
Aconteceu no dia 29 de agosto no clube de aeromodelismo de Deodoro, na cidade do Rio de 

Janeiro, o primeiro Campeonato Carioca de planadores mini térmicos elétricos rádio 

controlados. O evento contou com a presença de 8 competidores, dentre eles um dos 

idealizadores da categoria, Mauro Lopes. O Mauro comentou sobre a  função da categoria, que 

visa incentivar novos planadoristas a participarem de uma  competição de uma forma bem 

simples e com um custo muito baixo. O planador deve ter no máximo 1,50m de envergadura e 

no máximo 3 canais.  O modelo pode ser lançado a 60 metros ou 30 segundos com o motor 

acionado, e ganha a rodada o piloto que for o último a pousar. Ganha a competição o piloto 

que tiver o menor número de pontos perdidos. 

O companheirismo e a amizade entre os pilotos foi um ponto marcante durante a prova, onde 

um ajudava o outro sem muito se importar com o resultado final da competição. Haviam 

modelos de vários fabricantes nacionais na prova: START do construtor mineiro BOZZ , Mimi 

Gently lady , construído pelo Pereira do Rio de Janeiro , CROSS, projeto do Alexandre Cruz, 

SAMURAI da MMFLY , NONAME, projeto do Marião e o Alien projeto e construção do Mauro 

Lopes. 

Os Pilotos foram divididos em 2 grupos de 4 ao final de 10 rodadas tivemos o seguinte 

resultado. 

1° Mauro - Alien -11 pontos 

2° Ângelo - Gently lady Mini -18 pontos  

3° Claudius – Cross – 23 pontos 

4° Cláudio Cezar - Start mod -26 pontos  

5° Ricardo Urso – NoName – 27 pontos 

 6° Cláudio Vaz – NoName – 31 pontos e um  empate no  

7° Goulart - Samurai – 33 pontos 

7° Robson Veiga – NoName - 33 pontos.  

O Campeonato foi um sucesso e uma Bela iniciativa do grupo de planadoristas do Rio de 

Janeiro e esperamos que logo em breve teremos outras competições do mini térmico elétrico 

em outras partes do país .  


