
 

 

          Vilnius, 2020-12-21 

LASF nacionalinių rinktinių formavimo kriterijai 2021 metams: 

 
Lietuvos aviamodelių sporto federacija (LASF), atsižvelgusi į dėl covid-19 pandemijos atšauktas 2020 metų 

Tarptautinės Aeronautikos Federacijos (FAI) pirmos bei antros kategorijos varžybas, nutarė palikti galioti  

2019 metų LASF kasmetinėje ataskaitinėje konferencijoje patvirtintus sekančius nacionalinių rinktinių 

formavimo kriterijus, kurie buvo taikomi kandidatams į LASF rinktinių sudėtį: 

 

LAISVO SKRIDIMO AVIAMODELIAI 

Laisvo skridimo aviamodelių nacionalinė rinktinė bus sudaroma remiantis sportininkų reitingais 2019 metais. 

Sportininkų reitingai sudaromi, imant 2019 metų Lietuvos čempionato ir Lietuvoje vykdomų į Lietuvos taurės 

įskaitą įtrauktų varžybų, atmetus vieną blogiausią taurės etapo rezultatą, rezultatus perskaičiuotus per 1000 

taškų. Lietuvos čempionato rezultatai perskaičiuojami per 1200 taškų. Rinktinę sudaro po tris F1A, F1B, F1C 

klasių sportininkus, reitinguose užimančius aukščiausias vietas suaugusiųjų ir jaunių kategorijose bei 

aukščiausią vietą reitinge užėmusi moteris. Jei sportininkas, patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti 

dėl asmeninių priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo reitinguose esantis sportininkas. 

 

KORDINIAIAVIAMODELIAI 

Nacionalinė rinktinė yra formuojama pagal 2019 metų Pasaulio Taurės galutinėje įskaitoje pasiektus rezultatus 

F2B, F2C ir F2D klasėse. Rinktinę sudaro po tris ekipažus (pilotas+mechanikas) F2C klasėje ir po tris 

sportininkus F2B bei F2D klasėse, reitinguose užimančius aukščiausias vietas suaugusiųjų, jaunių bei moterų 

kategorijose. Jei sportininkas ar ekipažas, patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti dėl asmeninių 

priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo reitinguose esantis sportininkas/ekipažas. 

 

RADIJO VALDOMI AVIAMODELIAI 

F3P, F3J, F5J ir F3K klasių Lietuvos nacionalinės rinktinės formuojamos pagal 2019 metais Lietuvoje 

vykusiose varžybose surinktų taškų sumą ir sudarytą sportininkų reitingą. Pirmi trys sportininkai pagal reitingų 

lentelę sudaro Lietuvos nacionalinės rinktinės komandą suaugusiųjų ir jaunių kategorijose bei aukščiausią vietą 

reitinge užėmusi moteris. Jei sportininkas, patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti dėl asmeninių 

priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo reitinguose esantis sportininkas. 

 

KAMBARINIAI AVIAMODELIAI 

F1D klasės Lietuvos nacionalinė rinktinė yra formuojama pagal 2019 metais Lietuvoje ir Pasaulyje vykusiose 

varžybose pasiektus rezultatus. Geriausi trys sportininkai pagal reitingų lentelę sudaro Lietuvos nacionalinės 

rinktinės komandą. Jei sportininkas, patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti dėl asmeninių 

priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo reitinguose esantis sportininkas. 

 

KOSMINIAI AVIAMODELIAI 

S klasės Lietuvos nacionalinė rinktinė yra formuojama pagal 2019 metais vyksiančiame Pasaulio čempionate 

ir Pasaulio taurės varžybose pasiektus rezultatus, sudarant sportininkų reitingo lentelę. Geriausi trys 

sportininkai pagal reitingų lentelę sudaro Lietuvos nacionalinės rinktinės komandą. Jei sportininkas, 

patenkantis į rinktinės sudėtį, negali joje dalyvauti dėl asmeninių priežasčių, jo vietą užima sekantis po jo 

reitinguose esantis sportininkas. 

 

Galutiniai nacionalinių rinktinių sąrašai yra patvirtinami einamųjų metų LASF kasmetinėje ataskaitinėje 

konferencijoje.  
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