PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2022 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. R1-83
XXXVI 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. Paminėti pirmojo Lietuvos aviakonstruktoriaus, piloto Jurgio Dobkevičiaus 122
gimimo metines.
(http://atminimas.kvb.lt/asmenvardis.php?asm=DOBKEVI%C8IUS%20JURGIS/)
1.3. Paskelbti XXXVI Lietuvos mokinių techninių sporto šakų spartakiados kambarinių
aviamodelių finalinių varžybų nugalėtojus.
II. Varžybų laikas ir vieta
2.1. Varžybos vyks 2022 metų kovo 19 dieną Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos
sporto salėje (adresas: V. Čepinskio g. 7, Kaunas). Varžybų pradžia – 9.30 val.
2.2. Varžybų metu visi dalyviai privalo avėti sportinę avalinę.
III. Varžybų programa
3.1. Varžybų programą sudaro F1N klasės mėtomų sklandytuvų ir „Drugelis“ klasės
kambarinių aviamodelių startai.
9.00 – 9.30 val. – dalyvių registracija.
9.30 – 9.45 val. – varžybų atidarymas.
9.45 – 12.00 val. – F1N klasės modelių startai.
12.00 – 12.30 val. – pietų pertrauka.
12.30 – 15.00 val. – F1N klasės modelių startai.
15.00 – 16.00 val. – „Drugelis“ klasės modelių startai.
16.00 – 16.15 val. – rezultatų skaičiavimas.
16.15 – 16.30 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) Iki 19 metų amžiaus grupė.
4.3. Komandos sudėtis:
a) komandos vadovas,
b) trys dalyviai iki 12 metų amžiaus su F1N modeliais,
c) trys dalyviai iki 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 skaičiuojami vienos klasės trijų geriausių komandos dalyvių
susumuoti rezultatai.
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 galės pietauti (12.00 - 12.30 val.) mokyklos valgykloje, tačiau
išlaidas apmoka patys.
VIII. Saugumo reikalavimai
8.1 Dėl COVID-19 pandemijos startų vietoje rekomenduojama komandoms įsikurti
pasirengimo bazes laikantis 5m atstumo vienai nuo kitos. Rekomenduojama laikytis saugiu
atstumu tarp dalyvių. Visiems varžybų dalyviams, renginio metu, privaloma dėvėti ne žemesnio
kaip FFP2 lygio respiratorius. 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.
8.2. 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 (su dalyvių sąrašu) išsiunčiamos ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 10 d.
adresu: Techninės kūrybos ir inžinerinio ugdymo skyrius, LMNŠC, Žirmūnų g. 1B, LT-09101
Vilnius arba elektroniniu paštu: vaclav.cetyrkovski@lmnsc.lt. Telefonas pasiteiravimui:
(86)7975932.
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.
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