NORMAS DE CONDUTA E SEGURANÇA DO CPA
AEROMODELISMO R/C
1 - O aeromodelismo R/C somente poderá ser praticado por pilotos habilitados, ou seja, que
possuam a Licença Operacional (BRA) da COBRA – Confederação Brasileira de Aeromodelismo
e que estejam com o seguro em dia. A renovação é anual e deverá ser feita pelo próprio
associado. (Com a orientação da Diretoria)
2 – Os pilotos deverão sempre avisar aos demais quando forem decolar ou pousar, gritando
“PISTA DECOLANDO” ou “PISTA POUSANDO”. A preferência será sempre de quem estiver
pousando.
3 – Os aeromodelos somente poderão operar com as frações impares da Freqüência 72 MHz.
4 – Durante o vôo, os pilotos deverão ficar na área reservada para pilotos (atrás da área
zebrada) e o modelo não poderá ultrapassar o centro da pista em direção ao pátio de manobras.
5 – É proibido sobrevoar a rodovia, o pátio de manobras, o estacionamento e a área
reservada ao público. Devem ser evitados vôos rasantes sobre a pista de automodelismo.
6 – É proibido qualquer tipo de manobras ou passagens em cima do eixo da pista.
7 – As manobras deverão ser executadas fora do eixo central da pista.
8 – Sobre a pista somente são permitidas operações de pousos e decolagens.
9 – É PROIBIDO o vôo próximo a AERONAVES TRIPULADAS. Se necessário, os
aeromodelistas deverão pousar seus aeromodelos. A preferência será sempre da aeronave
tripulada.
10 – Pilotos de Helicópteros e Aviões deverão obedecer aos horários reservados, a saber:
- helicópteros: uma bateria de 10 minutos a partir de hora cheia e outra de 10 minutos a partir
da hora e meia.
- aviões: todo o tempo restante.
Não havendo helicópteros a pista estará liberada para os aviões e vice-versa.
11 – Instrução para iniciantes só poderá ser administrada por instrutores homologados pelo
CPA, com a utilização de radio auxiliar e cabo trainer. É proibido dar instruções de pouso e
decolagens aos sábados e domingos à tarde.
AUTOMODELISMO
• Somente poderá operar com as freqüências 27, 40 e 75 MHz
NAUTIMODELISMO
• Freqüências liberadas para a prática, em distâncias acima de 4 km das dependências do
CPA - Clube Piracicabano de Aeromodelismo.

