
 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos laisvo skridimo aviamodelių 
sporto varžybos „Rimo Indrišionio taurė“  

Lietuvos taurės II etapas 
2018-06-15 

 
Kvietimas 

 

Visus aviamodeliuotojus maloniai kviečiame sudalyvauti antrosiose 2018 metų sezono 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) ir Biržų aeroklubas. 

Varžybų metu numatomi penki turai. Asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1000 taškų, įeina į bendrą 

Lietuvos taurės ir reitingo įskaitas. Taip pat sportininkų, atstovaujančių klubus, pelnyti taškai pagal iškovotas 

vietas bus pridedami jų klubams kovojant klubų įskaitoje.   

Varžybų nugalėtojai apdovanojami puikiomis taurėmis ir diplomais, na o visi kiti dalyviai – puikia 

nuotaika ir draugiška aplinka. 

Varžybų vieta: Biržų aeroklubas 

Varžybų data:  2018 m. birželio 22 d. (penktadienis) – birželio 24d. (Sekmadienis) 

Aprūpinimas: Teisėjams mokami maistpinigiai. Teisėjais pasirūpina dalyviai sąntykiu trys dalyviai- 

bent vienas teisėjas. Visiems dalyviams nemokamas gyvenimas Biržų klubelyje pasitiesus miegmaišį 

ar šalia pasistačius palapinę. 

Programa: 

2018-06-22   –   atvykimas, įsikūrimas, dalyvių registracija, kvalifikaciniai startai, atidarymas. 

2018-06-23   --  Varžybos 

6
00 

–   11
00

 Varžybų pradžia, pirmieji startai (startai gali būti keliami į vakarą, atsižvelgiant į oro 

sąlygas); 

11
00 

–   18
00

 Pertrauka; 

18
00

 – 22
00

 Varžybų pratęsimas (dėl oro sąlygų neįvykusių turų pratęsimas arba fly-off startai); 

22
00 

– vakaronė; 

23
00 

– apdovanojimai; 

2018-06-24  –  Varžybos, uždarymas 

7
00 

–   11
00

 rezervinis startų laikas; 
 
14

00 
– varžybų uždarymas, apdovanojimai. 

Pastabos 

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

skaičių, ar keisti aviamodelių skrydžio trukmę turuose, keisti startų laiką. 

Kilus įtarimams dėl nesąžiningo teisėjavimo, visų dalyvių prašome apie tai pranešti vyr. teisėjui. 

Pasitvirtinus įtarimams LASF prezidento pavaduotojas gali diskvalifikuoti teisėją ir sportininką, kurio 

atžvilgiu buvo atliktas nesąžiningas veiksmas. 

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

atsako komandų vadovai.  

 

Kvietimą Biržų aeroklubo pavedimu ruošė:                Virginijus Ivančikas 

Atsakingas už varžybų pravedimą:                              Darijus Atkočiūnas     

Informacija internete:   www.aeromodelling.lt 
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