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1. Introdução ao OLC 
 
 
O Aerokurier Online Contest (OLC) [ http://www.onlinecontest.org ] é uma competição de vôos de 
distância em planador, desburocratizada e descentralizada. 
 

• Desburocratizada por intermédio do uso exclusivo de gravadores de vôo como evidência 
de performances desportivas. Não são necessários observadores oficiais. 

• Descentralizada por intermédio da publicação diária dos vôos na internet, no servidor da 
competição onde é feita uma análise de validação e pontuação automatizada. 

 
Neste momento a competição está implementada em 28 países, entre os quais Portugal. Existe uma 
competição nacional para cada um destes países e também uma competição internacional (OLC-int) 
para a qual contam todos os vôos feitos diariamente em todos os OLC nacionais. O periodo de 
competição para 2004 iniciou-se no dia 14 de outubro de 2003 e terminará a 11 de Outubro de 
2004. No final deste periodo será decretado como campeão OLC o piloto que tiver obtido a maior 
pontuação nos seus 6 melhores vôos. Na Figura 1.1 apresenta-se a página principal do OLC-
internacional onde se vê parte da classificação diária para 10.06.2004: 
 
 

 
 

Figura 1.1 - Página principal do OLC internacional. 
 [http://www.onlinecontest.org/olcphp/olc-i.php?olc=olc-i ] 

 
 
Na parte superior da página representada pela Figura 1.1 existem links para cada uma das 
competições nacionais OLC, identificadas pelo nome do país. Se carregar em Portugal será 
redirigido para o OLC-pt. 
 



3 

A Figura 1.2 ilustra a página principal do OLC-pt, cujo endereço directo é: 
 

http://www.onlinecontest.org/olcphp/2004/ausw_wertung.php?olc=olc-pt 
 
 

 
 

Figura 1.2 - Página principal do OLC-pt. 
 
 
No topo da página principal, a azul, existem caixas com ligações às várias funcionalidade da 
competição. As ligações mais importantes são: 
 
 

• Flight Claim - Submeter um novo vôo na competição. 
• Contest Registration - Registar um novo concorrente. 
• Competitors - Lista de todos os concorrentes registados na competição. 
• Info & Rules - Páginas com informações e regras da competição. 
• FAQ - Resposta a perguntas frequentes. 

 
 
Imediatamente por debaixo destas caixas, situam-se as ligações para as páginas onde são 
apresentados os resultados das 4 categorias da competição OLC: 
 
 

 
 

Figura 1.3 - Ligações para as várias categorias de classificação. 
 

• Daily Score - Classificação diária. 
• OLC-Champion - Campeão OLC. 
• Statistics: All Flights  - Estatísticas: Todos os vôos. 
• Statistics: Best Flights  - Estatísticas: Melhor vôo. 

 
Na primeira linha (Figura 1.3) estas 4 ligações apresentam fundo azul e referem-se às categorias 
onde são contabilizados vôos feitos tanto em planadores simples como em planadores com motor 
auxiliar. Por debaixo, existe uma fila de ligações com fundo amarelo que diz respeito apenas aos 
vôos feitos em planadores simples. 
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Mais abaixo na página principal, na zona branca, encontra-se a classificação diária (no caso da 
Figura 1.4, essa classificação é referente ao dia 12.06.2004). É possível mostrar os resultados para 
outro dia, escolhendo-o na lista que exibe a data (no topo da Figura 1.4). Ao lado podemos escolher 
a língua em que as mensagens são exibidas (Português). Carregue no botão "Change" para activar 
as alterações que fizer na data e na língua escolhida. 
 
 

 
 

Figura 1.4 - Classificação diária para 12.06.2004. 
 
 
Vemos que o primeiro classificado do dia 12.06.2004 efectuou um vôo de 413.18 km com média de 
79.86 km/h tendo obtido 370.49 pontos. No canto direito existe uma ligação "info" onde poderemos 
encontrar mais detalhes sobre este vôo (Figura 1.5): 
 
 

 
 

Figura 1.5 - Informação de vôo detalhada. 
 
