops internos consecutivos   6 

 5. Duas voltas consecutivas em voo nivelado invertido    2 

 6. Três loops reversos consecutivos   6 

 7. Dois loops internos quadrados consecutivos 12 
 8. Dois loops reversos quadrados consecutivos 12 

 9. Dois loops internos triangulares consecutivos 14 

10. Dois oitos horizontais consecutivos   7 

11. Dois oitos horizontais quadrados consecutivos 18 

12.  Dois oitos verticais consecutivos  10 

13. Ampulheta 10 

14.  Duas figuras oito sobre a cabeça consecutivos 10 

15. Trevo de quatro folhas   8 

16. Pouso   5 

 

b)  Todas as manobras devem ser executadas na ordem listada. 
 

c)  Todo competidor deve deixar pelo menos 1½ voltas (incluindo os procedimentos de entrada e 

saída recomendados detalhados para cada manobra) para criar um período de pausa entre o final 

de uma manobra e o início da seguinte. A parte nivelada do intervalo de 1½ volta interveniente 

deve ser voada a uma altura entre 1 e 3 metros. Os juízes, entretanto, não devem observar 

oficialmente qualquer desses períodos de pausa, mas usar o tempo para anotar a nota dada à 

manobra anterior na planilha de pontuação do competidor, antes do início da manobra seguinte. 

 

4.2.15. Descrição das Manobras 

 

a)  Os diagramas das manobras, mostrando a visão do piloto, encontram-se no Anexo 4J. São 

parte integral dos regulamentos e devem ser lidos em conjunto com as descrições das manobras. 
 

b)  O Guia de Juízes F2B está no Anexo 4B. 

 

4.2.15.1. Terminologia e Enunciado 

 

a)   O enunciado e a fraseologia usados na descrição das manobras F2B definem a trajetória de 

um modelo de VCC voando em sentido anti-horário sobre a superfície de um hemisfério. 

 

Enunciado Definição 

  

Manobra Significa a totalidade das figuras e segmentos necessários para 
completar a manobra designada por um tópico numerado separado, 

em negrito. Por exemplo, a manobra de decolagem, a manobra de 

três loops internos consecutivos e a manobra de um trevo de quatro 

folhas, todas serão designadas como uma única manobra inteira ao 

longo deste texto.  

                       



12 

 

Figura Significa uma forma, que compõe uma parte separada completa 

reconhecível de uma manobra inteira. Por exemplo, o primeiro loop 

da manobra de três loops internos consecutivos é designado como 

uma figura; porém, o primeiro loop que constitui a primeira metade 

da primeira figura oito completa na manobra de dois oitos sobre a 

cabeça consecutivos, não é designado como uma figura.  

  

Segmento Significa uma parte especificamente definida de uma figura (ou de 

uma manobra inteira), na qual determinados pontos particulares são 
detalhados. Por exemplo, o primeiro loop que constitui a primeira 

metade da primeira figura oito completa na manobra de dois oitos 

sobre a cabeça consecutivos é designado como um segmento. 

  

Aprumado Significa que o modelo está voando em sua atitude “normal” 

aprumada (isto é, com o trem de pouso voltada para o solo).  

  

Invertido Significa que o modelo está voando em uma atitude reversa em 

relação ao voo aprumado (em forma coloquial, o modelo está 

“voando de dorso”, “voando de cabeça para baixo”, ou “voando 

invertido”). 
 

Hemisfério de Voo                

 

 

Paralela 

 

 

 

Base 

 

 
Nivelado 

 

 

Círculo de voo 

 

Horizontal 

 

Significa uma forma de meio globo, cuja base está nivelada acima 

do solo. 

 

Significa uma linha imaginária sobre a superfície do hemisfério de 

voo, equidistante ao equador do hemisfério de voo, marcando a 

latitude. 

 

Significa a base do hemisfério de voo. Localiza-se a uma altura de 

1,5m acima do centro do círculo de voo. 

 
Significa em ângulo reto com a direção alinhada com a direção da 

força de gravidade, como materializado por uma linha de prumo. 

 

Significa um círculo horizontal cujo raio é igual ao raio de voo. 

 

Significa voo ao longo da, ou paralelo à base. 

Vertical 

 

 

 

Linha reta 
 

Momentâneo ou 

momentaneamente 

 

Significa voo em ângulo reto com a base, ao longo de um círculo 

imaginário sobre a superfície do hemisfério de voo, marcando a 

longitude. 

 

Linha reta: Uma trajetória de grande círculo ou parte dele.  
 

É usado ao longo desse texto no sentido original de sua definição em 

dicionários (isto é, algo que tem uma duração muitíssimo curta). 

Assim, por exemplo, o período muito curto em que o modelo precisa 

estar em uma atitude vertical “de faca” acima da cabeça do 

competidor durante a manobra de dois oitos sobre a cabeça 

consecutivos, é descrito, nesse texto, como “momentaneamente”.  

