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Aviamodeliavimo klubų čempionatas 2015 
 

 
Data:  2015 m. birželio 27-28 d. 

Vieta: Biržų aeroklubas 

Modeliai: Laisvojo skridimo,  kordiniai, kosminiai, radijo valdomi 

 

 

Visus jaunus ir senus aviamodeliuotojus, jų draugus bei visus kitus 
prijaučiančius šiam sportui maloniai kviečiame 2015 m. birželio 27-28 
d. susiburti Biržuose ir praleisti savaitgalį su kolegomis 
aviamodeliuotojais, susirungti varžybose bei išsiaiškinti stipriausią 
Lietuvos klubą. 

Varžybų tikslas - suburti visus aviamodeliuotojus vienoje pievoje, 
pasivaržyti, po to pavakaroti, pabendrauti  - pasibūti drauge. 

 
 

Tvarkaraštis 
 

Birželio 26 d. (penktadienis) 
Dalyvių atvykimas, apgyvendinimas, laisvosios treniruotės 
 

Birželio 27 d. (šeštadienis)  
Pirmoji Varžybų diena 

         21 val. Vakaronė prie laužo 
         22 val. Varžybų nugalėtojų apdovanojimai  

 

Birželio 28 d. (sekmadienis) 
Antroji Varžybų diena 
14 val. Varžybų nugalėtojų apdovanojimai, uždarymas 

        16 val. išvykimas. 

 



Bendrieji varžybų  nuostatai: 
 

Visą renginį koordinuoja laisvo skridimo aviamodelių federacijos atstovai bei Biržų aeroklubas. 

Atskirų klasių varžybas organizuoja ir praveda kiekviena federacija atskirai, varžyboms skirtu laiku, 

vadovaudamasi aviamodelių klasių nuostatais bei taisyklėmis. Už varžybų pravedimą atsakingi 

federacijų atstovai: 

Laisvojo skridimo – Virginijus Ivančikas; 

Raketinių modelių – Maksim Timofejev; 

Kordinių modelių – Nerijus Žukauskas; 

Radijo modelių – Egidijus Mykolaitis, Mindaugas Žemaitaitis. 

    

 Aviamodeliavimo klubų čempionato nuostatai: 
 

Aviamodeliavimo klubą atstovauja tik viena komanda. 

Komandą gali sudaryti neribotas skaičius klubo narių. 

Galutinėje aviamodeliavimo klubo pelnytų taškų įskaitote sumuojami trijų daugiausia taškų pelniusių 

klubo sportininkų taškai. 

 

Aviamodeliuotojams taškai klubinėje įskaitoje skiriami atsižvelgiant į dalyvių skaičių jo dalyvaujamoje 

modelių klasėje: 

 
1) dalyvių skaičius 4 ir mažiau: 

 1 vieta – 800 taškų; 

 2 vieta – 600 taškų; 

 3 vieta – 400 taškų; 

 4 vieta – 200 taškų; 

2) dalyvių skaičius 9 ir mažiau (mažiausia 5 dalyviai): 

 1 vieta – 1000 taškų; 

 2 vieta – 900 taškų; 

 3 vieta – 800 taškų; 

 4 vieta – 700 taškų; 

5 vieta – 600 taškų; 

 6 vieta – 500 taškų; 

 7 vieta – 400 taškų; 

 8 vieta – 300 taškų; 

 9 vieta – 200 taškų; 

3) dalyvių skaičius 10 ir daugiau: 

 1 vieta – 1000 taškų; 

 2 vieta – 950 taškų; 

 3 vieta – 900 taškų; 

 4 vieta – 850 taškų; 

5 vieta – 800 taškų; 

 6 vieta – 750 taškų; 

 7 vieta – 700 taškų; 

 8 vieta – 650 taškų; 

 9 vieta – 600 taškų; 

 10 vieta – 550 taškų. 

 

 
Kontaktai: 
Virginijus Ivančikas 
Tel.: +370-698-03244 
El. adr.: virgis@zaibas.lt 