 

 

 
 

Figura 1.6 - Informação de vôo (barograma). 
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O barograma detalhado da Figura 1.6 apresenta informação ao longo do tempo da altitude GPS 
(traço negro), da altitude barométrica (traço verde), do nível de ruído (ENL) (traço vermelho) e da 
altitude do terreno (área verde escura). Os traços verticais representam os pontos de volta. O fundo 
azul representa o intervalo de tempo desde o começo até ao fim do vôo livre. 
 
 

 
 

Figura 1.7 - Informação de vôo (mapa). 
 
O mapa da Figura 1.7 mostra com traço negro o trajecto seguido pelo planador sobre o terreno. O 
mapa está codificado por cores consoante a altitude do terreno. As linhas tracejadas representam as 
pernas da tarefa "optimizada" OLC. Segundo as regras nas 4 primeiras pernas da tarefa, cada 
quilómetro vale 1 ponto. Na quinta perna, que na figura está representada por um tracejado 
diferente, cada quilómetro vale 0,8 pontos. A sexta perna vale 0,6 pontos por quilómetro. Todas as 
regras de pontuação podem ser consultadas seguindo a ligação "OLC flight variations" a partir da 
página http://www.onlinecontest.org/regeln/2004/regeln.php. 
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2. Inscrição de um novo piloto 
 
 
Para registar um novo piloto na competição, aceda à página principal do OLC-pt, tal como 
explicado no Capítulo 1. Certifique-se que se encontra na página da competição Portuguesa e não 
na página internacional ou na de outro país qualquer. Em seguida carregue em "Contest 
Registration", (do inglês registo na competição) indicado a vermelho na Figura 2.1: 
 
 

 
 

Figura 2.1 - Ligação à página de inscrição 
 
 
A página de inscrição apresentada na Figura 2.2 tem duas funcionalidades: inscrever um novo 
concorrente ou alterar a inscrição de um concorrente já existente. Para inscrever um novo piloto, 
carregue no botão "Adicione novo competidor". 
 
 

 
 

Figura 2.2 - Página de inscrição/alteração de inscrição do OLC-pt 
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A página de inscrição de um piloto apresenta vários quadros de preenchimento. A Figura 2.3 
mostra o primeiro desses quadros referente aos dados pessoais do piloto. Os campos indicados com 
asterisco (*) são de preenchimento obrigatório e os restantes campos são de preenchimento 
facultativo. 
 
 

 
 

Figura 2.3 - Quadro dos dados pessoais 
 
O nome e o sobrenome (apelido) do piloto que forem indicados nestes campos passaram a 
identificá-lo univocamente perante o sistema . Serão estes nomes que aparecerão nas estatísticas de 
cada vôo submetido e serão igualmente pedidos durante o processo de submissão de um vôo. É 
provável que o sistema aceite nomes contendo letras acentuadas do Português mas não é 
aconselhável utilizar acentos no nome e sobrenome (usar por exemplo Jose em vez de José). 
 
A data de nascimento é introduzida no formato DD.MM.AA, com dois dígitos para o dia, mês e 
ano separados por ponto final. Reparar que nas datas com dia e mês inferiores a 10 é necessário 
colocar um zero à esquerda, por exemplo, 14.03.78. 
O próximo quadro de preenchimento refere-se aos dados de configuração do OLC-pt (ver Figura 
2.4): 
 
 

 
 

Figura 2.4 - Quadro dos dados de configuração 
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Introduza uma senha (password) com um mínimo de 5 dígitos ou letras (não utilize caracteres 
especiais) e repita-a no campo seguinte. Novamente convém apontar a senha escolhida pois será 
pedida caso precise de alterar os dados de inscrição ou alterar a submissão de um vôo. 
 
Indique o seu endereço de correio electrónico. Pode colocar dois endereços diferentes, um para 
questões relacionadas com os vôos submetidos e outro para "convites" (?). 
 
Em seguida escolha na lista o clube a que pertence. Neste momento estão registados dois clubes 
Portugueses (Aero Club de Portugal e o Aeroclube de Évora). No caso do seu clube não fazer parte 
desta lista, poderá adicioná-lo utilizando o botão "Adicionar novo clube na lista de seleccionados". 
No entanto, antes de adicionar um novo clube certifique-se primeiro que esse clube não existe já na 
lista. 
 
