
 

 

 

 

Sporto g. 11, LT – 09238, Vilnius, tel. +370 5 212 3920, mob. +370 615 66920, faks. +370 5 212 2972, įmonės kodas 190776531, atsiskaitomoji sąskaita 
LT62 7044 0600 0018 1342, banko kodas 70440, info@aeroclub.lt, www.aeroclub.ltRekvizitai 

Laisvo skridimo aviamodelių varžybos 

 

Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių sporto varžybos  

„Varėnos taurė 2021“ 

(Lietuvos taurės IV etapas) 
 

2021 m. rugsėjo 10d. 

 

Nuostatai 
 

 

I. VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 

 

1.1. Varžybas organizuoja Lietuvos aeroklubas,Lietuvos Aviamodelių Sporto Federacija ir Varėnos TSK 

„Erdvė“. 

1.2. Varžybų vadovas: Virginijus Ivančikas, tel nr.: +370 698 03244 

1.3. Varžybų vyr. teisėjas: Gediminas Vaitekūnas 

 

II. VARŽYBŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Nustatyti geriausius sportininkus laisvo skridimo aviamodelių klasėse. Lietuvos sportininkų asmeniniai 

rezultatai bus įtraukti į Lietuvos LS taurės ir sportinio reitingo įskaitą. 

2.2. Tobulinti aviamodelių sportininkų įgūdžius bei kelti jų kvalifikaciją. 

2.3. Populiarinti aviamodelių sportą. 

 

III. DATA IR VIETA 

 

3.1. Varžybos organizuojamos: 2021 m. rugsėjo mėn. 18-19 dienomis. 

3.2. Varžybų vykdymo vieta: Paluknio pieva, adresas: Madžiūnų kaimas, Trakų rajonas, 37-tas A4 kelio 

(Vilnius - Varėna - Gardinas) kilometras. 

3.3. Atvykimas, laisvosios treniruotės, registracijos pradžia: 2021 m. rugsėjo 17 d. (penktadienis). 

3.4. Vakaronė ir nakvyne sodyboje “Kazokinė” ant Versekos upės kranto.  Daugiau apie sodybą galite rasti 

adresu:  http://www.atostogoskaime.lt/kazokine 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių sportininkai. 

4.2. Varžybos vykdomos Laisvo skridimo aviamodelių klasėmis; F1A, F1B, F1C, F1G, F1H. 

4.3. Dalyvių aviamodeliai privalo atitikti tai klasei keliamus  reikalavimus pagal galiojantį FAI kodeksą 

(Skiriamieji ženklai, svoris ir kt.). 

4.4. Už nepilnamečius sportininkus, jų saugumą, treniruočių, varžybų ir laisvalaikio metu atsako komandų 

vadovai arba juos lydintys asmenys. 

 

V. VARŽYBŲ REGISTRACIJA 

 

5.1. Registracija asmeninėje įskaitose bus vykdoma iki prasidedant varžybų startams, kreipiantis į varžybų 

organizatorius. 

5.2. Dalyvio mokestis netaikomas. 

http://www.atostogoskaime.lt/kazokine
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5.4. Užsiregistruodami sportininkai patvirtina, jog su varžybų nuostatais yra susipažinę. 

 

VI. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Varžybos organizuojamos laikantis FAI sportinio kodekso 1 - 4 skyrių. 

6.2. Varžybų metu numatomi penki pagrindiniai turai. Esant vienodam taškų skaičiui vykdomi papildomi 

finaliniai skrydžiai. 

6.3. Varžybos laikomos įvykusiomis jei pavyksta pilnai įvykdyti bent tris turus. 

6.4. Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų tvarkaraščio, ir maksimalaus skridimo laiko 

pakeitimus (taip pat varžybos gali būti nukeltos į vakarą arba kitą laiką). 

6.5. Varžybų metu bus suaugusiųjų ir jaunių įskaitos tarp dalyvių 

6.6.  Varžybose dalyvaujantys sportininkai privalo atsivežti teisėjus: trims dalyviams vienas teisėjas. Teisėjas 

turi būti susipažinęs su FAI taisyklėmis, aprūpintas žiūronais ir chronometru. Teisėjams mokami 

maistpinigiai. 

6.7. Nakvynės klausimais kreiptis i varžybų vadovą 

 

VII. DARBOTVARKĖ 

Rugsėjo 17 d. (penktadienis) – Atvykimas, įsikūrimas, laisvosios treniruotės 

 

Rugsėjo 18 d.  Varžybų diena 

                                                                                                                                                                       

                         8 - 9  val. Registracija Madžiūnų pievoje. 

                         9 – 14’30’’ val. Startai. 

F1G, F1H klasių modeliai galės startuoti be turų pasirinktinai viso 

varžybų laiko metu. Skrydžių kiekis,- penki. Skridimo laikas,- 

2min.  

FLY-OFF startų laikas bus skelbiamas po paskutiniojo turo, 

atsižvelgiant į oro sąlygas ir patekusių į Fly-off turus sportininkų 

kiekį.  

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 19 d. (sekmadienis): rezervinė diena, sezono uždarymas, išvykimas. 

 

Apdovanojimai (dėl kurių verta pakovoti): Apdovanojimų ceremonijos laikas bus paskelbtas po Fly-

off startų, kai bus suskaičiuoti visi sportininkų rezultatai ir išaiškinti nugalėtojai. Varžybų nugalėtojai 

bus apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais, smulkiomis dovanėlėmis iš Dzūkijos krašto. 
 
VIII. REZULTATŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

8.1. Skrydžių laiką turų metu vertina varžybų teisėjai, o rezultatų skaičiavimą atlieka vyriausiasis teisėjas. 

8.2. Varžybose vykdomos asmeninės sportininkų įskaitos aviamodelių klasėms: F1A, F1A(J), F1B, F1B(J), 

F1C, F1G, F1H. 

8.4. Nugalėtojais skelbiami daugiausiai taškų kiekvienoje aviamodelių klasėje surinkę sportininkai bei 

komanda. 

F1A/B/C modelių startai 

Turų varžybose laikas 

I turas   900  - 1030   

II turas 1030  - 1130 

III turas 1130  - 1230 

IV turas 1230  - 1330 

V turas 1330  - 1430 

  

Fly-off turai Po 5 turo 

  

  

  

  

Skrydžio trukmė turuose: 
I,V turas – 4:00 min. 
II,III,IV – 3:00 min. 
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8.5. Nugalėtojas(ai) ir prizininkai apdovanojami taurėmis, diplomais, medaliais ir asmeninėmis dovanėlėmis iš 

dzūkijos krašto. 

8.6. Asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1000 taškų, įeina į bendrą Lietuvos taurės ir reitingo įskaitą, kuria 

remiantis sudaroma Lietuvos rinktinės sudėtis. 

 

IX. PROTESTAI 

 

9.1. Protestai dėl varžybų organizavimo, rezultatų ir jų vertinimo privalo būti pateikti ne vėliaus kaip praėjus 

valandai po paskutinio oficialaus varžybų turo pabaigos. 

9.2. Protestus vertina ir sprendžia vyriausiasis teisėjas, esant būtinybei tariamasi su Lietuvos Aviamodelių 

Sporto Federacijos Atstovais (viceprezidentais). 

9.3. Sprendimas dėl protesto privalo būti pateiktas iki galutinių varžybų rezultatų paskelbimo ir 

apdovanojimų. 

 

X. VARŽYBŲ PARTNERIS 

 

10.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

 


