


REGULAMENT

Din anul 1976, la Pucioasa, se organizează cel mai longeviv concurs de machete de aeronave captive 
(clasa F4B), Concursul Național „Memorial Henri Coandă”. Concursul poartă numele savantului și 

inventatorului român Henri Coandă.

Anul acesta, concursul nostru ar fi ajuns la ediția cu numărul 45.

Pentru că anul 2020 a fost un success, iar respectarea siguranței și sănătății tuturor celor implicați 
rămâne o prioritate pentru noi, am luat decizia de a ține și anul acesta concursul în format digital.

Așadar, vă invităm cu mare drag la VIRTUAL COANDĂ, EDIȚIA a II-a!*

Așa că, hai! Citește regulamentul, vezi ce ai de făcut, care sunt regulile și condițiile, în ce categorie te 
încadrezi și apoi înscrie-te. Noi te așteptăm!

P.S Dacă vă place acest eveniment, dați-ne de știre și vom încerca să îl reluăm și la anul, în paralel cu 
concursul nostru obișnuit.

*Soluția actuală este doar temporară și suntem profund întristați de faptul că în acest an nu ne vom reîntâlni, dar dacă la anul ne vor permite condițiile, vom 
organiza din nou concursul în formula clasică, acasă la noi, unde veți fi invitați să participați, cu mic, cu mare, la expoziții, prezentări și reprezentații de zbor.
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CUM PARTICIP
1. Alege o fotografie pe care o consideri a fi reprezentativă modelului.

2. Descarcă formularul disponibil pe site on-line sau completează formularul de înscriere de 
pe site-ul evenimentului;

3. Trimite un e-mail la adresa contact@virtual-coanda.ro, care să conțină fotografia aleasă 
de tine și formularul de înscriere. Titlul emailului trebuie să fie compus din VIRTUAL

COANDA și numele participantului, pentru identificare.

JURIZARE 
Pentru toate categoriile, jurizarea se va face pe baza fotografiei reprezentative, care va fi

postată pe pagina de Facebook a evenimentului nostru, împreună cu numele participantului
și descrierea modelului. Publicul va vota, iar în cazul unei egalități, organizatorii vor face 

diferențierea.

mailto:contact@virtual-coanda.ro
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CATEGORII DE VÂRSTĂ ȘI EXPERIENȚĂ

I. COPII (între 7-18 ani)
KIDS NEWBIE (SUB 3 ani experiență)
KIDS PRO (PESTE 3 ani experiență)

II. ADULTI (peste 18 ani)
NOVICE (SUB 5 ani experiență)
GURU (PESTE 5 ani experiență)

III. ECHIPE (fără restricții)
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CATEGORII DE MODELE

I. Materiale reciclabile
(construit din materiale care pot fi reciclate)

II. KITURI
(construite din prefabricate)

III. Creație proprie
(un model nou, original, gândit de tine)
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CATEGORII DE AEROMODELE 
I. Aeromodele captive

II. Aeromodele radiocomandate
III. Machete statice
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CATEGORII DE AUTOMODELE
DRIFT | ON-ROAD | OFF-ROAD

CRAWLER | COMPETIȚIE | CUSTOM
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CATEGORII DE RACHETE
Rachete S7

Machete rachete



“Viitorul este suma paşilor pe care îi
faceţi, inclusiv a celor mici, ignoraţi
sau luaţi în râs.”

- Henri Coandă

“Niciun efort nu este prea mare
atunci când dăruiești tinerei generații
cunoștințele despre gloria aripilor
românești.“

- Prof. Dumitru Diaconescu

Vizitează-ne pe Facebook, accesând linkul

https://www.facebook.com/virtualcoanda

sau scanând codul QR din stânga

AEROMODEL CLUB HENRI COANDĂ | MUZEUL
AVIATIC GENERAL COSMONAUT DUMITRU
DORIN PRUNARIU | CLUBUL COPIILOR
NICOLAE MATEESCU PUCIOASA

ORGANIZATORI

SPONSORI