  

Referência lateral 

 

É uma linha imaginária traçada em ângulo reto (90º) com o 

horizontal, usada como linha de referência quando em voo e sendo 

pontuados o tamanho, posicionamento, simetria e superposição das 
várias figuras e manobra. 

 

Trajetória de wingover 

 

 

Significa a trajetória de voo vertical ascendente e em mergulho 

definida como um segmento da manobra de wingover reverso 

unitário 
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4.2.15.2. Partida 

 

A partida dos motores pode ser manual ou com o uso de starter elétrico ou mecânico. 

 

4.2.15.3. Manobra de Decolagem 

 

a)    Início da manobra: 

O momento em que o modelo começa sua rolagem no solo. O modelo deve decolar do solo. 

Para evitar movimento ou voo sem controle do modelo, ocasionado por um funcionamento 
acidental do motor, modelos com propulsão elétrica devem ser contidos pelo piloto, um 

assistente ou um dispositivo mecânico, até o piloto empunhar o manete. 

 

b)    Segmento de rolagem no solo e decolagem: 

Antes de decolar, o modelo deve rolar sobre o solo por uma distância não inferior a 4,5 

metros e não superior a 1/4 de círculo. A decolagem deve ser suave, o que significa sem um 

“salto súbito” para o ar. 

 

c)    Segmento de decolagem e nivelamento: 

O modelo deve manter uma razão de ascensão constante até alcançar a base do hemisfério 

de voo. A base está na horizontal, a uma altura de 1,5 m acima do centro do círculo de voo. 
O ponto de transição de voo ascendente para voo nivelado deve ocorrer exatamente sobre o 

ponto de soltura no início de sua rolagem para a decolagem. A transição para voo nivelado 

aprumado deve ser suave e gentil, sem mudanças súbitas. 

 

d)    Segmento de 2 voltas em voo nivelado aprumado: 

Depois de nivelar, o modelo deve manter voo nivelado à altura da base (+/- 30 cm) e deve 

voar 2 voltas completas em voo aprumado normal estável e sereno, sem desvios. 

 

e)    Fim da manobra 

No final da terceira volta, exatamente acima do ponto de início da rolagem no solo. 

 
   Procedimento de saída recomendado: Continuar voo nivelado aprumado normal à altura da 

base. 

 

4.2.15.4. Manobra de Wingover Reverso 

 

Nota: todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal à altura da base. 

 

a)    Início da manobra 

No começo do primeiro canto partindo de voo nivelado aprumado normal à altura da base 

(+/- 30 cm), para uma subida vertical. 
 

b) O segmento de primeira ascensão e mergulho vertical 

O modelo executa um canto fechado para uma subida vertical, mantendo essa ascensão 

em ângulo reto com a base. Deve passar sobre a cabeça do piloto e prosseguir em um 

mergulho também em ângulo reto com a base, até chegar ao segundo canto, ponto em que 

o modelo deve executar um canto abrupto saindo de seu mergulho, para voo nivelado 

invertido à altura da base (+/- 30 cm). 

 

c) O segmento de voo nivelado horizontal invertido 

Depois de sair do primeiro mergulho vertical e até o começo da 2ª ascensão vertical, o 

modelo deve percorrer um segmento de voo invertido estável ao longo da base (+/- 30 
cm), sem se desviar da altura determinada. O comprimento desse segmento, incluindo os 

cantos, deve ser de ½ volta. 

 

d) O segmento de segunda ascensão e mergulho vertical 

Na 2ª ascensão vertical, o modelo deve executar um canto fechado para uma ascensão 

vertical e manter essa ascensão em ângulo reto com a base. O modelo deve passar sobre a 
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cabeça do piloto e prosseguir em um mergulho também em ângulo reto com a base. No 4º 

canto, o modelo deve executar um canto fechado para sair do mergulho e retornar a voo 

nivelado aprumado normal à altura da base (+/- 30 cm). O ponto em que o modelo inicia 

o canto para retornar a voo nivelado aprumado normal no final da manobra completa deve 

ser exatamente oposto ao ponto em que o modelo iniciou a 2ª ascensão vertical no início 

da manobra e à mesma altura. 

.  

e) Fim da manobra 

No final do quarto canto (retorno a voo nivelado aprumado normal). 
 

                    Procedimento de saída recomendado: continuar voo nivelado aprumado normal à altura da 

base. 

 

4.2.15.5. Manobra de Três Loops Internos Consecutivos 

 

Tamanho da manobra: Os topos dos loops tangenciam o paralelo a 45º. 

 

Procedimento de entrada recomendado: A manobra é iniciada de voo nivelado aprumado 

normal à altura da base. 

 
a) Início da manobra 

No início do primeiro loop, quando o modelo deixa o voo nivelado aprumado normal. 