O próximo quadro (Figura 2.5) refere-se à configuração na competição Barron-Hilton Cup. Esta 
competição bienal visa igualmente promover os vôos de distância. São aceites triângulos FAI 
superiores a 400 km. [Para mais informação ver http://www.barronhiltoncup.com]. A competição 
está dividida em regiões mundiais, e nós fazemos parte da região Europa/Ásia. 
 
 

 
 

Figura 2.5 - Quadro de configuração do BHC 
 
 
O próximo quadro de preenchimento, apresentado na Figura 2.6, refere-se a competições nacionais 
alemã, austríaca e suíça que estão associadas ao OLC como é o caso dos respectivos campeonatos 
nacionais (DMST, SiS-AT e NSFW). Não altere este quadro. 
 
 

 
 

Figura 2.6 - Quadro de configuração de campeonatos nacionais 
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Finalmente, no quadro de Relações Públicas, ver Figura 2.7, poderá indicar o nome de um jornal 
local e o nome dos seus patrocinadores. Imediatamente por baixo situa-se o botão onde deverá 
carregar para finalizar a inscrição no OLC-pt. 
 
 

 
 

Figura 2.7 - Quadro de RP e botão de finalização da inscrição 
 
 
Após carregar no botão intitulado "Verifique a inscrição" caso a página de inscrição volte a 
aparecer estarão indicadas a vermelho os problemas encontrados. Caso não tenha sido encontrada 
nenhuma entrada inválida a sua inscrição foi concluída com sucesso (Figura 2.8). 
 
 

 
 

Figura 2.8 - Bem vindo ao OLC-pt! 
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3 Reivindicação de um vôo 
 
 
Etapas de preparação: 
 

1. Descarregar o vôo do Gravador de Vôo para o computador pessoal. 
2. Verificar que o ficheiro .igc produzido é válido segundo as normas da FAI. 
3. Anotar a hora de começo do vôo (sem motor) e hora do fim do vôo (sem motor). 

 
Uma explicação aprofundada das etapas 1 e 2 sai fora do âmbito deste documento. Sugere-se a 
consulta do manual do fabricante do Gravador de Vôo utilizado. Sugere-se igualmente a utilização 
dos programas aprovados pela FAI, para esse gravador de vôo, nas operações de descarregar e 
verificar a validade de um vôo. Não altere o nome do ficheiro .igc produzido! 
Para a etapa 3 é necessário saber trabalhar com um programa de computador que mostre e analize o 
vôo, como por exemplo, o See You [http://www.seeyou.ws]. Não é absolutamente necessário a 
utilização de um programa deste tipo, embora torne a tarefa de determinar exactamente a hora de 
começo do vôo e fim do vôo muito mais fácil e precisa. 
 
Para submeter um novo vôo na competição, aceda à página principal do OLC-pt, tal como 
explicado no Capítulo 1. Certifique-se que se encontra na página da competição do país onde 
realizou o vôo e não na página internacional ou na de outro país qualquer. Segundo as regras da 
competição os vôos devem ser submetidos ao OLC do país onde o vôo foi realizado. Após a 
reivindicação, o servidor copiará automaticamente o vôo da competição nacional para a competição 
internacional. 
 
Para iniciar o processo de reivindicação carregue em "Flight Claim", (do inglês reivindicação de 
vôo) indicado a vermelho na Figura 3.1: 
 
 

 
 

Figura 3.1 - Acesso à página de reivindicação de vôo 
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Na página de reivindicação, representada na Figura 3.2, preencha os campos do Nome, Sobrenome 
e Data de Nascimento (com zero à esquerda para os dias e meses inferiores a 10, caso necessário). 
De seguida carregue no botão "Verifique a inscrição". Caso ainda não se tenha inscrito no OLC-pt, 
siga as instruções apresentadas no Capítulo 2 deste documento. Só é possível enviar um vôo para a 
competição após completar com sucesso o processo de inscrição. 
 
