
 

 

 

 

 

2017 m. Lietuvos atviras F3A, F6A čempionatas 

Liepos 27-30 d., Klaipėda 

 

Varžybų biuletenis Nr. 1 
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Vieta: 

Privati teritorija, netoli Mickų, Klaipėdos r. 

Nuorodos, kaip atvykti: 

1. Važiuoti iš Klaipėdos Šilutės kryptimi (kelias 141) 

 

 

2. Privažiavus sankryžą su nuoroda „Mickai“ sukti į dešinę (2) 

3. Pervažiavus geležinkelį sukti į dešinę (3) 

4. Esate visai netoli. Sekite nuorodas ir jūs jau vietoje (4)! 
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Data: liepos 27-30 d. 

Treniruotės liepos 27-28 d. (galimas anksčiausias atvykimas liepos 26 d.) 

Varžybos liepos 29-30 d. 

 

Varžybų klasės: 

F3A (FAI kompleksas (2017 m. preliminarus (P17), finalinis (F17), C kompleksas), F6A 

 

Varžybų metu bus skrendama: 

1. Trys FAI P17 turai 

2. Du FAI F17 turai 

3. Trys C komplekso turai 

4. Du F6A turai 

 

Varžybų taisyklės: 

Varžybų metu bus vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl F3P, F3A varžybų Lietuvoje organizavimo (F3A 

dalis) 

Primename! Varžybų dalyviai asmeniškai atsako už skrydžių saugą. Varžybų metu raginame elgtis 

atsakingai, nekelti pavojaus sau ir aplinkiniams.  

 

Varžybų teisėjai: 

1. Bus skelbiama vėliau 

2. Bus skelbiama vėliau 

3. Bus skelbiama vėliau 

4. Bus skelbiama vėliau 

 

Apdovanojimai: 

Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanoti taurėmis, medaliais ir diplomais 

 

Dalyvių registracija: 

Norinčius dalyvauti varžybose kviečiame iki 2017-07-09 registruotis el. paštu algisu555@gmail.com . 

Registracijos metu prašome pateikti šią informaciją: 

1. Vardas, Pavardė 

2. Šalis 

3. Varžybų klasė (F3A FAI ar C, F6A) 

4. Ar žadate dalyvauti bendroje vakarienėje 07.29 (bus organizuojama varžybų vietoje, kaina vienam 

asmeniui – 15 Eur) 

 

Dalyvio mokestis: 

Suaugusiajam – 20 Eur, jauniui – 10 Eur.  

mailto:algisu555@gmail.com
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Apgyvendinimas: 

Varžybų dalyviai savarankiškai organizuojasi apgyvendinimą varžybų metu. 

Galimi variantai: viešbučio nuoma, nakvynė palapinėje ar kemperyje varžybų vietoje (bus parengtos tam 

skirtos vietos). 

Planuojantiems apsistoti viešbutyje, varžybų organizatoriai rekomenduoja motelį AVIA (Oro uosto g. 9, 

Dirvupiai LT-91176, tel. +370 614 30001). 

PRIMENAME! Varžybų metu Klaipėdoje vyks „Jūros šventė“, todėl nakvynės vietas kviečiame 

rezervuoti jau dabar! 

 

Matinimas: 

Varžybų dalyviai savarankiškai rūpinasi maitinimu. Esant pageidavimams, varžybų metu bus organizuojami 

bendri pietūs. 

Organizatoriai kviečia visus prisijungti prie bendros vakarienės, kuri bus organizuojama 07.29 vakarą 

varžybų vietoje. Kaina vienam asmeniui – 15 Eur. Prašome informuoti registracijos metu, ar žadate dalyvauti 

bendroje vakarienėje. 

 

Varžybų organizatorius ir pagrindinis kontaktinis asmuo: 

Algirdas Ungulaitis, el. p. algisu555@gmail.com; tel. +370 659 66985 

 

 

Detali varžybų programa bus skelbiama likus 10 d. iki varžybų pradžios. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas bus nuolat atnaujinamas ir skelbiamas F3A Lietuva Facebook 

paskyroje. 

tel:+370%20614%2030001
mailto:algisu555@gmail.com

