
 

 

 

 

 

Atviras Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių čempionatas 

Kvietimas 

2015 m. liepos 17-19 d., Madžiūnai 

          Varžybos vyks liepos 18-19 d. F-1-A, F-1-B, F-1-C modelių klasėse. 

Varžybų pradžia šeštadienį 8 val. Norintys pabendrauti ir pasitreniruoti kviečiami 

atvykti penktadienį vakare. Varžybose gali dalyvauti tiek Lietuvos, tiek užsienio 

sportininkai. Varžybų metu bus dvi įskaitos : 

1. Asmeninė įskaita čempionui nustatyti tarp dalyvių; 

2. Komandinė įskaita Lietuvos komandai čempionei nustatyti - komandos sudaromos tik iš Lietuvos sportininkų. 
Komandų skaičius nuo aviamodeliavimo klubo ar miesto nėra ribojamas. Komandą sudaro trys to paties klubo ar miesto 
sportininkai, nepriklausomai nuo to kokioje klasėje skrenda (pvz komandą gali sudaryti net trys sportininkai skrendantys 
F-1-A modeliais). Vienas sportininkas gali atstovauti tik vieną komandą ir ją atstovauti tik vienoje klasėje.  

Varžybos vyks pagal organizatorių suderintus tvarkaraščius. Už varžybų organizavimą atsakinga Lietuvos 
aviamodelių sporto federacija, jos bus pravedamos laikantis FAI kodekso 1-4 skyrių. Varžybų metu numatomi septyni 
turai kiekvienai klasei, na o Lietuvos sportininkų asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1200 taškų, bus įskaičiuoti į 
bendrą Lietuvos reitingo įskaitą.  

Programa 

Liepos 17 d. (penktadienis) – Atvykimas, įsikūrimas, treniruotės. 

Liepos 18 d. (šeštadienis)      Liepos 19 d. (sekmadienis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos 

        Dalyviai nakvyne rūpinasi asmeniškai. Pieva visada tinkama palapinėms. Taip pat aviamodeliuotojai 
besibodintys statytis palapines visada laukiami motelyje „Maldis“ (tel.: +370-5-2861104). 

Varžybose dalyvaujantys sportininkai privalo atsivežti teisėjus: trims dalyviams vienas teisėjas. Teisėjas turi 
būti susipažinęs su FAI taisyklėmis, aprūpintas žiūronais ir chronometru. Teisėjams mokami maistpinigiai. 

Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų tvarkaraščio pakeitimus, mažinti turų skaičių, ar 
keisti aviamodelių skrydžio trukmę turuose. 

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

 
Kvietimą ruošė: Virginijus Ivančikas   
                          Tel.: +37069803244 

Informacija internete: www.aeromodelling.lt 
 

 

F1A modelių startai 

Turų varžybose laikas 

I turas   700  - 800 

II turas   800 – 900   

III turas  900  - 1000 

IV turas 1000 - 1100 

V turas 1200 - 1300 

VI turas 1300 - 1400 

VII turas 1400 - 1500 

  

Fly-off turai 1800       

  

 

 

 

 

 

 

  

  

F1B / F1C modelių startai 

Turų varžybose laikas 

I turas  800 – 900   

II turas  900  - 1000 

III turas 1000 - 1100 

IV turas 1100 - 1200 

V turas 1300 - 1400 

VI turas 1400 - 1500 

VII turas 1500 - 1600 

  

Fly-off turai 1900       

  

  

  

  

LIETUVOS AVIAMODELIŲ 
SPORTO FEDERACIJA 

Skrydžio trukmė turuose: 
I turas – 3:30 min. 
II – VII - 3 min. 

Skrydžio trukmė turuose: 
I turas – 4:00 min. 
II – VII - 3 min. 

http://www.aeromodelling.lt/

