
2017 M. ATVIRAS LIETUVOS F3P ČEMPIONATAS, ALYTUS 
 
 

 
 

Organizatoriai: 
 
Asociacija „Akrobatas“ 
Lietuvos aviamodelių sporto federacija 

 
Varžybų data: 

 
2017 03 25 (2017 03 24 - treniruočių pradžia 8:00) 

 
Vieta: 

 
Alytaus sporto ir rekreacijos centras, sporto salė (prie Alytaus miesto centrinio stadiono) 
Adresas: Birutės g. 5, Alytus 
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Nuostatai: 

 
Varžybos organizuojamos vadovaujantis FAI F3P klasės varžybų organizavimo taisyklėmis. 
 

Klasės, kuriose bus varžomasi: 
 
F3P-AP preliminarus FAI kompleksas. 
 
Nr. Figūros pavadinimas Koeficientas 

1 Pakilimas 0 
2 Double Immelman with roll roll 3 
3 Figure M with ¼ roll, ¼ roll 3 
4 Horizontal Circle 8 with two rolls 6 
5 ½ Horizontal Square Circle with two ½ rolls  2 
6 Roll Combination with consecutive 1 ¼ roll, 1 ¼ roll 4 
7 Knife-Edge Humpty-Bump with two consecutive ½ rolls, ½ roll 3 
8 Knife-Edge Cobra Roll with ¾ roll, ¾ roll 3 
9 ½ Horizontal Circle with four consecutive ¼ rolls 5 
10 Vertical Upline with consecutive two ½ torque rolls 5 
11 ½ Square Loop with consecutive two ¼ rolls 3 
12 Knife-Edge Loop with ¼ roll, ½ roll, ¼ roll 5 
13 Nusileidimas 0 
  Viso K 42 
F3P-AP komplekso video. 
 
F3P-AF finalinis FAI kompleksas. 
 
Nr. Figūros pavadinimas Koeficientas 

1 Pakilimas 0 
2 Knife-Edge Humpty-Bump with ¾ roll, ¾ roll 3 
3 Figure 9 with roll 3 
4 Vertical 8 with roll integrated 5 
5 ½ Horizontal Circle with consecutive eight 1/8 rolls 4 
6 Horizontal Double Immelman Circle with ¼ roll, ½ roll integrated, 1 ½ 

roll, ½ roll integrated, 1 ½ roll, ¼ roll 
6 

7 Knife-Edge Top Hat with two consecutive ½ rolls, two consecutive ¼ 
rolls 

3 

8 Double Fighter Turn with ¾ roll, ¾ roll 6 
9 ½ Horizontal Square Circle with ¼ roll, two consecutive ½ rolls, ¼ roll 4 
10 Barrel Roll 5 
11 ½ Square Loop with roll 2 
12 Clover Leaf with ½ torque roll, ¾ torque roll, ¾ torque roll 6 
13 Nusileidimas 0 
  Viso K 47 
F3P-AF komplekso video. 
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F3P-B - pažengusiųjų pilotažo klasė. 
 
Nr. Figūros pavadinimas Koeficientas 

1 Pakilimas 0 
2 Double Immelman with ½ roll, ½ roll 3 
3 Stall Turn 3 
4 Horizontal Circle 8 6 
5 Half Horizontal Square Circle 2 
6 Roll Combination with consecutive ½ roll, ½ roll, ½ roll 4 
7 Knife-Edge Humpty-Bump with ½ roll 3 
8 Cobra Roll with ½ roll, ½ roll 5 
9 ½ Horizontal Circle 3 
10 Vertical Upline with with consecutive two ½ rolls (Option: Vertical 

Upline with torque roll) 
5 

11 ½Square Loop 3 
12 Loop with ½ roll 5 
13 Nusileidimas 0 
  Viso K 42 

 
F3P-C - nesudėtingas pilotažas skrendant po vieną figūrą centre. 
 
Nr. Figūros pavadinimas Koeficientas 

1 Pakilimas 0 
2 Horizontali aštuoniukė 3 
3 Kilpa  2 
4 Lėta statinė 3 
5 Trikampė kilpa 4 
6 Skridimas peiliu 2 
7 Kvadratinė kilpa 3 
8 Keturių fiksacijų statinė 4 
9 Pusė kvadratinės kilpos su pusbaškėmis 5 
10 Dvi pusbaškės į skirtingas puses 4 
11 Vėduoklė 3 
12 Nusileidimas 0 
  Viso K 33 
C komplekso video. 
 
