LIETUVOS AVIAMODELIŲ
SPORTO FEDERACIJA
Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių
sporto varžybos „Pranskėčio taurė 2011“
Lietuvos taurės III etapas

Kvietimas
Visus aviamodeliuotojus maloniai kviečiame sudalyvauti trečiosiose 2011 metų sezono Lietuvos
taurės varžybose, F-1-A, F-1-B, F-1-A(j), F-1-B(j), F-1-C aviamodeliais. Varžybas, remiantis FAI
sportinio kodekso 1 - 4 skyriaus taisyklėmis, organizuoja Lietuvos aviamodelių sporto federacija
(LASF) ir Pasvalio aviamodeliuotojai. Varžybų metu numatomi penki turai suaugusiems ir jauniams.
Asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1000 taškų, įeina į bendrą Lietuvos taurės ir reitingo įskaitas.
Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir diplomais, na o visi kiti dalyviai – puikia nuotaika
ir draugiška aplinka.
Varžybų vieta
Pasvalio pievos
Varžybų data
2011 m. rugpjūčio 27 d. (Šeštadienis)
Programa
900 – 1000 Dalyvių registracija;
1000 – 1730 Varžybos;
1900 – varžybų apdovanojimai ir vakaronė.

Turų varžybose laikas
F1A
00

F1B / F1C

I turas

45

10 – 10

1045 – 1130

II turas

1130 - 1215

1215 - 1300

III turas

1300 – 1345

1345 – 1430

IV turas

1430 - 1515

1515 - 1600

V turas

1600 – 1645

1645 – 1730

Aprūpinimas
Teisėjams mokami maistpinigiai (20-30 Lt).
Fly-off turai
Šeštadienį norintys pasilikti kviečiami
pernakvoti Rimo I. vadovaujamoje mokyklėlėje
Pastabos

1800

Renkamės prie Pasvalio- Pakruojo raj. riboženklio (pasagos).Turėti dalyvius ir komandas
prašome nepamirškite pakalbinti vykti kartu ir savo kolegų kurie galėtų pateisėjauti varžybose.
Uždarymas, banketas ir nakvynė Pasvalio mokykloje. Norintiems po vakaronės apsistoti
mokykloje prašome turėti baltą patalynę ir t.t.
Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. Teisėjui ir varžybų organizatoriams sutarus gali būti daromi
varžybų tvarkaraščio pakeitimai - mažinamas turų skaičius, ar keičiama aviamodelių skrydžio trukmė
turuose.
Kilus įtarimams dėl nesąžiningo teisėjavimo, visų dalyvių prašome apie tai pranešti vyr. teisėjui.
Pasitvirtinus įtarimams vyr. teisėjas gali diskvalifikuoti teisėją ir sportininką, kurio atžvilgiu buvo
atliktas nesąžiningas veiksmas.
Už nepilnamečius komandų narius bei jų saugumą varžybų, treniruočių ir laisvalaikio metu
atsako komandų vadovai.
Varžybų pievos ir vakaronės koordinatorius:

Rimantas Indrišionis
Mob. tel.: 8 606 635556

Varžybų Vyr. teisėjas ir sekretorius:

Vytenis Kudarauskas
Mob. tel.: 8 624 52457

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

