
 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių 
sporto varžybos „Pranskėčio taurė 2013“  

Lietuvos taurės 3-ias etapas 
 

 
Kvietimas 

 

Visus aviamodeliuotojus maloniai kviečiame sudalyvauti “Pranskėčio taurė 2013”, 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). Asmeniniai 
rezultatai, perskaičiuoti per 1000 taškų, įeina į bendrą Lietuvos taurės ir reitingo įskaitas. 

Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir diplomais.  

 

Varžybų vieta ir laikas.  Varžybos vyks š.m. rugpjūčio 24-25 dienomis , Madžiūnuose (Trakų raj.) - 

Vilniaus-Lazdijų (A4) plento 37-ame kilometre priešais viešbutį “Maldis” . 

Varžybų tikslas.  Skatinti bei populiarinti aviamodeliavimo sportą šalyje, pritraukti daugiau jaunimo 

kultivuoti šią sporto šaką.  

Programa: 
Rugpjūčio 23 d. Atvykimas, treniruotės. Nakvynės vieta – viešbutis “Maldis”. Yra vietos palapinėms, 

automobiliams. Už nakvynę viešbutyje, dalyviai apsimoka patys. 

Rugpjūčio 24 d.  Varžybų diena 

                         8 - 9  val. Registracija Madžiūnų pievoje. 

                         9 – 16’30’’ val. Startai.  

      Visoms modelių klasėms numatomi vykdyti 5 turai. Turo trukmė - pusantros valandos. Skridimo 

trukmė pirmame ture, kitų turų ir skridimo laikas, bus nustatytas prieš startą, atsižvelgiant į oro sąlygas. 

Pirmas turo 45min. startuoja F-1-A klasės, antras turo 45min. startuoja F-1-B, F-1-C klasės. Priklausomai 

nuo dalyvių skaičiaus starto laiko trukmės santykis tarp šių klasių gali būti koreguojamas . 

                         17 val. Numatoma FLY-OFF  

                         18 val. Nugalėtojų apdovanojimai 

Rugpjūčio 25 d.  Rezervinė diena, išvykimas. 

 

Pastaba.  
Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų tvarkaraščio pakeitimus, mažinti turų 

skaičių, ar keisti aviamodelių skrydžio trukmę turuose. 

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

Teisėjas turi būti susipažinęs su FAI taisyklėmis, aprūpintas žiūronais ir chronometru. Dėl asmenų, 

atvykusių į varžybas be teisėjų dalyvavimo varžybose, sprendimą priiminės vyriausiasis varžybų teisėjas. 

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

komandų vadovai.  

 

 

  LASF prezidento pavaduotojas 

  Virginijus Ivančikas 

  Mob. 8 698 03244, mail: virgis@zaibas.lt 
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