
De: carlos lopes lopes 

Data: 14 de agosto de 2021, 23:55:55 WEST 

Para: Edgar Gomes dos Santos 

Assunto: Reclamação 

 Sr director de prova (liga nacional Linhares da Beira ) 

 

Depois de o comité de pilotos ter já feito a reclamação ao director de prova de modo informal e 

aos júris presentes delegados pela fpvl e não se ter conseguido resolver a questão , venho eu 

carlos lopes piloto número 3 recamar o seguinte.  

 

Não vejo em lado nenhum no regulamento de competições que tenha eu infringido nenhuma 

regra do ar nem nenhum desrespeito. Por essa razão acho que não devo eu ser penalizado nem 

nenhum outro piloto. 

O director de prova pediu para que se aterrasse em 15 minutos o que é muito pouco ,visto a 

altura que cada piloto poderia ter , não vejo em lado nenhum onde está escrito que os pilotos 

teem 15 minutos para aterrar  se decidisse que era 1 ou 5 como seria.?  

Como já referi pessoalmente não tirei nenhum proveito da situação em causa tentei ajudar no que 

podia e até facilitar a recolha que foi rumar mais para sul para aterrar nas bombas de gasolina o 

que não veio a acontecer como está provado no meu trklog fiz espiral sem sucesso é como o 

director de prova veio ao rádio falar que os F16 poderiam estar a chegar , temi pela minha 

segurança e achei que o lugar mais seguro seria na fronteira que gastei toda a minha altura sem 

subir nada até á aterragem em segurança em Vilar Formoso. 

 

Por ser verdade e não haver nenhumas segundas intenções e ter agido de boa fé é completamente 

injusto ser penalizado. 

 

Além do mais acho que não posso saber da penalidade ao final da terceira manga  

A ser penalizado teria que saber antes do início da segunda manga pois precisava de saber o 

valor de modo a poder gerir o voos seguintes para poder recuperar , portanto não posso aceitar 

isto. 

 

Se alguém colocou a segurança de todos os pilotos foi o director de prova e diretor de 

segurança  pois não acautelarem atempadamente. 

Tanto quanto aferi nao tínhamos notam para o dia 11 e tínhamos um exercício militar marcado 

para a zona da prova o que se veio a confirmar, o director de segurança e o director de prova 

souberam disso atempadamente e só foi comunicado ás 16h que teríamos que aterrar e ás 16:08 

que teríamos que aterrar até ás 16 :15  

Portanto dá menos que 15 minutos para aterrar … estando a 2000 metros ou mais é colocar o 

piloto em risco ao aterrar num 

Tão curto espaço de tempo. 

 

Peço que seja corrigido o resultado é tomadas medidas para o futuro de modo a não haver este 

tipo de situações que colocam os pilotos em risco  

 

Sem outro assunto  

Os melhores cumprimentos  

 

Carlos lopes  