 

b) A primeira figura loop 

De voo nivelado aprumado normal à altura da base, o modelo deve voar para cima 

percorrendo uma trajetória de voo circular, até chegar à paralela a 45º. Nesse ponto o 

modelo deve estar invertido. Deve prosseguir nessa trajetória de voo circular para baixo, 

até alcançar a parte inferior do loop à altura da base (+/- 30 cm), em voo aprumado. 

Quando o modelo chega a uma atitude vertical pela primeira vez, está definida a referência 

lateral para a manobra inteira.   

 
c) A segunda e a terceira figura loop 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita acima. O segundo 

e terceiro loop devem ser posicionadas exatamente sobrepostas ao primeiro loop e devem 

ter exatamente o mesmo tamanho. 

 

d) Fim da manobra 

No final do terceiro loop, quando o modelo completa o retorno a voo nivelado aprumado 

normal. 

 

Procedimento de saída recomendado: O modelo deve prosseguir por mais ½ loop, entrando em 

voo invertido e descendo para o voo nivelado invertido normal em um espaço de ½ volta, 

permanecendo invertido à altura da base. 
 

4.2.15.6. Manobra de Duas Voltas Consecutivas em Voo Nivelado Invertido 

 

Procedimento de entrada recomendado: A manobra é iniciada de voo nivelado invertido, à 

altura da base. 

 

a) Início da manobra 

No começo da terceira volta, depois da saída da manobra anterior. 

 

b) Duas voltas em voo invertido 

O modelo deve percorrer 2 voltas completas em voo invertido sereno e estável à altura da 
base (+/- 30cm). O modelo não deve se desviar da altura de voo preconizada 

 

c) Fim da manobra 

No final da quarta volta depois da saída da manobra anterior. 
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Procedimento de saída recomendado: Continuar em voo invertido, permanecendo na altura da 

base até a entrada na manobra seguinte. 

 

4.2.15.7. Manobra de Três Loops Reversos Consecutivos 

 

Tamanho da manobra: Os topos dos loops devem tangenciar o paralelo a 45º. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo invertido à altura da base. 

 
a) Início da manobra 

A manobra começa à altura da base, quando o modelo inicia o 1º loop. 

 

b) A primeira figura loop 

De voo nivelado invertido à altura da base, o modelo deve voar para cima percorrendo uma 

trajetória de voo circular até chegar à paralela a 45º. Nesse ponto, deve estar aprumado. O 

modelo deve prosseguir em uma trajetória de voo circular para baixo, até passar pelo ponto 

inferior na altura da base (+/- 30 cm) em voo invertido. Toda a trajetória de voo deve ser 

circular e serena, sem desvios ou partes achatadas. Quando o modelo chega a uma atitude 

vertical pela primeira vez, está definida a referência lateral para a manobra inteira.   

    
c) A segunda e a terceira figura loop 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita acima. O segundo 

e terceiro loop deve ser posicionadas exatamente sobrepostos ao primeiro loop e devem ter 

exatamente do mesmo tamanho. 

 

d) Fim da manobra 

No final do 3º loop, quando o modelo chega à altura da base, em voo nivelado invertido. 

 

Procedimento de saída recomendado: Continuar por mais ½ loop, retornando a voo aprumado e 

em seguida descer à altura de voo nivelado aprumado à altura da base. 

 

4.2.15.8. Manobra de Dois Loops Quadrados Internos Consecutivos 

 

Nota: Todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros. 

 

Tamanho da manobra: Os topos dos loops devem ser posicionados ao longo da paralela a 45º. A 

largura é de 1/8 de círculo. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal ao longo da base. 

 

a)     Início da manobra 

A manobra começa no ponto em que o modelo inicia o 1º canto para uma subida vertical, 

partindo de voo aprumado nivelado normal ao longo da base (+/- 30 cm). 
 

b)     Primeira figura loop – 1º canto e segmento ascendente   

O modelo deve executar um canto fechado para uma ascensão em ângulo reto em relação à 

base. 

 

c)     Primeira figura loops – 2º canto e segmento superior 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado invertido, ao longo da paralela 

a 45º. 

 

d)    Primeira figura loop – 3º canto e segmento de mergulho 

O modelo deve executar um canto fechado para um mergulho em ângulo reto com a base. 
 

e)    Primeira figura loop – 4º canto e segmento inferior 

O 1º loop é concluído quando o modelo executa um canto fechado para voo nivelado 

aprumado e se mantém em voo nivelado aprumado ao longo da base (+/- 30 cm). O 

comprimento total do segmento inferior, incluindo ambos os cantos, deve ser de 1/8 de 

volta.   
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f)     A segunda figura loop 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita para os segmentos 

acima. O segundo loop deve ser posicionado exatamente sobreposto ao primeiro loop e 

deve ter exatamente o mesmo tamanho. 

. 

g)     Fim da manobra 

A manobra é concluída em voo nivelado aprumado normal ao longo da base, no ponto em 

que o modelo iniciou o 1º canto para uma ascensão vertical no início da manobra completa.  
 

Procedimento de saída recomendado: Manter voo nivelado aprumado normal ao longo da base. 

