
 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių čempionatas 2011 

Kvietimas 

2011 m. liepos 9-10 d., Madžiūnai 

Dėl Lietuvėlę užklupusių orų turėjome savaite pavėlinti varžybas. Prašau visų atkreipti dėmesį į 
pakeitimus – varžybos vyks liepos 9-10 d., varžybų pradžia šeštadienį 9 val. Norintys pabendrauti ir sudalyvauti 
„Unlimited Flight“ varžybose kviečiami atvykti penktadienį vakare.  

Štai ir vėl atėjo laikas susiburti ir drauge nuspręsti kurie gi aviamodeliuotojai labiausiai verti 2011 metų laisvo 
skridimo aviamodelių čempionų vardų. Varžysimės F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-A(j), F-1-B(j) klasėse, tad turėsime penketą 
čempionų bei čempionę komandą. Komandą, atstovaujančią miestą ar klubą, sudaro ne daugiau kaip po vieną 
aviamodeliuotoją F-1-A, F-1-B, F-1-C  modelių klasėje. Už varžybų organizavimą ir vėl atsakinga Lietuvos aviamodelių 
sporto federacija, ir jas stengsimės pravesti laikantis FAI kodekso 1-4 skyrių. Varžybų metu numatomi septyni turai 
kiekvienai klasei, na o asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1200 taškų, bus įskaičiuoti į bendrą Lietuvos reitingo 
įskaitą.  

Varžybų prizininkai F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-A(j), F-1-B(j) aviamodelių klasėse apdovanojami taurėmis, medaliais 
ir diplomais, komandos - taurėmis,  o visi kiti dalyviai – puikia nuotaika ir draugiška aplinka.  

Programa 

Liepos 8 d. (penktadienis) – Atvykimas, įsikūrimas, „Unlimited Flight“ varžybos. 

Liepos 9 d. (šeštadienis)      Liepos 10 d. (sekmadienis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos 

Teisėjams mokami maistpinigiai (20-30 Lt/diena).  
Nakvyne dalyviai rūpinasi asmeniškai. Pieva visada tinkama palapinėms. Taip pat aviamodeliuotojai 

besibodintys statytis palapines visada laukiami motelyje „Maldis“ (tel.: +370-5-2861104). 
Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų tvarkaraščio pakeitimus, mažinti turų skaičių, ar 

keisti aviamodelių skrydžio trukmę turuose. 
Kilus įtarimams dėl nesąžiningo teisėjavimo, visų dalyvių prašome apie tai pranešti vyr. teisėjui. Pasitvirtinus 

įtarimams LASF prezidento pavaduotojas ar vyr. teisėjas gali diskvalifikuoti teisėją ir sportininką, kurio atžvi lgiu 
buvo atliktas nesąžiningas veiksmas. 

Už nepilnamečius komandų narius bei jų saugumą varžybų, treniruočių ir laisvalaikio metu atsako komandų 
vadovai. 

Dėl iškilusių klausimų galite rašyti forume www.laisviakai.visiems.lt  
 

LASF Prezidento pavaduotojas    
Mantvydas Latvėnas 
Mob. tel.: 8 683 75772 
montynis@yahoo.com  

Informacija internete: 
 www.aeromodeling.lt 
 www.balticcup.lt 
 www.laisviakai.visiems.lt 

 

Turų varžybose laikas  

F1A  

I turas  800  - 900 

II turas  900 – 1000   

III turas 1000  - 1100 

IV turas 1100 - 1200 

V turas 1300 - 1400 

VI turas 1400 - 1500 

VII turas 1500 - 1600 

  

Fly-off turai 1800       

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Turų varžybose laikas  

F1B / F1C 

I turas  900 – 1000   

II turas 1000  - 1100 

III turas 1100 - 1200 

IV turas 1200 - 1300 

V turas 1400 - 1500 

VI turas 1500 - 1600 

VII turas 1600 - 1700 

  

Fly-off turai 1900       

  

  

  

  

LIETUVOS AVIAMODELIŲ 
SPORTO FEDERACIJA 

Skrydžio trukmė turuose: 
I turas – 3:30 min. 
II – VII - 3 min. 

Skrydžio trukmė turuose: 
I turas – 4:00 min. 
II – VII - 3 min. 

http://www.laisviakai.visiems.lt/
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