 

 
 

Figura 3.2 - Página de acesso à reivindicação de um vôo 
 
 
Após a identificação perante o sistema é apresentada a página principal de reivindicação de um vôo 
(Figura 3.3). Preencha os campos referentes ao planador utilizado no vôo: 
 

• Matrícula: indique a matrícula ou o número de competição (ou ambos). 
• Tipo de planador: indique o modelo do planador (escolha um da lista). 
• Type of glider: indique se é um planador simples ou planador com motor auxiliar. 

 
 

 
 

Figura 3.3 - Página de reivindicação de vôo. 
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Preencha igualmente o campo referente ao nome do arquivo .igc. O nome do ficheiro igc, gerado 
pelo gravador de vôo é composto por 8 dígitos e letras que estão relacionados com a data do vôo, o 
número de série do gravador utilizado e o número do vôo. Tal como foi recomendado no começo do 
capítulo não deve alterar este nome. 
Em seguida selecione a data em que o vôo foi realizado. No menú da data (Figura 3.4) existem 
entradas para os dias onde ainda é possível submeter um vôo ao OLC e ao BHC. Não esquecer que 
existe um prazo máximo para a reivindicação no OLC, que é até às 24h da terça-feira seguinte à 
hora de aterragem do vôo. No exemplo da Figura 3.4 era possível submeter um vôo realizado no 
dia 15 de Junho, mas um vôo de dia 14 seria apenas aceite na competição BHC. 
 

 
 

Figura 3.4 - Menú da Data de vôo. 
 
Adicionalmente, na página de reivindicação existe um espaço para texto onde o piloto pode colocar 
um comentário ao vôo. Após o preenchimento dos campos referidos, carregue no botão "Verificar a 
inscrição". No fundo da página aparecem a vermelho indicações sobre o que falta preencher, o que 
está errado ou o próximo passo para continuar o processo de reivindicação. No exemplo da Figura 
3.5 é nos indicado que falta preencher o campo referente ao nome do co-piloto (visto que este vôo 
foi feito num bilugar) e falta enviar o ficheiro .igc para o servidor do OLC. 
 

 
 

Figura 3.5 - Página de reivindicação de vôo 
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O preenchimento dos dados sobre o co-piloto só é possível caso ele esteja registado no OLC. 
Deverão ser indicados o Nome, Sobrenome e Data de nascimento. Caso tenha sido um vôo solo ou 
o co-piloto não está registado (como se verificava neste vôo), deixe esses campos por preencher. 
 
Para enviar o ficheiro .igc para o servidor do OLC prima o botão "upload do seu arquivo IGC". Será 
reencaminhado para a página apresentada na Figura 3.6. 
 
 

 
 

Figura 3.6 - Página de envio do ficheiro .igc. 
 
 
Carregue no botão "Browse..." e seleccione o seu ficheiro .igc. Após esta operação deverá aparecer 
o nome do ficheiro no campo "IGC-File:". Carregue no botão "Envie o arquivo IGC". Caso o envio 
tenha sido bem sucedido aparecerá no topo da página de reivindicação um comentário, tal como 
indicado na Figura 3.7. Neste caso, é nos informado que o ficheiro foi transferido correctamente 
para o servidor OLC. 
 
 

 
 

Figura 3.7 - Ficheiro .igc foi transferido com sucesso para o servidor OLC. 
 
 
Mais abaixo na página, junto do campo "Nome do arquivo IGC" encontra igualmente informação 
sobre o ficheiro enviado para o servidor do OLC, como se representa na Figura 3.8. Neste caso é 
indicado que o ficheiro submetido já se encontra no servidor e é apresentada a hora e data do envio 
(20:17 14.06.2004). É também indicada a data em que foi realizado o vôo (10.06.2004) e que este 
ficheiro .igc possui 978 B-records [para mais informação sobre o formato dos ficheiros igc, 
consultar a documentação FAI disponível em http://www.fai.org/gliding/gnss] 
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Figura 3.8 - Página de reivindicação de vôo. 
 
 
No fundo da página de reivindicação é agora apresentado um barograma do vôo (Figura 3.9). Este 
barograma apresenta informação no tempo da altitude GPS (traço negro), da altitude barométrica 
(traço verde), do nível de ruído (traço vermelho) e da altitude do terreno (traço verde escuro). 
 