 

4.2.15.9. Manobra de Dois Loops Quadrados Reversos Consecutivos 

 

Nota: Todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros. 

 

Tamanho da manobra: Os topos dos loops devem ser posicionados ao longo da paralela a 45º. A 

largura é de 1/8 de círculo. 

 

Procedimento de entrada recomendado: Usar ¾ de volta para subir à altura da paralela a 45º. 
Prosseguir ao longo da paralela a 45º por 1/8 de círculo. 

 

a)     Início da manobra 

A manobra começa no ponto em que o modelo inicia o 1º canto para um mergulho vertical, 

partindo da paralela a 45º. 

 

b)     Primeira figura loop – 1º canto e segmento de mergulho 

O modelo deve executar um canto fechado para um mergulho em ângulo reto com a base. 

 

c)     Primeira figura loop – 2º canto e segmento inferior  

À altura da base, o modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado invertido ao 
longo da base (+/- 30 cm), sem qualquer desvio. O comprimento total do segmento inferior, 

incluindo ambos os cantos, deve ser de 1/8 de volta. 

 

d)     Primeira figura loop – 3º canto e segmento de ascensão 

O modelo deve executar um canto fechado para uma ascensão em ângulo reto com a base.  

 

e)     Primeira figura loop – 4º canto e segmento superior 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado aprumado ao longo da 

paralela a 45º.  

 

f)     A segunda figura loop 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita para os segmentos 
acima. O segundo loop deve ser posicionado exatamente sobreposto ao primeiro loop e 

deve ter exatamente o mesmo tamanho. 

 

g)     Fim da manobra 

A manobra é concluída em voo nivelado aprumado na paralela a 45º, no mesmo ponto em 

que o modelo começou seu 1º canto no início da manobra completa. 

 

Procedimento de saída recomendado: Manter voo nivelado aprumado ao longo da paralela a 45º 

por pelo menos 5,0 metros depois do fim da manobra e descer para voo nivelado aprumado 

normal à altura da base, em aproximadamente ½ volta. 

 

4.2.15.10. Manobra de Dois Loops Triangulares Internos Consecutivos 

 

Nota: Todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros. Em cada 

um dos cantos, o modelo deve mudar o ângulo de sua atitude de arfagem em aproximadamente 

120 graus. 
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Tamanho da manobra: O canto superior tangencia a paralela a 45º e a largura é ligeiramente 

maior que 1/8 de círculo. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal ao longo da base. 

 

a) Início da manobra 

A manobra começa quando o modelo inicia o primeiro canto, de voo nivelado aprumado 

normal ao longo da base (+/- 30 cm). 

 
b) Primeira figura triângulo – 1º canto e segmento ascendente 

O modelo deve executar um canto fechado para uma subida invertida a 30º além da vertical 

em relação à base e manter essa trajetória de voo até o início do 2º canto. 

 

c) Primeira figura triângulo – 2º canto e segmento de mergulho 

Em seguida, o modelo deve executar um canto fechado para um mergulho invertido em um 

ângulo de 30º em relação à vertical. A altura alcançada durante esse 2º canto deve ser igual 

à altura da paralela a 45º. Depois de concluir o 2º canto, o modelo deve manter essa 

trajetória de voo até iniciar o 3º canto.    

 

d) Primeira figura triângulo – 3º canto e segmento inferior 
O modelo deve então executar um canto fechado para voo nivelado aprumado ao longo da 

base (+/- 30 cm).  

 

e) A segunda figura loop triangular 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita para os três 

segmentos acima. O segundo loop deve ser posicionado exatamente sobreposto ao primeiro 

loop e deve ter exatamente o mesmo tamanho.  

         

f) Fim da manobra 

Com o modelo em voo nivelado aprumado normal, no ponto em que o modelo iniciou seu 

primeiro canto no começo da manobra completa. 
 

Procedimento de saída recomendado: Continuar em voo nivelado aprumado normal ao longo da 

base.  

 

4.2.15.11. Manobra de Dois Oitos Horizontais Consecutivos 

 

Tamanho da manobra: os topos dos loops tangenciam a paralela a 45º. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal à altura da base. 

 

a) Início da manobra 

A manobra começa quando o modelo passa pelo ponto de interseção pela primeira vez.  
Nota: Quando o modelo chega a uma atitude de ascensão vertical pela primeira vez, está 

definido o ponto de interseção para a manobra inteira (i.e., depois de ¼ do 1º loop do 1º oito 

ter sido executado). 

 

b) A primeira figura oito – segmento de 1º loop interno 

De voo nivelado aprumado normal, o modelo deve voar para cima em uma trajetória de voo 

circular até a altura da paralela a 45º, ponto em que deve estar invertido. O modelo deve 

prosseguir em sua trajetória de voo circular para baixo, até chegar a voo nivelado aprumado 

normal à altura da base (+/- 30 cm), ponto em que deve estar aprumado. O modelo deve 

então prosseguir em sua trajetória de voo circular por mais ¼ de loop, até chegar ao ponto 

de interseção.     
 

