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KAMBARINIŲ AVIAMODELIŲ SPORTO VARŽYBŲ  

„LIETUVOS TAURĖ 2021“ 

NUOSTATAI 

 

1. Varžybų tikslas 

 

1.1. Populiarinti kambarinių aviamodelių sportą. 

1.2. Išaiškinti stipriausią Lietuvos sportininką. 

1.3. Pasiruošti respublikinėms kambarinių aviamodelių varžyboms. 

 

2. Varžybų laikas ir vietą 

 

Varžybos vyks 2021 m. gruodžio 11 d. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykloje 

(Viršuliškių g. 103). Varžybų pradžia 10.00 val. 

 

3. Varžybų  programa 

 

3.1. Varžybų programoje dalyvauja šių klasių aviamodeliai: 

3.1.1. F1N klasės kambariniai sklandytuvų modeliai; 

3.1.2. Kambariniai aviamodeliai ,,Drugelis”. 

3.2. Organizuojami ne mažiau kaip trys kiekvienos klasės modelių varžybų turai. 

3.3. Iki 9.30 val. – atvykimas ir registracija; 

9.45 val. – varžybų atidarymas; 

10.00 – 12.00 val. – klasės F1N modelių varžybos; 

12.00 – 12.45 val. – pietų pertrauka; 

12.45 – 14.00 val. – klasės F1N modelių varžybos; 

14.00 – 15.30 val. – klasės „Drugelis“ modelių varžybos (ne mažiau kaip 3 turai); 

15.30 – 16.30 val. – varžybų rezultatų skaičiavimas; 

16.30 val. – varžybų uždarymas ir dalyvių išvykimas. 

 

4. Varžybų taisyklės 

 

4.1. Kiekvienas sportininkas gali dalyvauti įvairių klasių modelių varžybose. 

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

 Iki 12 metų amžiaus grupė, 

 13 – 18 metų amžiaus grupė. 

4.3. Varžybos vedamos pagal FAI aviamodelių sporto kodeksą. 

4.4. Kodekso punkto 3.4.7 paaiškinimas: modelio skridimo krypties koreguoti iš apačios 

neleidžiama, priešingu atveju rezultatas anuliuojamas. 

Starto metu vertikalioje plokštumoje modelį galima prilaikyti, kai jis, stabiliai kildamas, 

pakyla virš sportininko galvos 1 metrą. Koreguojant modelio skridimą, liesti „ausytę“ galima tik per 

priekinės briaunos tiesiąją liniją. 

Jeigu sportininkas pažeidžia šiuos reikalavimus, jis yra įspėjamas, o po pakartotinio 

pažeidimo jo modelio skridimas nutraukiamas ir fiksuojamas pasiektas rezultatas. 

 

5. Apdovanojimas 



 

Dalyviai, kiekvienoje klasėje užėmę tris pirmąsias vietas, apdovanojami LMNŠC diplomais 

ir taurėmis, o komandos – diplomais. 

 

6. Dalyvių aprūpinimas 

 

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

 

7. Saugumo reikalavimai 

 

7.1 Dėl COVID-19 pandemijos startų vietoje rekomenduojama komandoms įsikurti 

pasirengimo bazes laikantis 5m atstumo vienai nuo kitos. Rekomenduojama laikytis saugu atstumu 

tarp dalyvių. Visiems varžybų dalyviams privaloma dėvėti veidą ir nosį dengiančios medicininės 

kaukės. Varžybų dalyviai privalo sekti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  

operacijų vadovo sprendimus, kurie skelbiami sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje:  

https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai. 

7.2 Komandų vadovai (ne jaunesni kaip 18 metų) atsako už savo delegacijos narių saugumą 

bei elgesį kelionės, treniruočių ir varžybų metu. 

 

8. Paraiškos 

 

8.1. Paraiškos siunčiamos ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 3 d. adresu: techninės 

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

El. paštas vaclav.cetyrkovski@lmnsc.lt, tel. (8 5) 2762318, faksas (8 5) 276 3205. 

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

8.3. Komandos vadovas pateikia mandatų komisijai šiuos dokumentus: 

8.3.1. organizacinio komiteto kvietimą, 

8.3.2. vardinę paraišką. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

Techninės kūrybos ir inžinerinio 

ugdymo skyrius metodininkas     V. T. Četyrkovski 


