















    
Des de l'any 2012 en el món de l'aeromodelisme es va començar
a incorporar una nova modalitat de vol anomenat drons, al costat
d'això van sorgir diferents funcionalitats, com l'ús professional
equipat amb diferents sensors,
ús fotogràfic i de competició.
Els drones de carreres s'utilitzen per poder competir entre pilots
fent diverses voltes en un circuit sortejant
alhora diferents obstacles.
Aquestes competicions es realitzen en format FPV (vols en
primera persona) per tal que el pilot pugui dirigir el dron des
d'unes ulleres on reben la imatge en temps real que emet la
càmera incorporada en el dron.
Aquest nou esport denominat per molts com "la Fórmula 1 de
l'aire" cada vegada va guanyant més adeptes i generant més
expectació, en molts països ja s'estan celebrant competicions a
nivell internacional. El 2016 va ser el primer any que es va
celebrar una competició a nivell mundial de drons
de carreres a Dubai.








   
 




 


- Frame o Chasis.
- Motores.
- Variadores (ESC). o 4en1
- Placa Distribuidora de Potencia (PDB).
- Controladora de Vuelo (FC).
- Cámara FPV.
- Receptor de emisora (RX).
- Emisor de video (VTX) Tramp.
- Batería.
- Antena.
- Hélices.
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Grandària dron de 130 a 250 mm.
Grandària hèlixs de 3 a 5 polzades.
Bateria de 3S a 4S.
VTX Tramp amb TNR o SmartAudio.

Habilitar en el OSD l'opció “VTX Chanel” i situar-la en la part
superior esquerra de la pantalla per a poder verificar en tot
moment la Banda, el Canal i la Potència.
En el cas de no disposar de OSD,
serà obligatori l'ús del TNR.



  

- Es realitzaran tres tandes de classificació per temps.
- Es seleccionarà el millor temps de totes les voltes completades.
- Es classificaran els 16 millors pilots per temps.
- Els quarts de final es formaran per quatre grups en el següent ordre
determinat pels temps obtinguts en les tandes de classificació:
Grup A (1r
Grup B (2n
Grup C (3r
Grup D (4t

Temps + 5è Temps + 12è Temps + 16è Temps )
Temps + 6è Temps + 11è Temps + 15è Temps )
Temps + 7è Temps + 10è Temps + 14è Temps )
Temps + 8è Temps + 9è Temps + 13è Temps )








Cada grup realitzarà dues carreres per punts i es classificaran els dos
pilots amb més punts de cada grup. En cas d'empat es classificarà
el pilot amb el millor temps obtingut en les tandes de classificació.
Assignació de punts per carrera:
1r - Quatre punts.
2n - Tres punts.
3r - Dos punts
4t - Un punt.
- Les semifinals estaran formades per dos grups:
Grup E (1r grup A + 2n grup B + 1r grup C + 2n grup D)
Grup F (2n grup A + 1r grup B + 2n grup C + 1r grup D)
Cada grup realitzarà dues carreres per punts i es classificaran els dos
pilots amb més punts de cada grup. En cas d'empat es classificarà
el pilot amb el millor temps obtingut en les tandes de classificació.
Assignació de punts per carrera:
1r - Quatre punts.
2n - Tres punts.
3r - Dos punts
4t - Un punt.
- La final estarà formada pel següent grup:
Grup G (1° grup E + 2° grup E + 1° grup F + 2° grup F)








  



  

