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Pagrindiniai varPagrindiniai varžžybybųų tikslaitikslai

• Ankstyvosios varžybin÷s patirties 
kaupimas

• Asmeninio progreso įvertinimas, siekiant 
geros galutin÷s vietos  varžybų lentel÷je

• Treniruot÷ ruošiantis kokioms nors 
varžyboms

• Skraidymų rajono tyrin÷jimas

• Pergal÷ varžybose



Strategijos taikymas skirtingiems Strategijos taikymas skirtingiems 

varvaržžybybųų momentamsmomentams

• a.Starto laikas

• b.Maršrute su varžovais

• c.Galimyb÷s

• d.Finišo tiesioji



Ankstyvosios varAnkstyvosios varžžybinybin÷÷s s 

patirties kaupimaspatirties kaupimas

• a.Starto laikas - per vidurį

• b.Maršrute su varžovais – sekimas ir 
mokymasis suprasti dangų ir varžovų
sprendimų priežastis



Ankstyvosios varAnkstyvosios varžžybinybin÷÷s s 

patirties kaupimaspatirties kaupimas

• c.Galimyb÷s – jeigu su kitais, kartokite 
arčiausiai esantį ir geriausiai atliekantį su 
jūsų nuomone atitinkančius sprendimus;

• - jeigu atsidūr÷te vienas – kiekviename 
žingsnyje svarbiausia saugaus nusileidimo 
galimyb÷.

• d. Finišo tiesioji – naudokit÷s McCready + 
pakankama atsarga; neužmirškite įvertinti 
v÷jo.



Asmeninio progreso Asmeninio progreso įįvertinimas vertinimas 

• Būtinos sąlygos:

• tai ne pirmos jūsų varžybos

• jūsų priskraidymas su konkrečiu 
sklandytuvu pakankamas

• jūs esate geros psicho-fizin÷s būkl÷s.



Asmeninio progreso Asmeninio progreso įįvertinimasvertinimas

• a.Starto laikas – būdingas blaškymasis, 
bet per ankstyvas ar perv÷lus jūsų startas 
n÷ra vienintel÷ jūsų rezultato priežastis.

• b.Maršrute su varžovais – steb÷kite 
varžovus, bet bandykite nors retkarčiais 
užimti grup÷s lyderio poziciją



Asmeninio progreso Asmeninio progreso įįvertinimasvertinimas

• c.Galimyb÷s – nesitenkinkite „uodeginio“
patogia pozicija, jau laikas prad÷ti daryti 
asmeninius sprendimus.

• d. Finišo tiesioji – naudokit÷s McCready + 
pakankama atsarga; neužmirškite įvertinti 
v÷jo, bet steb÷kite dangų d÷l galimyb÷s 
paskutinį kilimą atlikti stipresniame 
termike.



TreniruotTreniruot÷÷ ruoruoššiantis kokioms iantis kokioms 

nors varnors varžžybomsyboms

• Jūs privalote rizikuoti ir visuomet rodyti 
iniciatyvą.

• a.Starto laikas – geriausios meteo
sąlygos.

• b.Maršrute su varžovais – jie čia tam kad 
būtų nugal÷ti.



TreniruotTreniruot÷÷ ruoruoššiantis kokioms iantis kokioms 

nors varnors varžžybomsyboms

• c.Galimyb÷s – skriskite su nugal÷tojo 
dvasia, bandykite pasinaudoti visomis 
pasitaikančiomis galimyb÷mis (net ir 
rizikingomis).

• d. Finišo tiesioji – bandykite ją įvykdyti kaip 
galima ilgesnę, eliminuokite aukščio 
atsargą, manipuliuokite tik skrydžio 
greičiu.



SkraidymSkraidymųų rajono tyrinrajono tyrin÷÷jimasjimas

• Nusiteikite net laiko gaišimui, kad tik 
pavyktų išsiaiškinti vietines ypatybes.

• a.Starto laikas – įvertinkite geriausias 
sąlygas, tačiau išsirinkite geriausią grupę, 
kuri gal būt pademonstruos keletą „triukų“.

• b.Maršrute su varžovais – atsipalaiduokit, 
geriausias vedlys geriausias vietinis 
pilotas. Viską analizuokite – net ir geriausi 
vietiniai pilotai gali klysti.



SkraidymSkraidymųų rajono tyrinrajono tyrin÷÷jimasjimas

• c.Galimyb÷s – kaupkite ir tikrinkite visas 
pasitaikančias.

• d. Finišo tiesioji – būtinai privalu (ypatingai 
kalnuotoje vietov÷je) patikrinti kokiais 
konkrečiais „keliais“ naudojasi vietiniai 
pilotai.



PergalPergal÷÷ varvaržžyboseybose

• Rezultatas priklauso nuo trijų lygiaverčių
komponentų:

• startas

• skrydis maršrute

• finišo tiesioji.

• Startas ir finišo tiesioji didžiausio piloto 
susikaupimo reikalaujantys etapai.



PergalPergal÷÷ varvaržžyboseybose

• a.Starto laikas – konkurentus geriau 
persekioti vejantis negu sekti jiems iš
paskos.

• b.Maršrute su varžovais – maksimaliai 
rizikinga elgsena keičianti skrydžio ritmą
taip dažnai kai tik to reikia. Skristi grup÷je 
(netgi labai geroje) – tik kai neb÷ra kitos 
alternatyvos.



PergalPergal÷÷ varvaržžyboseybose

• c.Galimyb÷s – naudokit÷s visomis, nes tai 
vienintelis kelias į pergalę.

• d. Finišo tiesioji – jūsų rizikos kaina per 
didel÷, įvertinkite visas dedamąsias (v÷ją
pagal aukščius, atsidūrimą nedarbiniame 
aukštyje...)



Strategija priklausomai nuo Strategija priklausomai nuo 

padpad÷÷ties turnyrinties turnyrin÷÷je lentelje lentel÷÷jeje

• Jūs nestipriai atsiliekate nuo prizininkų:

• Galite papildomai surizikuoti, tačiau visas 
skrydis turi remtis optimaliausiomis 
meteo sąlygomis.

• Jūs prizininkas ir kovojate, kad juo 
išliktum÷te:

• Sekite artimiausius.



Strategija priklausomai nuo Strategija priklausomai nuo 

padpad÷÷ties turnyrinties turnyrin÷÷je lentelje lentel÷÷jeje

• Jūs prizininkas, tačiau manote, kad dar galite 
laim÷ti:

• Galite papildomai surizikuoti, tačiau visas 
skrydis turi remtis optimaliausiomis meteo
sąlygomis.

• Jūs pirmaujate, jums reikia išlaikyti lyderio 
poziciją:

• Rizika nebereikalinga. Visada naudokit÷s gerų
žmonių grupe.



Ačiū už d÷mesį


