Parasparnių sporto varžybų „Kauno Taurė 2018“ taisyklės
1. Bendra informacija
Varžybų tikslas: Vystyti parasparnių ir skraidyklių sportą Lietuvoje.
Varžybos vyks 2018 birželio 16-17 d. Rezervinės datos liepos 6-8d.
Varžybų bazė – Kaimo turizmo sodyba BITYNĖ (https://www.facebook.com/bityne/,
https://drive.google.com/open?id=1mV0GiMVvny8j0gsc8iio8tIS0r_ySr42&usp=sharing).
Skrydžiai bus vykdomi Čekiškės k. apylinkėse, Kauno raj. Esant nepalankioms oro sąlygoms
skrydžių vykdymas gali būti perkeltas į kitą startavietę.
Varžybas organizuoja Kauno parasparnių sporto klubas.
Registracija į varžybas: https://airtribune.com/kt2017/registration

2. Varžybų personalas
Varžybų direktorius – Remigijus Vertelis
Skrydžių vadovas – Povilas Bačkaitis
Skrydžių saugumo vadovas – Algirdas Brazas
Vyriausiasis teisėjas – Algirdas Brazas
Dalyvių parvežimo koordinatorius - Lukas Dunčikas
Varžybų direktoriaus padėjėjai: bus paskelbta vėliau
Esant poreikiui, varžybų metu gali būti sudaryta 3-5 pilotų taryba.

3. Varžybų dalyviai
Varžybose gali dalyvauti visi pilotai, turintys galiojančią ParaPro 3 arba aukštesnės kategorijos
parasparnio licenciją. Maksimalus dalyvių skaičius – 45.
3.1. Techniniai reikalavimai
Varžybose dalyvaujančių pilotų įranga privalo būti tvarkinga. Be parasparnio ir pakabos sistemos,
pilotai dalyvaujantys varžybose privalo turėti atsarginį parašiutą, radijo ryšio įrangą, galinčią
veikti 445.100 MHz dažiu, parasparnių sportui skirtą šalmą, priemones startuoti išvilktuvu.
Skrydžių duomenų gavimui bus naudojama Airtribune programinė įranga, todėl kiekvienam
pilotui

rekomenduojama

iš

anksto

pasirūpinti

registracija

sistemoje

Airtribune

(http://www.airtribune.com), bei tinkamame įrenginyje įdiegta Airtribune programine įranga.

4. Mokesčiai
Starto mokestis – 35 EUR sumokamas į Kauno parasparnių sporto klubo atsiskaitomąją sąskaitą
pavedimu iki birželio 6 d. Vėliau varžybų registracijos metu starto mokestis 55 EUR. Jeigu dėl oro

sąlygų varžybos neįvyktų, dalyviams grąžinama 15 EUR starto mokesčio dalis bei dalyviai gauna
varžybų atributus ir galimybę naudotis kaimo sodybos paslaugomis suplanuotomis varžybų
dienomis.
Į starto mokestį neįtrauktas pakėlimo išvilktuvu mokestis, kuris yra 6 EUR ir sumokamas pagal
faktiškai atliktus pakilimus.
Į starto mokestį įtraukta:
Stovyklavietės infrastruktūra (nakvynė sodyboje, dušas, pirtis, tualetas, elektra, šiukšlių tvarkymas
ir kt.). Piloto davinys. Vakarienė šeštadienį. Lengvi užkandžiai ir gėrimai pusryčiams (vanduo,
kava, arbata, sausainiai ir pan.) Parvežimai iš maršruto.
Rekvizitai starto mokesčio mokėjimui bankiniu pavedimu:
Sąskaitos nr. (IBAN): LT537300010094185035
SWIFT kodas: HABALT22
Bankas: Swedbank AB
Gavėjo pavadinimas: "Kauno parasparnių sporto klubas"
Gavėjo kodas: 300543547

5. Saugumas
Varžybos vykdomos jeigu vėjo greitis neviršija 7 m/s 2 m. virš žemės aukštyje. Jeigu oro sąlygos
neleidžia saugiai vykdyti varžybų, vyriausiasis teisėjas turi teisę laikinai arba visai dienai
sustabdyti skrydžių vykdymą. Jeigu skrydžių vykdymas buvo laikinai sustabdytas, finišo lango
uždarymas gali būti pratęstas iki 30 minučių.
Dalyvauti varžybose leidžiama tik absoliučiai blaiviems (alkoholio koncentracija kraujyje negali
viršyti 0 promilių) dalyviams, todėl bet kurio varžybų organizatoriaus personalo sprendimu
varžybų dalyviai gali būti tikrinami alkotesteriu.
Kiekvienas varžybų dalyvis atsakingas už saugos taisyklių laikymąsi bei naudojamos įrangos
techninę būklę.

