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5º Encontro de S. Martinho do PCR 
 

Categorias F3, F4 e F5 
 

 
REGULAMENTO PARTICULAR 

 
Organização e local:  

 
O Encontro é organizado pela Secção de Aeromodelismo do PCR – Portugal Cultura 

e Recreio e realiza-se na Pista Municipal do Seixal, em Santa Marta do Pinhal, Concelho do 
Seixal (Coordenadas 38º 37’ 24,86’’ N e 9º 09’ 14,67’’ W). 

 
O Encontro encontra-se inscrito no Calendário Oficial da F.P.Am. para 2015. 

 

Data do Encontro e Horário: 
 

O Encontro terá lugar no dia 14 de Novembro de 2015, com o seguinte horário: 
 

Dia 14 de Novembro, Sábado. 

 

09H00 às 10H00 
Recepção, verificação das inscrições, licenças e seguros, 
entrega dos emissores. 

10H00 às 17H00 Voos de acordo com os slots. 

17H00 Encerramento. 

 
Categorias e Classes: 
 

 O Encontro está aberto às Categorias F3, F4 e F5, nas Classes compatíveis com as 
características da Pista Municipal de Aeromodelismo do Seixal. 
 
Normas técnicas: 
 

O Encontro será regido pelo Regulamento Nacional de Aeromodelismo, Código 
Desportivo e aditamentos. 

 
Inscrições: 

 
As inscrições são gratuitas 

 
Os participantes poderão proceder à sua inscrição no local do evento, entre as 09H00 

e as 16H00 do dia 14 de Novembro de 2015. 
 



Com o objectivo de nos facilitarem a logística e na medida do possível, agradecemos 
que nos remetam as inscrições por via electrónica mediante Boletim de Inscrição 
devidamente preenchido, disponível na Internet, no site da Secção de Aeromodelismo do 
PCR (http://www.pcr-aeromodelismo.org/). O Boletim de Inscrição pode ser enviado para o 
e-mail sec.aeromodelismo.pcr@gmail.com até às 20H00 do dia 11 de Novembro de 2015. 

 
Slots de Voo: 
 

Os participantes deverão inscrever-se nos slots de voo sempre que pretenderem 
realizar um voo.  

 
Não poderão ser constituídos slots mistos de aviões, helicópteros e multi-rotores. Em 

situações excepcionais, devidamente autorizadas pelo Director do Evento e atentas as 
regras de segurança, poderão ser autorizados slots mistos de aviões e multi-rotores desde 
que estes não façam voo estacionário no circuito utilizado pelos aviões. 

 
Cada slot de aviões e/ou multi-rotores não poderá conter mais que 5 pilotos em 

simultâneo e terão uma duração máxima de 10 minutos. 
 
Cada slot de helicópteros não poderá conter mais do que um piloto, salvo situações 

excepcionais devidamente autorizadas pelo Director do Evento, atentas as regras de 
segurança e terão uma duração máxima de 10 minutos. 

 
Licenças Desportivas: 

 
É obrigatória a apresentação da Licença Desportiva ou Licença de Praticante válidas, 

não sendo considerados pedidos ainda não satisfeitos, ou seguro válido para a prática do 
aeromodelismo. 

 
Verificações: 

 
Serão feitas as verificações aos modelos sempre que a Organização entenda ser 

necessário. 
 
Suspensão ou Anulação do Encontro: 
 

O Encontro poderá ser anulado por motivos relacionados com condições 
meteorológicas desfavoráveis, ou outros não imputáveis à organização, quando algum 
destes motivos se verificar. 

 
Direcção do Encontro: 
 

Director:   João Duarte 
 Secretários:   António Almeida 
 Chefe de Pista: Manuel Cunha 
 
Autorização: 
 
O 5º Encontro de S. Martinho do PCR está autorizado pela FPAm - Federação 
Portuguesa de Aeromodelismo.     
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mailto:sec.aeromodelismo.pcr@gmail.com

