
PATVIRTINTA  

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro direktoriaus 

2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. R1-708 

 

 

KAMBARINIŲ AVIAMODELIŲ SPORTO VARŽYBŲ  

„LIETUVOS TAURĖ 2022“ 

NUOSTATAI  

 

1. Varžybų tikslas ir uždaviniai 

 

1.1. Populiarinti mokinių aviamodelių sportą, kelti jų meistriškumą. 

1.2. Skleisti neformaliojo švietimo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, klubuose 

veikiančių aviamodeliavimo būrelių patirtį. 

1.3. Išaiškinti ir paskelbti varžybų „Lietuvos taurė 2022“ nugalėtojus. 

 

2. Varžybų laikas ir vieta 

 

2.1 Varžybos vyks 2022 m. gruodžio 17 d. Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo 

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

 

3. Varžybų  programa 

 

3.1. Varžybų programą sudaro F1N klasės aviamodelių startai. 

Iki 10.00 val. – atvykimas ir registracija; 

10.15 val. – varžybų atidarymas; 

10.30–12.00 val. – klasės F1N modelių varžybos; 

12.00–12.30 val. – pertrauka; 

12.30–15.30 val. – klasės F1N modelių varžybos; 

15.30–16.00 val. – varžybų rezultatų skaičiavimas; 

16.00 val. – varžybų uždarymas ir dalyvių išvykimas. 

 

4. Varžybų dalyviai 

 

4.1. Komandą sudaro: neribotas dalyvių skaičius ir komandos vadovas. 

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

a) iki 12 metų amžiaus grupė; 

b) bendra iki 19 metų amžiaus grupė. 

 

5. Varžybų taisyklės 

 

5.1. Varžybos vyks pagal FAI aviamodelių sporto kodeksą asmeninėje įskaitoje F1N 

modelių klasėse. 

5.2. Komandinei įskaitai skaičiuojami vienos klasės susumuoti trijų geriausiai 

pasirodžiusių komandos dalyvių rezultatai. 

 

6. Apdovanojimas 

 

6.1. Dalyviai, kiekvienoje klasėje užėmę tris pirmąsias vietas, apdovanojami LMNŠC 

diplomais ir taurėmis, o komandos – diplomais. 
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7. Dalyvių aprūpinimas 

 

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

organizacijos. 

 

8. Saugumo reikalavimai 

 

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

saugumą bei elgesį kelionės, treniruočių ir varžybų metu. 

 

9. Paraiškos 

 

9.1. Paraiškos siunčiamos ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d. adresu: Techninės 

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

El. paštas vaclav.cetyrkovski@lmnsc.lt, tel. (8 6) 79 75932. 

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. bendrą dalyvių vardinę paraišką. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

Techninės kūrybos ir inžinerinio 

ugdymo skyrius metodininkas     V. T. Četyrkovski 