6. Dienotvarkė
1 diena
8:00 – 10:00 registracija varžybų bazėje
10:00 skrydžių saugos instruktažas
10:30 pasitarimas varžybų bazėje, startavietės ir pratimo paskelbimas
11:00 pasitarimas startavietėje
12:00 starto lango atidarymas
17:00 starto lango uždarymas
18:30 finišo lango uždarymas

2 diena
10:30 pasitarimas varžybų bazėje, startavietės ir pratimo paskelbimas
11:00 pasitarimas startavietėje
12:00 starto lango atidarymas
17:00 starto lango uždarymas
18:30 finišo lango uždarymas
19:00 rezultatų paskelbimas, nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas

7. Varžybų taisyklės
Varžybų taisyklės sudarytos remiantis FAI 7B skyriumi bei Lietuvos Lygumų Lygos parasparnių
sporto varžybų reglamentu. Protestai ir nesutarimai sprendžiami tvarka, nurodyta šiose
taisyklėse, FAI 7B skyriuje bei Lietuvos Lygumų Lygos parasparnių sporto varžybų reglamente.
Jei skirtinguose dokumentuose tam tikri punktai prieštarauja vienas kitam, prioritetą mažėjimo
tvarka turi FAI taisyklės, LLL reglamentas ir šios taisyklės.
7.1. Starto eilė
Dalyviai startuoja iš eilės, pagal varžybų organizatoriaus atsitiktine tvarka sudarytą ir per
pasitarimą varžybų bazėje paskelbtą eilę. Starto eilės laikymąsi koordinuoja skrydžių vadovas.
Startavus visiems dalyviams pagal iš anksto sudarytą tvarką, varžybų dalyviai gali startuoti
pakartotinai. Pakartotiniai skrydžiai vykdomi FIFO (first in – first out) tvarka.
7.2. Pratimai
Varžybų metu vykdomi kiekvieną dieną paskelbti pratimai – atskiro laiko lenktynės (Elapsed
Time) arba bendro laiko lenktynės (Race to goal).
7.3. Įskaitos
Laimėtojai varžosi šiose įskaitose: Bendra - EN/LTF A-B-C-D,CCC; Sport - EN/LTF A-B-C;
Standard - EN/LTF A-B. Pilotai dalyvauja asmeninėje įskaitoje
7.4. Rezultatų vertinimas
Pratimas laikomas įskaitytu, jeigu bent 25% dalyvių nuskrenda 10 km atstumą. Varžybos laikomos
įvykusiomis, jeigu buvo įskaitytas bent vienas pratimas.
Rezultatai vertinami ir dalyvių taškai skaičiuojami FAI FS Software programine įranga pagal
GAP2016 formules. Rezultatų skaičiavimui naudojamas geriausias kiekvieno dalyvio dienos
rezultatas.
Varžybų laimėtojai nustatomi pagal bendrą surinktą taškų kiekį už visų varžybų pratimų atlikimą.
Laimėtojai nustatomi kiekvienoje įskaitoje atskirai.

7.5. Nuobaudos
Skrydžiai vykdomi laikantis vizualiųjų skrydžių taisyklių bei kitų Lietuvos teritorijoje galiojančių
norminių aktų, kuriais reglamentuojamas skrydžių vykdymas, reikalavimų. Dalyviui pažeidus
šiuos reikalavimus, tos dienos dalyvio rezultatai anuliuojami.
Varžybų pratimo metu pažeidęs oro erdvę (įskridęs arčiau kaip 20 m iki draudžiamos erdvės bet
kuria kryptimi) dalyvis, baudžiamas už kiekvieną į draudžiamą ar kontroliuojamą zoną įskristą
metrą (vertikaliai arba horizontaliai) nuimant po 2 procentus nuo tos dienos pratime visų surinktų
taškų. Pakartotinai pažeidus oro erdvę dalyvis šalinamas iš varžybų.
Už skrydį debesyje dalyvis baudžiamas panaikinant visus tos dienos pratime surinktus taškus. Už
pakartotiną skrydį debesyje dalyvis diskvalifikuojamas iš varžybų.
7.6. Diskvalifikacija
Bet kuris asmuo, dalyvaujantis varžybose, gali būti pašalintas iš varžybų už nekorektišką elgesį,
bei jei jo elgesys kenkia varžybų reputacijai. Dalyvis gali būti pašalinamas iš varžybų jei kelia
grėsmę savo ar kitų asmenų saugumui, yra apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio.
Klausimus, susijusius su piloto pašalinimu iš varžybų, sprendžia organizatorių ir teisėjų kolegija

8. Ginčų sprendimo tvarka
Varžybų dalyvis gali pateikti protestą vyriausiajam teisėjui. Protestai pateikiami raštu, ne vėliau
kaip per valandą nuo preliminarių rezultatų paskelbimo, nurodant protesto pateikimo priežastis,
pažeistas taisykles ir reikalavimus. Pateikiant protestą paliekamas 20 EUR užstatas, kuris,
patenkinus ieškovo reikalavimus, grąžinamas. Jeigu protestas atmetamas, užstatas lieka varžybų
organizatoriams.

