
Snaiges Taure 2017 
Visus aviamodeliuotojus maloniai kviečiame sudalyvauti “Snaigės 

taurė 2017” varžybose. Varžybas, remiantis FAI sportinio kodekso 1 - 

4 skyriaus taisyklėmis, organizuoja Mantvydas Latvėnas. 

Informuojame, kad šios varžybos neįeina į bendrą Lietuvos taurės ir 

reitingo įskaitas. 

Varžybų vieta Alaušo ežeras, šalia „Alaušo slėnio“ LT -28401 Bikuškio kaimas, Sudeikių seniūnija, Utenos 
rajonas 

Klasės F-1-A, F-1-B, F-1-A(j), F-1-B(j), F-1-C, F-1-H, F-1-G, F-1-P 

Programa Vasario 4 d. (šeštadienis): 
10:00 – 13:00 *LASF metinė konferencija; 
13:00 – 14:00 *pietūs; 
15:00 – 18:00 laisvosios treniruotės; 
19:00 – 20:00 „Snaigės Taurė 2016“ dalyvių registracija 

 
Vasario 5 d. (sekmadienis): 

9:00 – 10:00 Varžybų tvarkos aptarimas su arbata, dalyvių registracija;  
10:00 – 14:00 Varžybų laikas (be turų, 5 skrydžiai) 
15:00 – apdovanojimai, uždarymas 
 

* Tikslesnė LASF konferencijos informacija pateikiama www.aeromodelling.lt  

Skrydžio trukmė F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-P: 1/2/3 turas – 3:00 min., 4/5 turas – 5:00 min.; 
F-1-H, F-1-G: 1/2/3 turas – 2:00 min., 4/5 turas – 3:00 min. 

Rezultatai  Atskiros visų klasių įskaitos (jei yra bent trys tos klasės aviamodeliuotojai) 
Bendra visų dalyvių įskaita nesvarbu kokia klase skrendama.  
Mažosioms klasėms (F-1-H, F-1-G) įvedamas taškų koeficientas *1,6  

Apdovanojimai Dovanos ir suvenyrai „Snaigės taurė 2017“ bendrosios įskaitos prizininkams. 

Teisėjavimas Galintys pateisėjauti visada laukiami, taip pat numatoma galimybė, jog teisėjauja dalyviai 
dalyviams: pageidautina, kad skrydį stebėtų ir laiką nuimtų du kolegos varžybų dalyviai. 
Dalyviai turėtų pasirūpinti chronometrais ir žiūronais. 

Nakvynė Nakvyne ir jos apmokėjimu dalyviai rūpinasi asmeniškai. Jei reikalinga nakvynė iš vasario 
4 d. į vasario 5 d. „Alaušo slėnis“ visada pasiruošęs priimti. 

Pastabos Dėl nepalankių oro sąlygų varžybos gali būti atšauktos. Tiksli informacija bus pateikiama 
www.aeromodelling.lt ir programėlės “Messenger” forume (grupė “Snaigės taurė”) 
vasario 2 d. (ketvirtadienį). 
Taip pat galima visada pasiteirauti varžybų organizatoriaus telefonu ar el. paštu. 
 
Varžybų metu 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. 
 

Kontaktai Mantvydas Latvėnas 
+370-68574526 
+370-683-75772 
montynis@yahoo.com 
“Messenger” forumas, grupė “Snaigės taurė” 
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