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Marijampolės aeroklubas    SASNAVA 

      XXXI-OJO ATVIRO LIETUVOS PARAŠIUTŲ SPORTO TIKSLAUS 

 NUSILEIDIMO ČEMPIONATO 

NUOSTATAI 
 

 1. Varžybų tikslas 

1.1. Nustatyti šalies nugalėtojus: 

 - individualaus tikslaus nusileidimo rungtyje; 

 - komandinio tikslaus nusileidimo rungtyje. 

1.2. Populiarinti ir vystyti parašiutų sportą Lietuvoje ir už jos ribų 

1.3. Siekti varžybų dalyvių pasidalinimo patirtimi ir informacija. 

1.4. Tobulinti teisėjavimo metodus ir kelti teisėjų kvalifikaciją. 

 

 2. Varžybų data ir vieta 

2.1. Varžybos vyks 2021 m. liepos mėn. 22-25 dienomis. 

2.2. Varžybų vieta: Marijampolės aeroklubas, Sasnavos aerodromas, Kuzų. k 6, Marijampolės sav. LT-

69481 

 

 3. Varžybų organizatoriai 

3.1. Marijampolės aeroklubas, Lietuvos parašiutų sporto federacija (LPSF). 

 

 4. Varžybų direktorius ir vyr. teisėjas 

4.1. Varžybų direktorius - Alvydas Danilaitis, tel.: +370 687 32143, el. pšt.: alvydas@marizone.lt 

marijampolesak@gmail.com  

4.2. Varžybų vyriausią teisėją skiria LPSF. 

 

                      5. Aprūpinimas 

5.1. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas dalyviai apsimoka patys, arba apmoka juos komandiruojančios 

organizacijos. 

5.2.  Dalyviai apgyvendinami: 

        -  aeroklubo patalpose, palapinių miestelyje (aerodrome yra sanitarinės patalpos, tvenkinys/pliažas, 

poilsio/žaidimo aikštelės, sauna); 

        -  arba rezidencijoje „Grįžulo ratai“ (motelis nuo aerodromo 4 km.; reikalingas išankstinis 

užsakymas, kontaktai: tel. +370 600 93796, http://www.grizuloratai.eu/ ). 

5.3.  Maitinimas - aerodromo valgykloje. 

5.4.  Organizatoriai užtikrina parašiutų, orlaivių, automobilių saugojimą varžybų metu. 

5.5 . Teisėjams už darbą apmokama pagal organizatorių numatytą varžybų sąmatą. 

 

 6. Varžybų dalyvių paraiškos, varžybų mokestis   

6.1. Išankstinės dalyvių paraiškos/registracija (I priedas) iki 2021-07-15 d. pateikiamos varžybų 

organizatoriui el. pšt.: alvydas@marizone.lt. 

6.2. Galutinės paraiškos (I priedas) pateikiamos mandatinei komisijai, kuri dirbs 2021 07 23 d. 09:00 - 

10:00 val.        

6.3. Varžybų dalyviai, LPSF nariai, mandatinei komisijai sumoka 70,00 Eur. dalyvio starto mokestį. 

6.4. Užsienio šalies sportininkai, ne LPSF nariai, mandatinei komisijai sumoka 30,00 Eur. dalyvio starto 

mokestį ir moka už kiekvieną šuolį po 12,00 Eur.   

6.5. Į dalyvio starto mokestį įskaičiuoti varžybų atributika, 07-23/24 d. pietūs ir vakarienė 

mailto:alvydas@marizone.lt
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6.6. Už peršokimo šuolį varžybų dalyvis moka 12,00 Eur., išskyrus tą atvejį, jeigu peršokimo priežastis 

nebuvo priklausoma nuo sportininko (tada šuolio išlaidas padengia varžybų organizatorius). 

6.7. Už šuolius pinigai sumokami pasibaigus varžybų šuolių programai. 

  

                        7. Varžybų dalyviai 

7.1  Varžybose gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių sportininkai. 

7.2 Visi varžybų dalyviai privalo turėti galiojančius parašiutininko pažymėjimus, tam pratimui skirtus 

techniškai tvarkingus parašiutų bei sistemų pasus, užsienio sportininkai - draudimus nuo nelaimingų 

atsitikimų. 

7.3. Dalyvauti varžybose gali sportininkai turintys ne žemesnę kaip C kategoriją. 

7.4. Sportininkai turintys B kategoriją, varžybose gali dalyvauti tik atskiru teisėjų kolegijos ir varžybų 

direktoriaus sprendimu. 

  
 8. Komandų sudėtis 

8.1. Komandą sudaro 4 nariai.  

8.2. Komandos gali būti sudarytos iš mišrių lyčių atstovų.         

8.3. Komandų skaičius varžybose yra neribojamas. 

 
                      9. Varžybų programa 

9.1. Komandinio tikslaus nusileidimo rungtis - 5 šuoliai. Kad rungtis būtų įvykusi – minimalus  

skaičius 3 šuoliai; 

9.2. Individualaus tikslaus nusileidimo rungtis susideda iš 8 šuolių, pusfinalio ir finalinio šuolių. Kad 

rungtis  būtų įvykusi - minimalus skaičius 5 šuoliai; 

                     - 50 proc. dalyvių patenka į  pusfinalį; 

 - 50 proc. - patenka į finalą.  

