
 

PATVIRTINTA  

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus 

2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. R1-142 

 

XXXIV LIETUVOS MOKINIŲ TECHNINIŲ SPORTO ŠAKŲ SPARTAKIADOS 

KAMBARINIŲ AVIAMODELIŲ FINALINIŲ VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 

 

I.  Varžybų tikslai ir uždaviniai 

 

1.1. Populiarinti tarp moksleivių techninę sporto šaką – aviamodelių sportą. Skatinti 

domėjimąsi technine kūryba, ugdyti mokinių meistriškumą, kūrybinius, techninius ir 

konstravimo gebėjimus. 

1.2. Paskelbti XXXIV Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados kambarinių 

aviamodelių finalinių varžybų nugalėtojus.  

 

II.  Varžybų laikas ir vieta 

 

2.1. Varžybos vyks 2020 metų balandžio 4 dieną Kauno Jurgio Dobkevičiaus 

progimnazijos sporto salėje (adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas). Varžybų pradžia – 9.00 val. 

2.2. Varžybų metu visi dalyviai privalo avėti sportinę avalinę. 

 

III. Varžybų programa 

 

3.1. Varžybų programą sudaro F1N klasės mėtomi sklandytuvai ir „Drugelis“ klasės 

kambariniai aviamodeliai. 

  8.30 –   9.00 val. – dalyvių registracija. 

  9.00 –   9.15 val. – varžybų atidarymas. 

  9.15 – 12.00 val. – F1N klasės modelių startai. 

12.00 – 12.30 val. – pietų pertrauka. 

12.30 – 13.50 val. – F1N klasės modelių startai. 

14.00 – 16.00 val. – „Drugelis“ klasės modelių startai. 

16.00 – 16.30 val. – rezultatų skaičiavimas. 

16.30 – 17.00 val. – nugalėtojų apdovanojimai ir varžybų uždarymas. 

 

IV.  Varžybų dalyviai 

 

4.1. Varžybose gali dalyvauti visų Lietuvos Respublikos mokymo įstaigų moksleiviai, 

bet ne vyresni kaip 19 metų. 

4.2. F1N modelių klasės dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: 

a) Iki 12 metų amžiaus grupė, 

b) 13 – 19 metų amžiaus grupė. 

4.3. Komandos sudėtis: 

a) komandos vadovas, 

b) trys dalyviai iki 12 metų amžiaus su F1N modeliais, 

c) trys dalyviai 13 – 19 metų amžiaus su F1N modeliais, 

d) trys dalyviai su modeliais „Drugelis“. 

 

V.  Varžybų taisyklės 

 

 5.1. Kambarinių aviamodelių varžybos vyks pagal FAI aviamodelių sporto kodeksą 



 

asmeninėje ir komandinėje įskaitoje F 1 N ir „Drugelio“ modelių klasėse. 

 5.2. Komandinei įskaitai imami vienos klasės trijų geriausių komandos dalyvių susumuoti 

rezultatai. 

 5.3. Kodekso punkto 3.4.7 paaiškinimas: modelio skridimo koreguoti iš apačios 

neleidžiama, priešingu atveju rezultatas anuliuojamas. 

 5.4. Starto metu vertikalioje plokštumoje modelį galima prilaikyti tik tada, kai jis, 

stabiliai kildamas, pakyla virš sportininko galvos 1 metrą. Koreguojant modelio skridimą, liesti 

„ausytę“ galima tik per priekinės briaunos tiesiąją liniją. 

 5.5. Sportininkui pažeidus 5.3. ir 5.4. punktuose nurodytus reikalavimus, jis yra 

įspėjamas, o po pakartotinio pažeidimo jo modelio skridimas nutraukiamas ir fiksuojamas 

pasiektas rezultatas. 

 

VI.  Varžybų nugalėtojų apdovanojimas 

 

 6.1. Nugalėtojai asmeninėje įskaitoje apdovanojami diplomais, medaliais ir taurėmis. 

 6.2. Komanda nugalėtoja apdovanojama diplomu ir taure, komandos prizininkės – 

diplomais. 

 

VII.  Varžybų dalyvių aprūpinimas 

 

7.1. Komandų, jų vadovų ir teisėjų kelionės išlaidas apmoka komandiruojančios 

organizacijos. 

7.2. Varžybų dalyviai pietauti (12.00 – 12.30) galės mokyklos valgykloje, tačiau išlaidas 

apmoka patys. 

 

VIII.  Saugumo reikalavimai 

 

8.1. Komandų vadovai (ne jaunesni kaip 18 metų) atsako už savo delegacijos narių 

saugumą bei elgesį kelionės, treniruočių ir varžybų metu. 

 

IX. Paraiškos 

 

 9.1. Paraiškos išsiunčiamos ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 28 d. adresu: Techninės 

kūrybos ir inžinerinio ugdymo skyrius, LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius arba 

elektroniniu paštu: vaclav.cetyrkovski@lmnsc.lt. Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 2762318. 

9.2. Dalyviai ir komandos į varžybas atvyksta tik organizaciniam komitetui pakvietus. 

9.3. Komandos vadovas pateikia mandatų komisijai šiuos dokumentus: 

9.3.1. Organizacinio komiteto kvietimą, 

9.3.2. Vardinę paraišką. 

 

_________________________________ 