- Tots els drons han de ser verificats a l'inici de l'esdeveniment, en cas de manipulació
o reparació, hauran de ser verificats de nou.
- En classificació i carrera, es realitzaran 3 voltes al circuit, sepre i quant l'organització
no decideixi variar el nombre de voltes, depenent de la grandària del circuit.
- En classificació i carrera, si algun pilot es bota un obstacle del circuit, té l'obligació
de tornar enrere (envoltant l'obstacle) i repetir-lo, està prohibit seguir
endavant, en aquest cas es penalitzarà amb +10 segons per obstacle botat que no hagi
rectificat. Si es produeix un accident en pista no estarà penalitzat.
- En classificació i carrera, si el pilot i el jutge, a l'inici de la tanda no té
problemes de vídeo, qualsevol problema que tingui més endavant serà considerat
del propi *vtx o un altre component del dron i no es repetirà la tanda, a excepció
que es manipuli o s'apagui el receptor de l'esdeveniment durant la tanda.
- En classificació i carrera, cada pilot té l'obligació de fer de jutge en la
tanda següent a la seva, al pilot del mateix canal.
- En classificació i carrera, cada pilot té la responsabilitat de gravar la seva tanda
(*DVR) per a poder reclamar algun incident en carrera o desacord amb el jutge.
- En classificació i carrera, està permès la manera tortuga (*Flip *mode).
- En classificació i carrera, si algun obstacle de la pista cau abans de començar, es
considerarà tanda nul·la i es repetirà de nou.
- En classificació, si algun obstacle de la pista cau, durant la tanda cal passar
per sobre d'aquest obstacle, seguint la traçada original del circuit sense agafar
dreceres. Si cauen més de 2 obstacles per culpa de cops o de la meteorologia,
es considerarà tanda nul·la i es repetirà de nou.
- En classificació, si en finalitzar les tres tandes de classificació no es registren 16
pilots, es realitzarà una quarta tanda extraordinària, per als pilots que no hagin
registrat cap temps, però no podran classificar-es per sobre dels pilots
registrats anteriorment, per la qual cosa a tots els pilots de la quarta tanda se li sumés
al seu temps, el temps de l'ultimo pilot classificat en les tres tandes
anteriors.
- En classificació, si algun pilot té problemes tècnics o rep algun cop
abans de passar la meta inicial, únicament est pilot repetirà la tanda de classificació.
- En carrera, l’espeaker de l'esdeveniment comentarà la carrera, perquè tots els pilots
i el públic siguin conscients del que succeeix en tot moment.








- En carrera, la sortida es donarà amb un silenci previ d'aproximadament 5
segons.
- En carrera, si un pilot surt abans d'hora es repetirà la sortida, si ho fa dues
vegades consecutives en la mateixa carrera, es repetirà la sortida i aquest pilot sortirà 5
segons després dels altres pilots.
- En carrera, si algun pilot té problemes tècnics o rep algun cop abans de passar
la meta inicial, es considerarà sortida nul·la, i es repetirà la sortida de nou.
- En carrera, perquè una carrera es consideri valguda almenys dos pilots han de
realitzar una volta al circuit. Si no es considerarà carrera nul·la, i es repetirà la
carrera de nou.
- En carrera, si algun obstacle de la pista cau durant la tanda, cal passar per sobre
d’aquest obstacle seguint la traçada original del circuit, sense agafar dreceres.
Si cauen més de 3 obstacles per culpa de cops o de la meteorologia, es considerarà
carrera nul·la i es repetirà la carrera de nou.
- En carrera, si algun pilot no completa el total de voltes al circuit, es classificarà
per distància recorreguda.
- Qualsevol altra circumstància extraordinària que pugui ocórrer durant l'esdeveniment,
seran els organitzadors del mateix els que prenguin una decisió en comú per
a determinar com procedir.








 
1. Només els participants i les persones acreditades podran accedir a la zona de pilots
i a la pista de vol.
2. La zona del públic i la zona de pilots, hauran d'estar protegides per una xarxa
de seguretat.
3. Tots els pilots hauran d'acceptar les condicions que estableixin els
organitzadors de l'esdeveniment i l'emplaçament.
4. Tots els pilots hauran d'assistir obligatòriament a la xerrada de seguretat
impartida a l'inici de l'esdeveniment.
5. Tots els pilots hauran de verificar a l'inici de l'esdeveniment que tots els seus drons
tenen una seqüència prèvia de “Armat” degudament configurat.
6. Tots els pilots hauran de verificar a l'inici de l'esdeveniment que tots els seus drons
tenen el “*Fail *Safe” degudament configurat.
7. Tots els pilots hauran d'utilitzar una de les següents freqüències de vol en
la banda “R” en el *VTX:
Canal 1 – 5658 *Mhz Canal 3 – 5732 *Mhz
Canal 6 – 5843 *Mhz Canal 8 – 5917 *Mhz
8. Totes les bateries hauran de ser transportades i emmagatzemades en bosses *LIPO
*ignifugas o un altre recipient adequat per la seva seguretat.
9. Està prohibit entrar amb l'emissora en la pista de vol.
10. Està prohibit l'ús d'hèlixs en els drons en qualsevol zona, excepte en la
pista de vol.
11. Està prohibit l'ús del *VTX en qualsevol zona, excepte en la pista de vol. Per a encendre
el *VTX fora de la pista de vol sempre serà necessària l'autorització
prèvia dels organitzadors de l'esdeveniment.
12. Si un dron s'incendia a causa d'un accident en carrera, els pilots han d'aterrar
immediatament estiguin on estiguin per a poder entrar a la pista com més aviat millor
i apagar l'incendi.








       
Si compleixes els requisits anteriors citats, has d’entrar a la següent web
i omplir el formulari:

www.felanitxtechweekend.com
Apartat DRONE RACE

Ajuntament
de Felanitx