9.3.   Varžybose skaičiuojamos dvi įskaitos: 

9.3.1 Lietuvos parašiutų sporto čempionato (LPSF narių) komandinio ir individualaus tikslaus 

nusileidimo įskaita; 

9.3.2  Atviro Lietuvos parašiutų sporto čempionato (visų dalyvių) komandinio ir individualaus tikslaus 

nusileidimo įskaita.  

 

                         10. Bendros nuostatos 

10.1.  Šuoliams bus naudojamas orlaivis AN-2. 

10.2.  Maksimalus vėjo greitis - 7 m/s. 

10.3.  Iššokimo aukštis 1000-1100 m.                                :                                                                                                                                                                                                                                                                

10.4.  Iššokimo aukštis pusfinalyje ir finale  800-1100 m.        

10.5. Varžybų organizatorius turi teisę keisti  10.3.; 10.4.; punktuose nustatytas nuostatas, atsižvelgiant į 

meteorologines sąlygas  ir kitas svarbias aplinkybes.  

10.6.  Tikslaus nusileidimo įskaitinio rato skersmuo -  1 m. (spindulys  - 50 cm.) 

10.7.  Iki 0,16 m rezultatas fiksuojamas elektronine sistema. 

10.8.  Varžybos vyks vadovaujantis FAI sporto kodeksu bei šiais nuostatais.                                                   

10.9. Dalyviai, užsiregistravę varžyboms, tuo pačiu patvirtina, kad pripažįsta šiuos nuostatus.         
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                        11. Varžybų darbotvarkė 

 

Data Laikas  Darbotvarkė 

 13
00

-20
00

 Treniruočių šuoliai (šuoliai mokami 1x12 EUR) 

2021-07-22 18
00

-20
00 

Teisėjų posėdis 

 08
00

-08
45

 Pusryčiai 

 09
00

-10
00 

Мandatinė komisija 

2021-07-23 10
15

-10
30

 Varžybų atidarymo ceremonija                                                            

 11
00

-21
00

 Varžybų šuoliai 

 14
30

-15
30

 Pietūs 

 21
30

 Vakarienė 

 08
00

-08
45

 Pusryčiai 

2021-07-24 09
00

-21
00

 Varžybų šuoliai 

 14
00

-15
30

 Pietūs 

 21
30

 Vakarienė 

 08
00

-08
45

 Pusryčiai 

 09
00

-14
00

 Varžybų šuoliai (rezervinis laikas) 

2021-07-25 15
00

 Varžybų uždarymas 

   

 

 

                             12.     Protestai 

12.1. Protestas paduodamas su 20,00 Eur. užstatu. Jei jis patenkinamas, ši suma grąžinama padavusiam   

asmeniui, jei ne - atitenka varžybų organizatoriams. 

12.2. Protestus peržiūri ir sprendžia teisėjų kolegija ir varžybų direktorius. Esant  po lygiai balsų, lemiamą 

balsą turi vyr. teisėjas. 

12.3.  Protestų padavimo ir peržiūrėjimo laikas - pagal FAI kodeksą. 

 

       13. Nugalėtojų vietų nustatymas ir apdovanojimas 

13.1.   Komanda ar dalyvis, gavęs mažiausią sumarinį rezultatą užbaigtuose turuose yra  nugalėtojas. 

13.2. Esant vienodam rezultatui, pirmų trijų vietų atskyrimas vykdomas vadovaujantis FAI sporto 

kodeksu.  

13.3.  Varžybose užsiregistravus daugiau kaip 4 moterims, bus skaičiuojama atskira moterų individualaus  

tikslumo įskaita.        

13.4. Abiejų įskaitų atviro Lietuvos čempionato komandos nugalėtojos apdovanojamos diplomais, 

medaliais; prizininkai - diplomais,  medaliais, varžybų taurėmis.    

  

                      

 

Parengė:  A. Danilaitis 

Suderinta LPSF 

 

www.marizone.lt        

 

 

http://www.marizone.lt/
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I priedas  

 

PARAIŠKA 
dalyvauti XXXI atvirame Lietuvos parašiutų sporto tikslaus nusileidimo 

čempionate  

 
 

Marijampolė                                                                                                    2021 m. 

 
 

 

LPSF narys (klubas)_________________________________________ 

 

Komandos pavadinimas________________________________________ 

 

 

Komandos  sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Vardas, 

           pavardė 

Gimimo 

data 

Parašiutininko 

Pažymėjimo Nr. 

Kategorija 

     

     

     

     
 

 
Komandos kapitonas: 

 

Vardas__________________________________ 

Pavardė_________________________________ 

Parašas__________________________________ 


