Rimo Indrišonio taurė 2016
Rimantas Indrišionis (g. 1959 m. gegužės 22 d. Noriuose, Pasvalio rajone – m.
2013 m. kovo 26 d. Pasvalyje) – aviamodeliuotojas, pedagogas. F1A klasės
sklandytuvų modelių daugkartinis Lietuvos, Baltijos šalių, SSRS čempionas,
Europos čempionato prizininkas.
Trumpa Biografija
1977 m. baigė Vaškų vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį
institutą, dirbo mokytoju Pasvalio Petro Vileišio vidurinėje mokykloje, 2000–
2012 m. buvo Valakėlių pagrindinės mokyklos, 2012–2013 m. Pasvalio
specialiosios internatinės mokyklos direktorius.
R. Indrišionis buvo vedęs, žmona – pedagogė Vitalija Indrišionienė. Mirė
pakeliui į darbą, staiga sustojus širdžiai. Palaidotas Pasvalio miesto kapinėse.
Sporto pasiekimai
Pradėjo modeliuoti 1978 m. Vilniuje (vad. A.
Pranskėtis). 1980 m. įgijo SSRS sporto meistro
vardą.
F1A klasės sklandytuvų modelių daugkartinis
Lietuvos (1980–1982, 1987–1988, 1990, 1995–
1997, 2002 m.) ir SSRS (1988 m.) čempionas,
prizininkas (1984 m. – 2 vieta, 1986 m. – 3
vieta). 1986 m. SSRS tautų spartakiadoje ir 1989
m. SSRS taurės varžybose – 3 vietą.
1999 m. tapo Baltijos šalių čempionu, 2001 m. laimėjo
Baltijos šalių taurę. 5 kartus laimėjo (2001–2002, 2004–2006
m.) Lietuvos taurę bendrojoje įskaitoje, 2004 m. Estonian Cup
(Pasaulio taurės etapo) varžybose užėmė 1 vietą, 2004 m.
Europos čempionate – 3 vietą komandinėje įskaitoje
(asmeninėje – 9 vietą).

Varžybos R. Indrišioniui paminėti
Birželis padovanojo nuostabią dieną varžyboms Biržų pievoje pravesti. Ankstų rytą startų aikįtelėje susirinko
36 dalyviai sklandytuvų(F1A), modelių su gumos varikliais (F1B) ir su mechaniniais varikliais (F1B) klasėse.
Sulaukta svečių ir iš Baltarusijos bei Latvijos.
Puikus oras, lengvas vėjelis ir saulutė leido daugumai dalyvių parodyti aukštus rezultatus ir po pagrindinių
penkių skridimų net 11 dalyvių pateko į atkrintamuosius skridimus kurie buvo suorganizuoti vakare, tikintis
silpnesnių šilto oro srovių (termikų) ir stengiantis sutilpti į Biržų aeroklubo pievą, kuri darosi vis ankštesnė
šio tipo aviamodeliams.

Po vakaro skrydžių buvo sudėlioti prizininkų trejetukai. Jais savo klasėse tapo:
Sklandytuvų modeliai - F1A:
1. Justinas Bartkevičius (Varėna,TSK Erdvė)
2. Sigitas Jakutis (Utena)
3. Modestas Snukiškis (Utena)
Jaunimas (F1A):
1. Domas Praniulis (J) (Biržai)
2. Rytis Pilkauskas (J) (Biržai)
3. Andrius Trimakas (J) (Biržai)
Aviamodeliai su gumos varikliais – F1B:
1. Virginijus Ivančikas (Varėna, TSK Erdvė)
2. Tomas Mackus (Utena)
3. Rolandas Mackus (Utena)
Jaunimas (F1B):
1. Skaidrius Zaranka (J) (Utena)
2. Martynas Sirgėdas (J) (Utena)
Aviamodeliai su mechaniniais varikliais – F1C:
1. Darijus Atkočiūnas (Biržai)
2. Arūnas Grašys (Utena)
3. Robertas Šeinauskas (Utena)

Apdovanojimus Aviamodeliuotojams įteikė Rimanto Indrišonio šeima suteikusi varžyboms ir jų dalyviams
didelę laimę susimatyti su Rimo artimaisiais.
Na ir vėlyvią naktį smagiai uždarėme varžybas lengva vakarone Biržų klubelyje ir vykusio Europos futbolo
čempionato varžybų peržiūra.
Varžybų akimirkomis dalinamės su jumis visais:
http://www.aeromodelling.lt/laisvas/varzybos/details/172-rimo-indrisionio-taure-lietuvos-taures-2-etapas
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1795111004055025&type=1