Nota: O ponto de interseção primeiro definido pelo modelo no início dessa manobra deve 

ser mantido durante toda a manobra. No momento em que passa pelo ponto de interseção e 

faz a transição para o 1º loop reverso, o modelo deve se encontrar momentaneamente em 

uma atitude vertical com o nariz apontando para cima, porém não deve visivelmente 

percorrer uma trajetória de voo ascendente vertical.    
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c) A primeira figura oito – o segmento de loop reverso (na realidade, um loop completo a 

partir do ponto de interseção). 

Depois de passar pelo ponto de interseção, o modelo deve prosseguir sem interrupção e 

executar um loop reverso completo, voando para cima em uma trajetória de voo circular até 

a altura da paralela a 45º, ponto em que o modelo deve estar aprumado. Em seguida, deve 

prosseguir em sua trajetória de voo circular para baixo, até chegar à altura da base (+/- 30 

cm) em voo invertido. O modelo deve então prosseguir em sua trajetória de voo circular por 

mais ¼ de loop até chegar ao ponto de interseção, onde deve estar momentaneamente 
vertical.    

 

d) A segunda figura oito completa 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a descrita para os segmentos 

individuais acima. A segunda figura oito deve se posicionada exatamente sobreposta à 

primeira figura oito e ter exatamente o mesmo tamanho. 

 

e) Fim da manobra 

A manobra é concluída quando o modelo completa a 2ª figura oito, passando pelo ponto de 

interseção em uma subida vertical pela 5ª e última vez. 

 
Procedimento de saída recomendado: Depois de passar pelo ponto de interseção pela última vez, 

continuar a trajetória de voo circular por mais um arco de aproximadamente 135º, até nivelar em 

voo nivelado aprumado normal à altura da base. 

 

4.2.15.12. Manobra de Dois Oitos Quadrados Horizontais Consecutivos 

 

Nota: Todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros. 

 

Tamanho da manobra: Os segmentos superiores dos loops devem ser executados ao longo da 

paralela a 45º. A largura é de ¼ de círculo. 

 
Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado à altura da base. 

 

a) Início da manobra 

Com o modelo em voo nivelado aprumado normal ao longo da base (+/- 30 cm), no ponto 

em que o modelo inicia o primeiro canto para uma ascensão vertical pela primeira vez. 

 

Nota: Quando o modelo chega a uma atitude de ascensão vertical pela primeira vez, está 

definida a linha de interseção para toda a manobra. 

  

b) A primeira figura oito – o 1º canto ascendente e segmento ascendente vertical do primeiro 

loop quadrado (interno): 

O modelo deve executar um canto fechado para uma ascensão vertical e manter uma 
trajetória de voo em ângulo reto com a base. 

 

c) A primeira figura oito – o 2º canto e o segmento superior do 1º loop quadrado (interno) 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado invertido ao chegar à altura da 

paralela a 45º. O segmento superior deve ser percorrido ao longo da paralela a 45º. 

 

d) A primeira figura oito – o 3º canto e o segmento de mergulho vertical do 1º loop quadrado 

(interno): 

O modelo deve executar um canto fechado para um mergulho vertical e manter uma 

trajetória de voo em ângulo reto com a base. 

 
e) A primeira figura oito – o 4º canto e o segmento inferior do 1º loop quadrado (interno): 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado aprumado e essa seção deve 

ser percorrida ao longo da base (+/- 30 cm). O comprimento total do segmento inferior, 

incluindo ambos os cantos, deve ser de 1/8 de círculo. 
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f) A primeira figura oito – o 1º canto ascendente e o segmento de ascensão vertical do 2º loop 

quadrado (reverso): 

No final do segmento anterior (parágrafo „e‟ acima), o modelo deve executar um canto 

fechado para uma ascensão vertical e manter uma trajetória de voo em ângulo reto com a 

base. Essa trajetória de voo deve ser posicionada exatamente sobreposta à trajetória 

percorrida pelo modelo no começo da manobra (parágrafo „a‟ acima). 

 

g) A primeira figura oito – o 2º canto e o segmento superior do 2º loop quadrado (reverso): 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado aprumado ao chegar à altura 
da paralela a 45º. O segmento superior deverá ser percorrido ao longo da elevação a 45º. 

 

h) A primeira figura oito – o 3º canto e o segmento de mergulho vertical do 2º loop quadrado 

(reverso): 

O modelo deve executar um canto fechado para um mergulho vertical e manter uma 

trajetória de voo em ângulo reto com a base. 

