IMAC BRASIL SUL - ETAPA GVRC – VIAMAO.
Esse edital prevê as regras, que serão firmadas entre a entidade
Grupo Viamão de Rádio Controle (Clube GVRC) e a federação gaúcha de
aeromodelismo (FEGAER), para a realização do campeonato de IMAC,
que será sediado pelo clube GVRC.
A federação gaúcha de aeromodelismo irá convocar todos os pilotos
do Brasil a participarem do campeonato de IMAC, que será realizado nos
dias 05/08/2016 ,06/08/2016 e 07/08/2016. As categorias que serão
disputadas são:







BÁSICA
SPORTSMAN
INTERMEDIATE
ADVANCED
UNLIMITED
FREESTYLE

A categoria FREESTYLE contará exclusivamente com pilotos que
tenham competido entre uma das categorias de IMAC.
O campeonato irá contar com o número mínimo de três juízes e um
diretor de prova, e número máximo de cinco juízes. A federação pretende
contar com pelo menos DOIS juízes do IMAC BRASIL.
As provas serão realizadas entre as 8:00 horas da manha até as 17:30
horas da tarde.

Os pilotos deverão estar nas dependências do clube as 08:00, prontos para
competir, caso os pilotos não estejam serão descontados pontos da sua
média final de acordo com a sequencia abaixo.






BÁSICA
SPORTSMAN
INTERMEDIATE
ADVANCED
UNLIMITED

 10 pontos
 20 pontos
 30 pontos
 40 pontos
 50 pontos

Regras gerais para o evento.
1. A competição só ocorrerá com o número mínimo de 15 pilotos,
entende-se como piloto inscrito aquele que cumprir todas as
exigências para a inscrição e o pagamento da mesma.
2. As inscrições serão através do site do IMAC BRASIL,
www.imacbrasil.com.br .
3. O pagamento da taxa de inscrição será através de boleto bancário,
que será disposto após a inscrição no site.
4. As inscrições se encerram 30 dias antes da data inicial de realização
das provas.
5. Por motivos climáticos, a comissão organizadora do evento poderá
alterar a data de realização do evento, ficando incumbida de fazer a
divulgação através do site da federação e das redes sociais.
6. Nos dias das provas a pista estará fechada para a realização do
evento, caso haja disponibilidade de janela de voos, fica vedado aos
pilotos inscritos na competição o uso da pista sob pena de perda do
seu direto de competir.
7. Será disponibilizada pista liberada aos pilotos dois dias antes da data
de início das competições.
8. As baterias serão realizadas obedecendo-se as gamas de IMAC do
ano de 2016.

Regras gerais para os pilotos
1. Só será aceito o piloto que estiver devidamente regularizado com seu
BRA.
2. Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas aos pilotos durante a
realização do evento, ficando a encargo do diretor de prova puni-lo
ou não com sua eliminação da competição.
3. Será vedado qualquer tipo de conversa dos competidores com os
juízes durante a realização de sua categoria.
4. Fica vedado aos competidores se aproximarem dos juízes para
qualquer tipo de busca de informação.
5. Os pilotos, caso necessitem, ficam obrigados a se dirigir apenas ao
diretor de prova para tirar possíveis dúvidas ou requerer recurso.
Sendo que recurso só será aceito através de pagamento de taxa igual
ao valor da inscrição, caso o recurso seja julgado procedente pela
comissão organizadora o valor será devolvido ao piloto.
6. Durante as realizações das provas fica vedado aos pilotos inscritos
qualquer tipo de voo.

Disponibilizações do clube.
1. Liberação da pista dois dias antes do início das competições, de
forma a possibilitar aos pilotos o reconhecimento do local.
2. Disponibilização do uso de todas as suas dependências.
3. Dispomos de hospedagem dentro do hangar para os pilotos que
queiram acampar na pista. Nesse caso ficando a encargo do piloto a
trazer suas acomodações.
4. Banheiros com chuveiro quente para os pilotos que queiram utilizar.
5. Teremos abrigo para os aeromodelos, caso os pilotos queiram
deixar os seus equipamentos na pista, mas não se responsabiliza
por qualquer dano que venha a acontecer com o aeromodelo.
6. Acomodações para os juízes durante a realização do evento, ou
seja, mesas, cadeiras e pontos de energia elétrica.
7. O equipamento de som ficará a encargo do clube durante evento

8. Fica a encargo do clube e da federação a disponibilidade de água
mineral aos juízes e comissão organizadora do evento.
9. Será bloqueado os boxes, para os espectadores, durante a realização
de cada bateria.
INSCRIÇOES

1. Será cobrado tacha de inscrição no valor de R$ 160,00 para as
categorias de IMAC.
2. Será cobrado taxa de R$ 50,00 para a categoria FREETYLE.
3. Os pilotos inscritos terão direito a um churrasco de confraternização
na noite do primeiro dia de competições.
4. Os pilotos inscritos terão direito a uma camiseta do evento.







PREMIAÇÕES.
O campeão de cada categoria terá um ano de BRA
gratis.
O campeão de cada categoria terá desconto de 50% nas
inscrições do próximo IMAC BRASIL nacional com
data a ser definida.
Os pilotos que ficarem nos três melhores posições de cada
categoria receberão troféu.
Caso uma categoria não atinja o número mínimo de três
competidores, os inscritos terão que atingir o mínimo de
60% das notas dessa categoria para terem direito a
premiação.

CRONOGRAMA DO EVENTO.

Sexta feira dia 05/08/2016
Pista liberada o dia todo para todos os pilotos
inscritos.


Sábado dia 06/08/2016
Manha.

BÁSICA

1 voo com 2 gamas.

SPORTSMAN

1 voo com 2 gamas.

INTERMEDIATE

1 voo com 2 gamas.

ADVANCED

1 voo com 2 gamas.

UNLIMITED

1 voo com 2 gamas.

Tarde.

UNLIMITED

1 voo com 2 gamas.

ADVANCED

1 voo com 2 gamas.

INTERMEDIATE

1 voo com 2 gamas.

SPORTSMAN

1 voo com 2 gamas.

BÁSICA

1 voo com 2 gamas.

ELIMINATÓRIA DO FREESTYLE.
Noite.
Churrasco de confraternização.
Entrega das gamas desconhecidas.

Domingo dia 07/08/2016
Manha.
Gama desconhecida.
UNLIMITED

1 voo com 1 gama.

ADVANCED

1 voo com 1 gama.

INTERMEDIATE

1 voo com 1 gama.

SPORTSMAN

1 voo com 1 gama.

BÁSICA

1 voo com 2 gamas.

SPORTSMAN

1 voo com 2 gamas.

INTERMEDIATE

1 voo com 2 gamas.

ADVANCED

1 voo com 2 gamas.

UNLIMITED

1 voo com 2 gamas.

Tarde.
Final do Freestyle.
Entrega das premiações.
Finalização do evento.

