
 Sveiki sklandytojai ir jiems pritariantys!        2023 m. sausio 1 d. 
 

Kviečiame visus virtualaus ir tikro sklandymo mėgėjus į 12-ąjį 
"Lietuvos virtualaus sklandymo čempionatą 2023"! 

 

 
Kilsime ir finišuosime Pociūnų, Paluknio, Telšių, Biržų ir kituose Lietuvos aerodromuose. 

Varžybos vyks 18m. klasėje, be koeficientų.  

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. Finišui bus naudojama R=3 km žiedas. 

5. Nuobaudos už pažeidimus: 

- 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 Taurėmis (netaikoma HC). Varžybų 

rėmėjas UAB „Termikas“. 

  



Pastabos: 

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

- Po skridimo privalu e-paštu (ztaure@gmail.com) atsiusti IGC failą. Failą privalu pavadinti pagal taisykles su 

data ir varžybiniu numeriu ((pvz. 2023 m. sausio 12 d. maršruto skristo „AB“ sklandytuvu failas vadinasi 

„31C_AB.igc“) arba xcsoar variantas (2023-01-12-XCS-ABA-01.igc ). Failo pavadinime, kodas negali 

keistis ir turi būti toks pats koks buvo atsiųstas registracijos metu. 

- Serveris vadinsis “LtChamp".  

- Dalyvių tarpusavio ryšiui bus naudojamas Teamspeek 3 standartiniai Condor serveriai. 

- Prisijungimui prie serverio skiriamos 20 minučių (pvz. 20:00 - 20:20), Startas atidaromas po 10 minučių 

pasibaigus prisijungimo laikui. Starto langas atidarytas 1h.45min. 

- Ne Lietuvos piliečiai varžosi be konkurencijos (HC). 

- Skridimo metu dingus ryšiui su serveriu, galima pabaigti skrydį off-line režimu, tokiu atveju IGC failą būtina 

atsiųsti iki vidurnakčio. 

 

Varžybų data ir laikas 

 

Varžybos prasideda: 2023-01-12 (ketvirtadienį) ir baigiasi 2023-02-05 (sekmadienį). 
 

Skraidymai vyks ketvirtadieniais ir sekmadieniais.  

Prisijungimo pradžia: ketvirtadieniais 20:00 (antras serveris 21:00); sekmadienis 19:00 (antras serveris 

20:00). 

Viso galimi 8 pratimai, 6 įskaitiniai. 

 
Pratimas, o tai pat ir visa kita informacija bus skelbiama Condor Soaring Lietuva tinklalapyje 

(https://condorsoaring.lt) apie 30 min. prieš skrydį. 

 

Rezultatai bus skelbiami SoaringSpot (https://www.soaringspot.com/en_gb/2023-m-lietuvos-virtualaus-

sklandymo-cempionatas-pociunai-2023/) ir Condor Soaring Lietuva (https://condorsoaring.lt) tinklalapiuose. 

Galutiniai rezultatai bus paskelbti pasibaigus varžyboms, vertinami 6 geriausi dalyvio rezultatai. 
 

Parsisiųsti CONDOR2 scenarijų galite iš čia: https://condorsoaring.lt/lt/atsisiusti – Lietuva2 v1.0. 
 

Planuojančius dalyvauti prašome iki sausio 12d. užsiregistruoti užpildant registracijos formą: 

https://condorsoaring.lt/lt/ltchamp23  

 

Sklandytuvų nebus galima keisti varžybų metu! 

 

Sausio 8 d., 20:00 vyks treniruotės skrydis! 
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