 

i) A primeira figura oito – o 4º canto e segmento inferior do 2º loop quadrado (reverso): 

O modelo deve executar um canto fechado para voo nivelado invertido e essa seção deve ser 

percorrida ao longo da base (+/- 30 cm). O comprimento total do segmento inferior, 

incluindo ambos os cantos, deve ser de 1/8 de círculo. 
 

j) A segunda figura oito: 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a estabelecida para os 

segmentos individuais acima. A segunda figura oito deve ser executada exatamente 

sobreposta à primeira figura oito e ter exatamente o mesmo tamanho. 

 

k) O último canto e o último segmento ascendente vertical para saída da manobra: 

No final do 2º segmento inferior do 4º loop, o modelo deve novamente executar um canto 

fechado ascendente vertical e manter uma trajetória de voo em ângulo reto com a base. Essa 

trajetória de voo deve ser posicionada exatamente sobreposta à trajetória percorrida pelo 

modelo no começo da manobra (parágrafos „a‟ e „b‟ acima). 
 

l) Fim da manobra 

No final do último segmento ascendente vertical, antes de executar o canto para a saída em 

vôo aprumado normal ao longo da paralela a 45º. 

 

Procedimento de saída recomendado: Completar um canto de 90º adicional para voo nivelado 

aprumado ao longo da paralela a 45º. Manter essa trajetória de voo até ultrapassar o lado 

esquerdo do loop da esquerda em aproximadamente 5,0 metros e em seguida iniciar um 

mergulho com o nariz voltado para baixo a aproximadamente 45º. Retornar a voo nivelado 

aprumado normal à altura da base. 

 

4.2.15.13. Manobra de Dois Oitos Verticais Consecutivos 
 

Tamanho da manobra: A altura é a elevação a 90º dos cabos, em relação à base. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal à altura da base, 

ascender em uma trajetória de voo circular até a altura da paralela a 45º. Nesse ponto, o modelo 

deve estar invertido. 

 

a) Início da manobra 

Depois de o modelo ter percorrido a 1ª metade de um loop interno, no momento em que 

passa pelo ponto de interseção pela primeira vez. 

 
Nota: a interseção da manobra como um todo é definida quando o modelo chega a voo 

nivelado invertido à altura da paralela a 45º pela primeira vez.   

    

b) A primeira figura oito – o 1º segmento (loop interno): 

Ao passar pelo ponto de interseção pela primeira vez, o modelo deve prosseguir executando 

um loop circular interno. O ponto inferior desse loop deve estar à altura da base (+/- 30 cm). 
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O loop deve ser concluído com o modelo continuando nessa trajetória de voo circular, até 

chegar a uma atitude invertida à altura da paralela a 45º.  

 

c) A primeira figura oito – o 2º segmento (loop reverso) 

Ao passar pelo ponto de interseção, o modelo deve prosseguir executando um loop circular 

reverso. O ponto inferior desse 2º loop deve estar à altura da paralela a 45º e o topo deve 

estar a uma elevação de 90º dos cabos. 

 

Nota: A trajetória de voo desse segundo loop deve tocar o ponto de interseção e esse ponto 
de interseção deve ser mantido durante toda a manobra. No momento em que passa pelo 

ponto de interseção e faz a transição para o 2º loop (reverso), o modelo deve estar 

momentaneamente em uma atitude de voo nivelado invertido, porém não deve seguir uma 

trajetória de voo visivelmente reta. O modelo não deve nem ascender, nem mergulhar, 

durante esse período momentâneo de voo invertido. Além disso, os centros de ambos os 

loops devem estar posicionados sobre uma linha imaginária traçada verticalmente em 

ângulo reto com a base.  

 

d) A segunda figura oito: 

O modelo deve seguir uma trajetória de voo exatamente como a definida para os segmentos 

individuais acima. A segunda figura oito deve ser posicionada exatamente sobreposta à 
primeira figura oito e deve ter exatamente o mesmo tamanho. 

 

e) Fim da manobra 

Quando o modelo completa a segunda figura oito, no momento em que chega a voo 

nivelado invertido à altura da paralela a 45º. 

 

Procedimento de saída recomendado: Continuar por mais meio loop interno até o modelo estar 

aprumado à altura da base e prosseguir em voo nivelado aprumado normal. 

 

4.2.15.14. Manobra de Ampulheta 

 
Nota: Todos os cantos nessa manobra devem ter raios entre 1,5 metros e 2,1 metros. 

Em cada um dos cantos, o modelo deve alterar o ângulo de sua atitude de arfagem em 

aproximadamente 120º. 

 

Tamanho da manobra: A altura é a elevação a 90º dos cabos, em relação à base. A largura é 

ligeiramente maior que 1/8 de círculo. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal à altura da base. 

 

a) Início da manobra: 

A manobra começa no ponto em que o modelo inicia o 1º canto para uma ascensão a partir 

da base (+/- 30 cm), pela primeira vez. 
 

b) O primeiro canto e o segmento de subida invertida: 

O modelo deve executar um canto fechado ascendente para uma ascensão invertida, com 

trajetória de voo inclinada a aproximadamente 30º para além de um ângulo reto (em relação 

à base). A ascensão deve ser mantida até o modelo alcançar uma trajetória de voo de 

wingover, posicionado a 90º em relação ao eixo da linha de centro da manobra inteira, onde 

o modelo executa um canto fechado externo para seguir essa trajetória de wingover e o 

ponto mediano dessa trajetória de voo deve estar posicionado diretamente sobre o centro do 

círculo.    

