
 

Laisvo skridimo aviamodelių varžybos  

„Biržų Taurė 2019“ 

Kvietimas 
Kviečiame dalyvauti visus aviamodeliuotojus F-1-A, F-1-B, F-1-C, F-1-P, F-1-H aviamodelių klasėse. 

Jaunių grupėje (F-1-A, F-1-B) gali dalyvauti aviamodeliuotojai gimę po 2001 m. imtinai.  

F-1-H klasė skirstoma į dvi dalyvių grupes – jaunučių (gimę po 2003 m. imtinai) ir suaugusiųjų. 

Varžybas organizuoja Biržų aeroklubas pagal FAI sportinio kodekso 1 - 4 skyrius. Varžybų metu F-1-A,  

F-1-B, F-1-C, F-1-P klasėms numatomi penki turai, F-1-H klasės dalyviai turi atlikti penkis skrydžius visų 

varžybų metu (be turų). 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai atskirose klasėse asmeninėse suaugusių, jaunių ir jaunučių (F-1-H) 

įskaitose bus apdovanojami taurėmis ir diplomais. 

Asmeniniai rezultatai, perskaičiuoti per 1000 taškų, įeina į bendrą Lietuvos taurės ir reitingo įskaitas. 

Pagrindinis apdovanojimas – Biržų Taurė 2019 atiteks daugiausia taškų surinkusiam dalyviui 

(perskaičiavus per 1000), nepriklausomai kokioje aviamodelių klasėje dalyvauta (bendra F-1-A, F-1-B,  

F-1-C, F-1-P, F-1-H klasių įskaita). Surinkus vienodą taškų skaičių galimi prizininkai dalyvauja papildomame 

skridime (Fly-off), jame F-1-H dalyviai skrenda su koeficientu 1,5. 

Varžybų vieta: Biržų aeroklubas, Veterinarijos g. 2, Biržai. 

Varžybų data: 2019 m. birželio 22 d. 

Aprūpinimas: Teisėjams mokami maistpinigiai, pageidaujantiems galima nakvynė Biržų 

aeroklubo patalpose. 

Programa: Birželio 22 d. (šeštadienis) - F1A, F1B, F1C, F1P ir F-1-H varžybų diena : 
 

F1A / F1B / F1C / F1P / F1H* 
Skrydžių trukmė 

F1A / F1B / F1C / F1P F1H 

I turas 900 - 1030 240 120 

II turas 1030 - 1130
 180 120 

III turas 1130 - 1230
 180 120 

IV turas 1230 - 1330
 180 120 

V turas 1330 – 1430
 240 120 

Finaliniai turai 1600   

* - F-1-H klasės dalyviai turi atlikti penkis skrydžius visų varžybų metu (be turų). 

Pastabos. Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų tvarkaraščio ir 

maksimalaus skridimo laiko trumpinimo pakeitimus. Už nepilnamečius komandų narius bei 

jų saugumą varžybų, treniruočių ir laisvalaikio metu atsako komandų vadovai. 

 

 

Varžybų vadovas: Darijus Atkočiūnas, Mob. +370 687 27466. 


