
                                                                                                                                                                             

LIETUVOS AVIAMODELIŲ SPORTO FEDERACIJA 

 

                                                                                                                                     2019 m. rugpjūčio 27 d. 

 

 

Laisvo skridimo aviamodelių  varžybos “Varėnos taurė” 
(Lietuvos Taurės IV etapas) 

2019 m. rugsėjo 14-15 d. 

KVIETIMAS 
 

      “Varėnos taurės” varžybos įtrauktos į “Lietuvos Taurės 2019” bendrą įskaitą . Kviečiame dalyvauti 

visus aviamodeliuotojus F-1-A, F-1-A(j), F-1-B, F-1-B(j), F-1-C, F-1-G, F-1-H, F-1-P aviamodelių klasėse. 

       Varžybas Lietuvos aviamodelių sporto federacijos pavedimu vykdo Varėnos TSK „ERDVĖ“. 

Varžybų vieta ir laikas.  Varžybos vyks š.m. rugsėjo 14-15 dienomis , Madžiūnuose (Trakų raj.) - 

Vilniaus-Lazdijų (A4) plento 37-ame kilometre priešais viešbutį “Maldis” . 

Varžybų tikslas.  Skatinti bei populiarinti aviamodeliavimo sportą šalyje, pritraukti daugiau jaunimo 

kultivuoti šią sporto šaką.  

Programa: 
Rugsėjo 13 d. Atvykimas, treniruotės. Nakvynės vieta viešbutis „Maldis“.Taip pat yra vietos palapinėms, 

automobiliams. Už nakvynę viešbutyje, dalyviai apsimoka patys. 

Rugsėjo 14 d.  Varžybų diena 

                                                                                                                                                                       

                         8 - 9  val. Registracija Madžiūnų pievoje. 

                         9 – 14’30’’ val. Startai. 

F1G,H,P klasių modeliai galės startuoti be turų pasirinktinai viso 

varžybų laiko metu. Skrydžių kiekis,- penki. Skridimo laikas,- 2min.  

                  18 val. Numatoma FLY-OFF  

                         19 val. Nugalėtojų apdovanojimai 

                         20 val. dovana visiems dalyviams - vakaronė su pirtimi 

ir nakvyne sodyboje “Kazokinė” ant Versekos upės kranto.  Daugiau 

apie sodybą galite rasti adresu:  http://www.atostogoskaime.lt/kazokine  

Rugsėjo 15 d.  Rezervinė diena, sezono uždarymas,  išvykimas. 

Pastaba.  Dėl nepalankių oro sąlygų vyr. teisėjas gali daryti varžybų 

tvarkaraščio pakeitimus, mažinti turų skaičių, keisti turo trukmę ar 

keisti aviamodelių skrydžio trukmę turuose.                         

Apdovanojimai (dėl kurių verta pakovoti). Varžybų nugalėtojai 

apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais, smulkiomis dovanėlėmis iš Dzūkijos krašto. 

Pastaba. Varžybose dalyvaujantys sportininkai privalo atsivežti teisėjus: trims dalyviams vienas teisėjas. 

Teisėjas turi būti susipažinęs su FAI taisyklėmis, aprūpintas žiūronais ir chronometru. Dėl asmenų, 

atvykusių į varžybas be teisėjų dalyvavimo varžybose, sprendimą priiminės vyriausiasis varžybų teisėjas. 

 

Maloniai laukiame Jūsų atvykstant į paskutines oficialias šio sezono  laisvo skridimo aviamodelių 

varžybas Lietuvoje. 

 

  Varėnos TSK „Erdvė“ pirmininkas 

  Virginijus Ivančikas 

  Mob. +370 698 03244, mail: virgis@zaibas.lt 

 

F1A/B/C modelių startai 

Turų varžybose laikas 

I turas   900  - 1030   

II turas 1030  - 1130 

III turas 1130  - 1230 

IV turas 1230  - 1330 

V turas 1330  - 1430 

  

Fly-off turai 1800       

  

  

  

  

Skrydžio trukmė turuose: 
I,V turas – 4:00 min. 
II,III,IV – 3:00 min. 

http://www.atostogoskaime.lt/kazokine