 

c) O segmento sobre a cabeça e 2º canto para o mergulho, wingover e 3º canto: 
O comprimento do segmento sobre a cabeça, incluindo seus dois cantos, deve ser 

ligeiramente maior que 1/8 de círculo. Esse segmento deve ser seguido por um canto 

externo fechado de aproximadamente 120º para um mergulho invertido, mantendo uma 

trajetória de voo a aproximadamente 30º em relação à base.  

 

d) A interseção: 
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A interseção das trajetórias de voo ascendente e em mergulho deve estar à altura da 

paralela a 45º. 

 

e) O quarto canto e o segmento inferior de voo nivelado: 

Ao término do segmento de mergulho, o modelo deve executar um canto fechado para voo 

nivelado aprumado normal à altura da base (+/- 30 cm). O segmento inferior deve ter sua 

trajetória ao longo da base, mantendo a altura preconizada. O comprimento desse 

segmento, incluindo os dois cantos, deve ser ligeiramente maior que 1/8 de volta.  

 
f) Simetria da manobra completa: 

A figura completa deve ser executada simetricamente em relação ao eixo de sua linha 

central vertical e esse eixo de linha central deve estar em ângulo reto com a base. 

 

g) Final da manobra... a manobra concluída.  

 

Procedimento de saída recomendado: Continuar em voo nivelado aprumado normal ao longo da 

base. 

 

4.2.15.15. Manobra de Dois Oitos Sobre a Cabeça Consecutivos 

 
Tamanho da manobra: O topo dos loops deve estar diretamente sobre o centro do círculo e os 

pontos interiores de ambos os loops devem tangenciar a paralela a 45º. 

 

Procedimento de entrada recomendado: De voo nivelado aprumado normal, o modelo deve 

ascender em uma trajetória de Wingover, até um ponto diretamente sobre o centro do círculo. 

 

a) Início da manobra: 

Quando o modelo passa pelo ponto sobre a cabeça pela primeira vez. 

 

b) A interseção: 

O ponto de interseção para a manobra completa deve estar diretamente sobre o centro do 
círculo e deve ser mantido ao longo de toda a manobra.  

 

c) O primeiro segmento (loop interno): 

Da posição sobre a cabeça, o modelo deve executar um loop interno circular, retornando ao 

ponto sobre a cabeça (interseção). A parte inferior direita desse loop deve estar à altura da 

paralela a 45º. Esse loop deve ser posicionado simetricamente a uma linha imaginária na 

face do hemisfério de voo, traçada verticalmente a 90º em relação ao eixo da ascensão do 

modelo para o wingover, até o ponto de interseção. 

 

d) O segmento de passagem pelo ponto de interseção e transição para o 2º segmento de loop 

(reverso): 

Ao passar pelo ponto de interseção sobre a cabeça, o modelo deve fazer uma suave 
transição para o 2º loop (reverso), sem pontos achatados ou desvios. No ponto diretamente 

sobre o centro do círculo, o modelo deve estar momentaneamente em uma posição “de 

faca”, com os cabos a uma elevação de 90º. 

 

e) O segundo segmento (loop reverso): 

Da posição sobre a cabeça, o modelo deve fazer uma suave transição para o 2º loop circular 

(reverso), completando esse loop quando retorna novamente ao ponto de interseção/sobre a 

cabeça. O ponto inferior esquerdo desse loop à esquerda deve estar à altura da paralela a 

45º. Esse loop deve ser posicionado simetricamente a uma linha imaginária na face do 

hemisfério de voo, traçada verticalmente a 90º em relação ao eixo de ascensão do modelo 

para o wingover, até o ponto de interseção.  
 

f) A segunda figura oito: 

O modelo deve executar a 2ª figura oito exatamente como estabelecido para os segmentos 

individuais acima e essa 2ª figura oito deve ser executada exatamente sobreposta à primeira 

figura oito e ter o mesmo tamanho. 
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Procedimento de saída recomendado: Continuar e completar a 2ª metade (em mergulho) da 

trajetória de voo de wingover que foi percorrida para iniciar a manobra. Retornar a voo 

nivelado aprumado normal à altura da base. 

 

4.2.15.16. Manobra de Trevo de Quatro Folhas 

 

Tamanho da manobra: A altura é a linha de elevação de 90º; largura ¼ de círculo. Todos os 

loops devem ser executados como arcos verdadeiros, sem desvios visíveis de uma trajetória de 

voo circular. 
 