 

 
 

Figura 3.9 - Barograma do vôo reivindicado. 
 
 
A próxima etapa consiste na indicação da hora de início e fim do vôo sem motor. Caso tenha 
determinado com exactidão estas horas (horas:minutos:segundos), recorrendo a um programa de 
análise como foi sugerido no começo deste capítulo, pode introduzi-las nos dois campos 
representados na Figura 3.10. 
 
 

 
 

Figura 3.10 - Indicação de hora, minuto e segundo do começo e fim do vôo 
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Caso não tenha determinado previamente os instantes exactos do começo e fim do vôo sem motor 
pode recorrer a uma alternativa. Introduza aproximadamente a hora e minuto do começo e fim tal 
como apresentado na Figura 3.11 (sem indicar os segundos). 
 
 

 
 

Figura 3.11 - Introdução da hora e minuto do começo e fim do vôo. 
 
 
 Em seguida carregue no botão "Verifique a inscrição". Após o re-carregamento da página, 
verificará que são agora apresentados 2 barogramas (Figura 3.12). Um é identico ao anterior. O 
outro é uma representação mais detalhada dos instantes de tempo que indicou como começo e fim 
do vôo sem motor.  
 
 

 
 

Figura 3.12 - Barograma detalhado dos instantes de começo e fim do vôo 
 
Infelizmente, mesmo sendo um pouco mais detalhada, esta representação muitas vezes não é 
suficiente para conseguir determinar com precisão a hora, minuto e segundo do começo e fim do 
vôo. Não basta escolher um segundo qualquer pois é necessário que exista um ponto registado pelo 
GPS para esse instante de tempo. Caso contrário o sistema irá queixar-se que não encontrou um 
ponto válido (em inglês valid fix) para o instante de tempo indicado. Tal como sugerido no começo 
do capítulo, o ideal será determinar estes instantes de tempo recorrendo a um programa de análise 
de ficheiros .igc, como o See You, StrePla, KFlog entre muitos outros. 
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Puderá agora indicar ao segundo os novos instantes para o começo e fim do vôo. (Figura 3.13): 
 
 

 
 

Figura 3.13 - Indicação de hora, minuto e segundo do começo e fim do vôo 
 
 
Volte a carregar no botão "Verifique a inscrição". Caso existam pontos no ficheiro igc para os 
instantes de tempo que indicou o servidor OLC irá "optimizar" a tarefa para este vôo. Isto significa, 
calcular no máximo 5 pontos de volta (além do ponto de começo e fim) maximizando a pontuação a 
atribuir ao vôo, tendo em conta a distância percorrida, o número de pernas da tarefa e o "handicap" 
do planador utilizado. 
[Para mais informação sobre as regras de pontuação selecione o link "OLC flight variations" na 
página http://www.onlinecontest.org/regeln/2004/regeln.php] 
 
 
Continuando o processo de reivindicação, a página deverá agora assemelhar-se ao apresentado na 
Figura 3.14. São indicados todos os pontos de volta que foram utilizados para calcular e pontuar o 
percurso, segundo as regras do OLC. É igualmente indicada a distância e os pontos que serão 
atribuidos ao vôo. 
 
 

 
 

Figura 3.14 - Reivindicação do vôo após optimização da distância e cálculo da pontuação 
 
 
Neste caso, a tarefa optimizada apresenta 4 pernas, num total de 90 km e 97,83 pontos. 
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Na eventualidade de não existirem mais comentários a vermelho, que indiquem incorrecções na 
declaração, pode concluir o processo de reivindicação do vôo, carregando no botão "Vôo 
reivindicado" da Figura 3.14. 
 
 

 
 

Figura 3.15 - Vôo reivindicado com sucesso 
 
 
O sistema congratula-o pela reivindicação bem sucedida do vôo (Figura 3.15). Pode agora ir à 
página principal do OLC-pt, escolher a opção "Daily Score", escolher a data do vôo, carregar no 
botão "change", tal como explicado no Capítulo 1, e verificar que o seu vôo é um dos pontuados 
para esse dia (Figura 3.16). 
 
 

 
 

Figura 3.16 - Página dos vôo efectuados no dia 10.06.2004 
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