PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. R1-590
XXXV LIETUVOS MOKINIŲ TECHNINIŲ SPORTO ŠAKŲ SPARTAKIADOS
LAIVŲ MODELIŲ SPORTO VARŽYBŲ NUOSTATAI
I. TIKSLAI
1. Populiarinti laivų modelių sportą mokinių tarpe, kelti jų meistriškumą, išaiškinti ir paskelbti
varžybų nugalėtojus.
2. Skleisti neformaliojo švietimo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, klubuose veikiančių
laivų modeliavimo būrelių patirtį.
II. VARŽYBŲ PROGRAMA
3. Varžybų programą sudaro:
 EX-600 - laisvos konstrukcijos savaeigiai laivų modelių plaukimai (dalyvauja ne
vyresni kaip 14 metų sulaukę mokiniai);
 EK-600 - (savaeigių karinių laivų kopijos);
 EH-600 - (savaeigių civilinių laivų kopijos);
 F-2-A - figūrinio plaukimo modelių – kopijų plaukimai;
 F-4-A – figūrinio plaukimo modelių plaukimai;
III. DALYVIAI IR KOMANDOS SUDĖTIS
4. Komandą sudaro: neribotas dalyvių skaičius, komandos vadovas ir teisėjas.
5. Komandos vadovas pateikia vardinę dalyvių paraišką.
6. Kiekvienas dalyvis asmeninėje įskaitoje gali dalyvauti visų klasių modelių varžybose.
IV. VARŽYBŲ TAISYKLĖS
7. Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados laivų modelių sporto varžybos vedamos
pagal tarptautinės laivų modelių sporto organizacijos „NAVIGA“ taisykles ir techninius reikalavimus ir
„Laivų modelių sporto varžybų taisykles“ (Vilnius, 1993 m.) tik asmeninėje įskaitoje.
V. TECHNINĖS SĄLYGOS
8. EX-600, EH-600, EK-600 klasių modeliai varžosi pagal „Laivų modelių sporto varžybų
taisyklių“ 20 punktą, F-2-A modeliai startuoja pagal šių taisyklių 24 punktą.
9. F-4-A – tai radijo bangomis valdomi, ne ilgesni nei 900mm, modeliai pagaminti iš rinkinių
ar paprastų medžiagų (mediena, plastikas), savo forma, spalva, apipavidalinimu, konstrukcija ir
matmenimis atitinkantys reikalavimus, keliamus originalui. F-4-A klasės modeliai varžosi F-2-A
modelių trasoje, išskyrus švartavimosi doke pratimą. Taip pat šios klasės modeliams nėra atliekamas
stendinis vertinimas.
VI. VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA
10. Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados laivų modelių sporto varžybos vyks
2021 m. gruodžio 11 d. LMNŠC baseine. Varžybų pradžia 9 val.

VII. SAUGOS REIKALAVIMAI
11. Dėl COVID-19 pandemijos varžybų vietoje atskiroms komandoms bus skirtos atskiros
pasirengimo patalpos. Rekomenduojamas atstumas tarp dalyvių 2 metrai. Visiems varžybų dalyviams
veidą ir nosį dengiančios kaukės yra privalomos. 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
12. Už savo delegacijos narių saugumą ir elgesį varžybų ir treniruočių metu, atsakingas
pilnametis komandos vadovas.
VIII. PARAIŠKOS
13. Lietuvos mokinių radijo bangomis valdomų laivų modelių sporto varžybų dalyviai iki 2021
m. gruodžio 2 d. išsiunčia organizavimo komitetui išankstinę vardinę paraišką, kurioje nurodo: dalyvių
vardus ir pavardes, klases. Paraiškos siunčiamos adresu: Techninės kūrybos ir inžinerinio ugdymo
skyrius, LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS, Žirmūnų g. 1B, LT09101, Vilnius, Lietuva. arba elektroniniu paštu: valentinas.pumputis@lmnsc.lt.
Tel. (8 5) 2762318, faksas (8 5) 276 3205.
14. Dalyviai į varžybas atvyksta organizavimo komitetui pakvietus.
15. Komandos vadovas pateikia mandatų komisijai šiuos dokumentus:
a) organizavimo komiteto kvietimą,
b) bendrą dalyvių vardinę paraišką ir mokinių pažymėjimus.
IX. APDOVANOJIMAS
16. Dalyviai, užėmę prizines vietas atskirose varžybų rungtyse, apdovanojami LMNŠC
atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais ir taurėmis.
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