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Sveiki sklandytojai ir jiems pritariantys! 2020 m. gruodžio 1 d. 
 

Kviečiu visus virtualaus ir tikro sklandymo mėgėjus į 10-ąjį 
"Lietuvos virtualaus sklandymo čempionatą 2021"! 
 

 
 

Šiemet skrendame: 

 
Lietuvoje, nuostabiame sklandymo entuziastų Vaidoto Pašvensko ir Tomo Butkevičiaus sukurtame aukštos 
raiškos scenarijuje. Kilsime ir finišuosime Pociūnų aerodrome! 

 

Bendros taisyklės: 

 

Sportinė klasė – Mišri klasė. Galimų pasirinkti sklandytuvų ir handikapų sąrašas pateikiamas priede. Taisyklės:  

1. Rezultatai bus skaičiuojami su SeeYou programa pagal FAI/IGC taisykles. Vienas pakeitimas Pm = 1000, 

nepriklausomai nuo atstumo ir laiko. 

2. Turėsime prisilaikyti Lietuvos oro erdvėje taikomų apribojimų (pagal pateiktą OpenAir formato failą). 

3. Bus parenkami greičio pratimai ir pratimai su zonomis (AAT). 

4. Starto aukštis ribojamas 200 m iki debesų pado, starto greitis žemės atžvilgiu ne didesnis nei 170 km/h. 

5. Finišui bus naudojamas 3 km spindulio finišo žiedas. Min. leistinas aukštis kertant finišo liniją – 110 mMSL. 

6. Nuobaudos už pažeidimus: 

- Už starto aukščio pažeidimą iki 50 m – bauda 0,5 taško/m, nuo 51 iki 100m – 25 +1 taškas/m. Viršijus 

daugiau nei 100 m startas neužskaitomas. 

- Už starto greičio pažeidimą iki 20 km/h – bauda 1 taškas/km/h, nuo 21 iki 50 km/h – 20+5*(viršijimas 

km/h virš 20 km/h). Viršijus daugiau nei 50 km/h startas neužskaitomas. 

- Už finišo aukščio pažeidimą – bauda 1 taškas/m. 

- Už skraidymą debesyse sumoje ilgiau nei 5 sekundes bus skiriama 50 taškų bauda. 

- Už oro erdvės pažeidimą (nepriklausomai kiek kartų per pratimą) – 100 baudos taškų. 

- Už sklandytuvo palaužimą tupiant į aikštelę ar aerodromą – 100 baudos taškų. 

Pastaba: pravartu prisijungti telefonus ar delninius kompiuterius su XCSoar ar kita programa. 

 

Apdovanojimai – varžybų nugalėtojai bus apdovanojami LSSF įsteigtais prizais. 
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Pastabos: 

- Skrisime apie 200 km maršrutus. Skrydžiai truks apie 1:30 - 2:00 val. 

- Po skridimo privalu e-paštu (igc(eta)pociunai.lt) atsiusti IGC failą. Failą privalu pavadinti pagal taisykles su data ir 

varžybiniu numeriu (pvz. 2020 m. sausio 14 d. maršruto skristo „AB“ sklandytuvu failas vadinasi „01E_AB.igc“) 

- Serveris vadinsis "LT Open Day 01". Teamspeek 3 naudosime standartinius Condor serverius. 

- Prisijungimui prie serverio skiriamos 15 minučių (pvz. 19:00 - 19:15), Startas atidaromas po 10 minučių. Starto 

laikas neribojamas, nesvarbu, kad programoje užduotas, pvz. 15 min. 

 

 
 

Varžybų data ir laikas 

 

Varžybos prasideda: 2021-01-03 (sekmadienį) ir baigiasi 2021-02-21 (sekmadienį). 

 

Prisijungimo pradžia: 19:00. Skraidymai vyks kartą savaitėje, sekmadieniais. Viso galimi 8 pratimai, visi įskaitiniai. 

 

Pratimas, o tai pat ir visa kita informacija bus skelbiama SoaringSpot tinklalapyje 

(http://www.soaringspot.com/ltcon21/) apie 30 min. prieš skrydį. 

 

Jei kas negalėsite visuose pratimuose dalyvauti nenusiminkite, vadinasi suteikėte šansą laimėti kitiems . 

 

Parsisiųsti ir susiinstaliuoti CONDOR2 scenarijų galite iš čia http://www.condor-club.eu - Lietuva (Lithuania). 

 

Prašau visus dalyvius užsiregistruoti atsiunčiant man e-laišką su informacija: Vardas Pavardė, sklandytuvo tipas, 

registracijos numeris, varžybinis numeris. Sklandytuvų nebus galima keisti varžybų metu! 

 

Iki varžybų, sekmadieniais, 19:00 vyks treniruočių skrydžiai! 

 

Prašau persiųsti šį kvietimą visiems jūsų žinomiems CONDOR sklandytojams Lietuvoje, bei, esant galimybei, 

paskelbti lietuviškuose sklandymo tinklalapiuose. 

 

Laukiu registracijos! 

 

Linkėjimai, 

Artūras Klimašauskas 

tel. +370 687 70724 

arturas.klimasauskas(eta)pociunai.lt  

mailto:igc@pociunai.lt
http://www.soaringspot.com/ltcon21/
http://www.condor-club.eu/
mailto:arturas.klimasauskas@pociunai.lt
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Priedas 

 

 

 

 
 

 

 

Sklandytuvų tipai ir jiems taikomi koeficientai (handikapai) 
 

Libelle  94.5 

Std. Cirrus   98.3 

ASW19  100.0 

Pegase 101 101.2 

LS4a  109.2 

Genesis2  109.4 

ASW20  111.9 

DuoDiscus  114.7 

LS8 neo  115.5 

Discus2a  115.7 

DG808C-15m 119.5 

StemmeS12 121.0 

DG808C-18m 122.3 

Ventus3-15m 122.6 

Diana2  123.4 

Antares18s  124.7 

Ventus3-18m 126.3 

ASG29-18m 127.3 

JS1-18m  127.6 

JS1-21m  136.1 

EB29R  142.0 

 