C komplekse 50% geriausių pilotų skrenda finalinį nežinomą kompleksą. Šį kompleksą sudaro 7 
panašaus sudėtingumo figūros (kaip ir C komplekse). Finalinis kompleksas dalyviams bus išdalintas 
likus valandai prieš finalinį turą. 

Palietus žemę arba kurį nors kitą salėje esantį objektą (krepšinio lentą, lubas, lempą), už figūrą, kurios 
metu įvyko lietimas, rašomas 0. Tai taikoma tiek F3P-AP tiek F3P-C kompleksams. 

 

F3P-AM (skrydžio pagal muziką programa, angl. Aeromusical) – 2 minučių muzikinė programa, 
skrendama pagal laisvai pasirinktą muziką. 
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*Aeromusical programa turi trukti nuo 1 minutės 55 sekundžių (1:55) iki dviejų minučių 5 sekundžių 
(2:05). 

*Garsai startui pažymėti (pyptelėjimas) programos pradžioje į programos laiką neįskaičiuojami. 

*Prasidėjus muzikai pradedamas teisėjavimas, nuo muzikos pradžios praėjus 2:05 min muzika yra 
sustabdoma. 

*Pradėti, pabaigti skrydžio pagal muziką programą galima tiek startuojant nuo žemės (nusileidžiant 
skrydžio pabaigoje), tiek esant ore. 

*Kiekvienas dalyvis organizatoriams pateikia USB laikmenoje įrašytą muziką. 

F3P-AM teisėjavimo kriterijai: 

Teisėjavimas susideda iš trijų pagrindinių grupių, kiekviena šių grupių turi 3 subkategorijas. 

1) Skrydis; 

A) Manevrų preciziškumas                                                             K=2 

B) Figūrų sudėtingumas                                                                  K=2 

C) Manevrų įvairovė                                                                       K=2 

(didesni balai skiriami už naujas, nematytas figūras) 

2) Artistiškumas; 

A) Aviamodelio sinchronizacija su muzika                                    K=3 

B) Muzikos „nuotaikos“ atspindys aviamodelio skrydyje/specialūs efektai (juostelės, išmetami 
blizgučiai, keičiamo žingsnio propeleris ir t.t.)                                                          K=2 

C) Muzikos tempo kitimas iš greitos į lėtą ir atvirkščiai                K=1 

3) Bendras įspūdis; 

A) Visos skraidymo erdvės išnaudojimas                                      K=2 

B) Programos vientisumas                                                             K=2 

C) Figūrų išdėstymas, atsižvelgiant į saugumo liniją ir teisėjus    K=2 

Kaip matote, tik vienas kriterijus turi aukštą koeficientą 3 (Aviamodelio sinchronizacija su muzika). 
Taip pabrėžiama, kad skrydis pagal muziką turėtų būti glaudžiai surištas su skambančia muzika, o ne 
paprastas 3D skraidymas su muzika skambančia fone. 

Skrydis pagal muziką skiriasi nuo įprasto pilotažo, taigi teisėjams patariama atidžiai sekti skrydį ir 
iškart po jo surašyti vertinimus.  

Lenktynės (angl. Pylon Race). Skrendami 5 ratai aplink du stulpus. Tikslas – kiek įmanoma greičiau 
apskristi šiuos stulpus. Pusfinalyje skrendami 7 ratai, finale – 10. Į pusfinalį patenka 50 procentų 
dalyvių, į finalą – 5 greičiausi pusfinalio dalyviai. Pirmas greičiausiai 10 finalo ratų įveikęs dalyvis 
skelbiamas nugalėtoju. 

Saugumas. Norint užtikrinti saugumą šioje klasėje, startuoti galės modeliai, kurių svoris bus ne didesnis 
nei 200 g. Modelis negali turėti jokių smailių detalių (pvz. atsikišę anglies strypeliai). Anglinė 
važiuoklė turi turėti priklijuotus „aptakus“ arba ratukus. Vienu metu startuoja ne daugiau kaip 4 pilotai. 
Modelis gali startuoti nuo žemės arba jį gali paleisti padėjėjas. Jeigu modelis skrydžio metu nukrito ir 
negali pats pakilti, pilotui eiti jo pakelti griežtai draudžiama. Jei turo metu nutraukiama juostelė ir 
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neįmanoma nustatyti, ar modelis apskrido pilną ratą, turas stabdomas. Turo skrydžiai kartojami, kai 
juostelė sutaisoma. 

