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Laisvo skridimo aviamodelių nacionalinės rinktinės sudarymo principai: 
1. Rinktinės sudėtis, remiantis einamųjų metų varžybų sezono rezultatais, sudaroma atstovauti 

Lietuvą Europos/Pasaulio čempionate sekančiais metais. 

2. Pretenduojantys į Lietuvos rinktinės sudėtį sportininkai privalo būti LASF fiziniais nariais 

arba LASF juridinių narių nariais. 

3. Laisvo skridimo aviamodelių nacionalinė rinktinė sudaroma remiantis sportininkų reitingais. 

Sportiniai reitingai sudaromi, imant tų metų Lietuvos čempionato, Lietuvoje vykdomų į 

Lietuvos taurės įskaitą įtrauktų varžybų ir vieno Pasaulio taurės etapo varžybų rezultatus, 

atmetus dvejas blogiausią rezultatą turinčias varžybas.  

4.  Lietuvos čempionato varžybų rezultatai perskaičiuojami per 1200. 

5.  Lietuvos/Pasaulio taurės etapų varžybų rezultatai perskaičiuojami per 1000. 

6. Sportininkui nėra ribojama kokiose ar keliose Pasaulio taurės etapo varžybos jis dalyvaus, 

tačiau jos turi būti įtrauktos į LASF rekomenduojamų varžybų tvarkaraštį. Už atitinkamų 

varžybų įtraukimą į LASF tvarkaraštį, varžybų rezultatų pateikimą, atsakingas tuo 

suinteresuotas sportininkas. Sportininkas, nutaręs dalyvauti atitinkamose pasaulio taurės 

etapo varžybose, iki kovo31d, turi informuoti LASF atsakingą asmenį, kad tos varžybos 

būtų įtrauktos į LASF tvarkaraštį. Neįtrauktos į LASF tvarkaraštį varžybos negali būti 

panaudotos sportininko reitingo skaičiavimui. Sportininkui, dalyvavusiam Pasaulio taurės 

etapo varžybose ir nepasirūpinusiam, kad tų varžybų oficialūs rezultatai patektų į LASF 

statistikai ir reitingų skaičiavimui, reitingas už tas varžybas neskaičiuojamas. 

7. Jei sportininkas dalyvavo keliose pasaulio taurės etapo varžybose, reitingo skaičiavimui 

imamos tik vienos geriausią rezultatą turinčios PT etapo varžybos. 

8. Jei reitingo skaičiavimo metu nustatomi keli vienodą taškų skaičių surinkę sportininkai, 

tuomet jų pozicijos perskaičiuojamos  pagal užimtas vietas. Aukštesnėje pozicijoje lieka 

sportininkas, kurio suminis iškovotų vietų skaičius mažiausias.   

9. Sportininkas, Lietuvos rinktinės narys, dalyvaujantis Europos/Pasaulio čempionate ir 

iškovojęs ne žemesnę kaip 3 vietą asmeninėje įskaitoje, automatiškai  patenka į kitiems 

metams formuojamos nacionalinės rinktinės sudėtį. 

10. Varžybų reitingai skaičiuojami pasibaigus paskutinėms LASF varžybų tvarkaraštyje 

esančioms varžyboms. 

11. Rinktinę sudaro po tris + 1(moteris) F1A, F1B, F1C sportininkus, reitinguose užimančius 

aukščiausias vietas. Jei sportininkas, patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti dėl 

asmeninių priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo reitinguose esantis sportininkas.  

 

 

 

Laisvo skridimo aviamodelių Lietuvos taurės įskaitos sudarymo principai: 
Įskaita sudaroma, imant tų metų Lietuvoje vykdomų į Lietuvos taurę įtrauktų varžybų, atmetus 

vieną blogiausią taurės etapo rezultatą, rezultatus, perskaičiuotus per 1000. Jei įskaitos skaičiavimo 

metu nustatomi keli vienodą taškų skaičių surinkę sportininkai, tuomet jų pozicijos 

perskaičiuojamos  pagal užimtas vietas. Aukštesnėje pozicijoje lieka sportininkas, kurio suminis 

iškovotų vietų skaičius mažiausias. 
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