Festival de Minifoguetes de Curitiba 2016

Dia 22 de abril (sexta-feira)
(atualizado em 29 Mar 2016)

Local: Fazenda Canguiri da UFPR em Pinhais (PR)
Atenção: entrar no Centro Politécnico da UFPR pela portaria com acesso à rua Amoroso Costa. Nesta portaria,
caso seja necessário, apresentar seu nome e informar que está numa lista chamada LANÇAMENTOS DE
FOGUETES, autorizando a sua entrada. Quem ainda não entregou, trazer o termo de responsabilidade
preenchido.
• 07:15 às 7:30 h: encontro de todos os participantes na Portaria do Centro Politécnico da UFPR que fica na rua
Amoroso Costa. A partir das 7:15 h, fiscais e membros da Comissão Organizadora do Festival deverão estar na
Portaria para recepcionar e orientar os participantes do evento, bem como para guardar equipamentos nos carros e
ônibus.
• 07:30 h: saída em comboio para a Fazenda Canguiri
• 08:00 h: chegada à Fazenda Canguiri e preparação dos equipamentos.
• 08:30 h: reunião dos líderes das equipes das categorias Apogeu 200 m, Classe B, Apogeu 400 m, Classe C, Classe
D, Apogeu 800 m e Classe E com os fiscais e o diretor de lançamentos, no campo do NITA, para apresentação dos
fiscais e explicação do protocolo de lançamentos, verificação do número e tipo de rampas de lançamento, sistemas
de ignição e altímetros das equipes.
• 09:00 h: início da sessão matutina de lançamentos dos minifoguetes das categorias citadas acima; será lançado
apenas um minifoguete de cada equipe em cada categoria. Previsão: 67

lançamentos de 19 equipes.

• 12:00 h: almoço
• 14:00 h: início da sessão vespertina de lançamentos dos minifoguetes das categorias citadas acima; será lançado o
segundo minifoguete de cada equipe em cada categoria. Previsão: 67

lançamentos de 19 equipes.

• 17:00 h: guardar equipamentos e minifoguetes
• 17:30 h: retorno para Curitiba e encerramento das atividades gerais do dia

Observações
1) Nesse dia também poderão executar lançamentos as equipes que não estavam presentes no dia 21 de abril ou não
estarão presentes no dia 23 de abril.
2) Se estiver chovendo ou com vento forte da manhã, a programação da manhã será executada junto com a
programação da tarde do dia 22.
3) Se estiver chovendo ou com vento forte no dia 22 de abril de manhã e à tarde, a programação desse dia será
transferida para o dia 24 de abril de manhã.

