Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Regulamento Particular Tipo

Clube Responsável pela Prova
Nome da Prova
Categoria da Competição (Voo Livre, Circular, R.C. etc.)

Organização e Local

– Indicação da entidade organizadora e local da prova
– Indicação sobre o âmbito da prova (nacional, distrital, etc.), e se
está ou não inscrita no Calendário Oficial de Provas da F.P.Am..

Data da Prova e Horário

– Descrição clara e precisa, da data e horário da prova. Se o horário
for provisório, indicar quando, onde e como pode ser consultado o
horário definitivo. Informar telefone/telemóvel e/ou fax de contacto.

Categorias e Classes admitidas

–Indicar as categorias e classes admitidas na prova.

Normas Técnicas

– Referir que as competições são de âmbito Nacional, Regional, Particular, ou G.P. de Portugal. Para as de âmbito Nacional e Regional,
mencionar que as provas são regidas pelo Regulamento Nacional de
Aeromodelismo, Código Desportivo e, nos casos omissos, pelo Código
Desportivo F.A.I..
Para casos especı́ficos de provas particulares, enviar cópia dos regulamentos, se se tratar de prova não contida no Código Desportivo.

Inscrições

– Custo das inscrições, por modalidade e concorrente, local (morada
e telefone/telemóvel) de recepção das inscrições.
– Data e hora de abertura e fecho das inscrições.
– Condições de reembolso das inscrições.

Licenças Desportivas

– Mencionar a obrigatoriedade da apresentação ao Júri da Licença
Desportiva com o selo do ano em curso, referindo não serem considerados pedidos de licenças ainda não satisfeitos.

Verificação de
Equipamento

Modelos

e

Classificações

Suspensão
Prova

ou

– Referir quando será feita.

– Tipos de classificações e prémios a atribuir (individuais, por
equipas, etc.).
– Especificar, tanto quanto possı́vel, o tipo e o valor de cada prémio.
– Referir que há lembranças para todos, quando for o caso.
Anulação

da

– Segundo o Regulamento Nacional (ausência de concorrentes ou
condições meteorológicas desfavoráveis).

Reclamações

– Normas para reclamações (verificar o valor da caução para o corrente ano).

Direcção da Prova

– Director; Secretário; Júri (indicar pelo menos dois nomes); Juı́zes
(em princı́pio três elementos ou, quando for o caso, as equipas de
cronometragem).

Autorização

– Mencionar que a prova se encontra autorizada pela F.P.Am. e a
data da autorização.
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