Procedimento de entrada recomendado: Usar ¾ de círculo para ascender à altura 

correspondente à linha de elevação de 42º acima da base e permanecer nessa altura, em voo 

nivelado aprumado, por 1/8 de círculo. Executar ¼ de loop interno para chegar ao ponto de 

entrada. 

 

a) Início da manobra 

A manobra começa no ponto (posição) de 9 horas da entrada para o 1º segmento de loop. 

 

b) O segmento do primeiro ¾ de loop interno: É um arco circular de 270º 

O topo desse 1º loop deve tangenciar a trajetória de wingover localizada a 90º em relação 
ao eixo da linha de centro da manobra como um todo. O modelo deve retornar a voo 

nivelado aprumado à altura da linha de elevação de 42º acima da base. Esse loop deve ser 

posicionado tangencialmente a uma linha vertical imaginária traçada para cima em ângulo 

reto com a base. A posição lateral dessa linha é determinada quando o modelo chega a 

uma atitude vertical pela primeira vez, tornando-se essa linha imaginária a referência 

lateral para a manobra inteira.  

 

c) O segmento horizontal de voo nivelado aprumado: 

Começa no ponto de elevação a 42º no 1º loop. Uma trajetória em linha reta é percorrida 

desse ponto até o ponto de elevação a 42º do segundo loop, em voo nivelado aprumado. O 

comprimento desse segmento deve ser igual ao diâmetro do 1º loop. 
 

d) O segundo segmento de ¾ de loop externo: 

Deve ser executado como um arco verdadeiro, sem desvios visíveis de uma trajetória de 

voo circular. A parte inferior desse loop deve estar à altura da base (+/- 30 cm). Esse ¾ de 

loop deve terminar com o modelo iniciando uma ascensão vertical ao longo da referência 

lateral estabelecida no 1º loop. 

 

e) O segmento da primeira ascensão vertical: 

O modelo deve então ascender verticalmente em ângulo reto com a base. O comprimento 

desse segmento deve ser igual ao diâmetro do 1º loop. 

 

f) O segmento do terceiro ¾ de loop reverso: 
Deve ser executado como um arco verdadeiro, sem desvios visíveis de uma trajetória de 

voo circular e seu ponto inferior deve estar à altura da elevação de 42º dos cabos. Esse ¾ 

de loop deve terminar com o modelo retornando a voo nivelado invertido à altura da linha 

de elevação de 42º. 

 

g) O segmento do voo horizontal invertido: 

É executado com o modelo percorrendo uma trajetória de voo invertido em linha reta do 

ponto de elevação a 42º no 3º loop, ao ponto de elevação a 42º no 4º loop. O comprimento 

desse segmento deve ser igual ao diâmetro do 1º loop. 

 

h) O segmento do quarto ¾ de loop (interno) 
Deve ser executado como um arco verdadeiro, sem desvios visíveis de uma trajetória de 

voo circular e seu ponto inferior deve estar à altura da base (+/- 30 cm). Esse ¾ de loop 

deve terminar com o modelo iniciando uma ascensão vertical ao longo da linha de 

referência lateral estabelecida no 1º loop.  

 

i) O segmento da segunda ascensão: 



23 

 

O modelo deve ascender verticalmente em ângulo reto com a base. 

 

j) Fim da manobra 

A manobra termina no final da última ascensão vertical, quando o modelo passa por um 

ponto sobre o centro do círculo. 

 

Procedimento de saída recomendado: Continuar na trajetória de wingover da última ascensão 

vertical, para um mergulho vertical, retornando a voo nivelado aprumado normal na base. 

Outras manobras, após a conclusão do Trevo, são permitidas. 
 

4.2.15.17. Manobra de Pouso 

 

Procedimento de entrada recomendado: A manobra é iniciada de voo nivelado aprumado 

normal à altura da base. 

 

a) Início da manobra: 

Quando o modelo deixa o voo nivelado à altura da base (+/- 30 cm), estando com o(s) 

motor(es) e hélice(s) parados. 

Nota: Para o objetivo deste regulamento, a palavra “parado” descreve uma situação em 

que as pás da(s) hélice(s) estão efetivamente imóveis ou em rotação tão lenta que as pás 
individuais podem ser vistas por um observador. 

 

b) O segmento de descida: 

O modelo deve percorrer uma volta completa em voo planado com o(s) motor(es) e 

hélice(s) parado(s). Essa volta é medida do início da descida da altura da base (+/- 30 cm) 

até o ponto de toque no solo. O modelo deve descer de forma contínua da altura de voo 

nivelado até o toque no solo, sem desvios de uma trajetória de voo em linha reta. O toque 

no solo propriamente dito deve ser suave e tanto um pouso de “dois pontos” quanto um de 

“três pontos” deve ser considerado igualmente correto. 

 

c) Fim da manobra: 
A manobra é concluída quando o modelo para totalmente depois de tocar o solo e terminar 

a rolagem, que é claramente para a frente e alinhada com o seu movimento normal de voo. 

O comprimento da rolagem no solo não deve exceder uma volta.  

 


