
              

 

Avinguda de la Constitució, 260 Bajo Izdo. -  46019 Valencia 
Telf.: 963154489 

e-mail: fdacv@fdacv.com  
http://www.fdacv.com          

 

 

 

El pròxim dia 29 de juny el Club Torre R.C Casinos celebrarà la seua 9a Concentració 
d'Aeromodelisme en les seues instal·lacions, en el terme municipal de Casinos (València). 

 

 

 

És una concentració de tipus familiar en la qual es preval i es busca passar un bon dia, gaudir 
dels vols, de la companyia i del bon temps, sense cap classe de pressió. 

 El Club romandrà obert des de primera hora fins al capvespre. A l'esmorzar convida el Club, i 
si es desitja menjar , previ pagament i avís no hi haurà major problema. 

 

ORGANITZA:  

Club Torre R.C. Casinos, amb el suport de la Federació dels Esports Aeris de la Comunitat 
Valenciana (FDACV).  
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CATEGORIES:  

Tot tipus d'Aeromodels.  

LlOC DE CELEBRACIÓ: 

Se celebrara en les instal·lacions que el Club  té en el terme municipal de Casinos (València). 

SERVEIS: 

El  Club disposa de serveis WC, dutxa, servei de cafeteria, pàrquing per a avions per si algú 
desitja deixar l'avió muntat a la nit, sombraje i mini piscina per als més xicotets. 

PARTICIPANTS: 

En aquesta concentració podran participar tots els esportistes nacionals que complisquen 
amb els requisits de la inscripció i estiguen en possessió de la llicència federativa en vigor. 

DATES I HORARIS: 

El dissabte obrirà les seues portes el Club per a la recepció de participants, la primera hora es 
dedicara a l'homologació d'avions, vols d'instal·lació a la pista i entorn, adequació 
d'instal·lacions per a l'esdeveniment. 

L'esdeveniment se celebrarà el dia 29 de juny de 2019. 

 

Dia 29 

 8.00 h - Recepció de participants i homologació avions 

10.30 h - Esmorzar 

11.00 h – Vols lliures  

14.30 h - Menjar en el camp de vol 

15.30 h - Vols lliures 

21.00 h – Tancament de vols 

 

INSCRIPCIONS:  

Les inscripcions es podran realitzar el dia de l'esdeveniment o sol·licitar-la al Club pels mitjans 
de comunicació disponibles. 
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ALLOTJAMENT: 

El Club disposa d'espai per a acampada i serveis bàsics per a això. 

 

HOTELS PRÒXIMS AL CAMP DE VOL  
 
Hotel Porta De La Serranía Ctra. València-Ademúz CV-35, Km 32, 46160 Llíria, València 
Teléfono: 962 79 13 78 
 
Hostal La Posa    Calle de Ingeniero Tamarit, 9, 46170 Villar del Arzobispo, València 
Teléfono: 962 72 06 13 
 
Pensió Lucia  Ctra. Pedralba, 5, 46171 Casinos, València  
Telefóno: 962 700066 
  
Bar-Rte. El Surtidor  Ctra. Pedralba, 2, 46171 Casinos, Valencia 
Telefono: 962700255 
 

DISPOSICIONS GENERALS: 

L'organització podrà modificar els horaris i programes del campionat si fos així necessari 
comunicant les variacions amb suficient antelació al participants.  

 
 

https://www.google.es/search?q=hotel+puerta+de+la+serran%C3%ADa+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjbrp_moODUAhURZlAKHe3FAKYQ6BMImQEwEA
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=638&q=la+posa+del+villar+sociedad+de+responsabilidad+limitada+espa%C3%B1a+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwi28f6hoeDUAhUFKFAKHZtqCFMQ6BMIsQEwEA