Taškų skaičiavimas. Pirmas finišo liniją kirtęs lėktuvas/pilotas gauna vieną tašką, antras – du, trečias – 
tris, ketvirtas – keturis. Mažiausiai taškų surinkęs pilotas keliauja į kitą turą. 

 
Varžybų teisėjai: 

 
F3P-AP ir F3P-AM teisėjai 
 
Edward Wojciechowski (Lenkija) (vyr. teisėjas) 
Ignas Matulevičius (Lietuva) (teisėjas) 
Vaidas Matulevičius (Lietuva) (teisėjas) 
Rimutis Paužuolis (Lietuva) (teisėjas) 
Richard Boyd (Šiaurės Airija) (teisėjas) 
 

F3P-B, F3P-C teisėjai 
 
Donatas Paužuolis (Lietuva) (teisėjas) 
Žilvinas Lapačinskas (Lietuva) (teisėjas) 
Alexey Lantsov (Rusija) (teisėjas) 
 

 
Starto mokestis: 

 
Užsiregistravus iš anksto (el. paštu f3plithuania@gmail.com) starto mokestis 15 eur, jauniams - 5 
eur. 
Registruojantis vietoje starto mokestis 18 eur, jauniams - 8 eur. 
Sumokėjus dalyvio mokestį, galima dalyvauti pilotažo, skrydžio pagal muziką klasėse bei lenktynėse. 
 

Varžybų dienotvarkė: 
 
Penktadienis, kovo 24 d. 
8:00 – 12:00 - Laikas treniruotėms 
 
Šeštadienis, kovo 25 d. 
8:00 – 10:00 dalyvių atvykimas, treniruotės, registracija 
10:00 – 17:00 varžybos (12:00-12:40 pietūs) 
17:00 – varžybų uždarymas, apdovanojimų teikimas 
 
Pastaba: Tiksli varžybų dienotvarkė bus pateikta likus 3-4 dienoms iki varžybų pradžios atsižvelgiant į 
užsiregistravusių dalyvių skaičių. 
 

Prizai: 
 

F3P-AP, F3P-B, F3P-C ir F3P-AM klasių pirmų trijų vietų laimėtojai apdovanojami diplomais, 
taurėmis ir Lietuvos aeroklubo medaliais. 

 
 

Varžybų rėmėjai: 
Pagrindinis rėmėjas: 
 
Asociacija „Akrobatas“ 

 
Remėjai: 
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Lietuvos aviamodelių sporto federacija 
Lietuvos Aeroklubas 
 

Maitinimas: 
 

Varžybos dienos (kovo 25 d.) pietų metu dalyviai bus vaišinami užkandžiais (įskaičiuota į dalyvio 
mokestį). 
Varžybų dienos vakare (19:00) organizuojama bendra vakarienė restorane-bare „Sky Lounge“ (adresas: 
Naujoji g. 3, Alytus, 6 aukštas). Kaina vienam asmeniui (valgiai ir gėrimai įskaičiuoti) ~ 15 eur. 
 

Dalyvių registracija: 
 
Visi norintys dalyvauti varžybose privalo registruotis elektroniniu paštu: 
f3plithuania@gmail.com Laiške būtina nurodyti šią informaciją: vardą, pavardę, aparatūros 
dažnį/kanalą, amžiaus kategoriją (suaugęs ar jaunius), klases, kuriose norite dalyvauti. 
Maksimalus dalyvių skaičius ribojamas iki 35 žmonių, pirmieji užsiregistravę įgyja pirmumo teisę 
dalyvauti varžybose. Užsiregistravę dalyviai bus skelbiami www.pauzuolis-rc.com puslapyje. 
 
REGISTRUOJANTIS TAIP PAT LABAI PRAŠOME NURODYTI, AR DALYVAUSITE 
VAKARIENĖJE PO VARŽYBŲ. ŠI INFORMACIJA GEROKAI PALENGVINTŲ VARŽYBŲ 
ORGANIZATORIŲ DARBĄ. 
 

Leistini aparatūrų dažniai: 
35mhz ir 2,4ghz. 

 
Apgyvendinimas: 

 
Rekomenduojama vieta – viešbutisVaidila (Rotušės a. 12, LT-62141 Alytus, Lietuva). 
 
Pastaba: Viešbučių rezervacija ir nakvyne rūpinasi patys dalyviai. 
 

Kontaktiniai asmenys: 
 

Donatas Paužuolis (el. p.: f3plithuania@gmail.com; donatas.pauzuolis@gmail.com; tel. 
+37065645888) 
 
Daugiau informacijos apie čempionatą: www.pauzuolis-rc.com 
 


