Sveiki sklandytojai ir jiems prijaučiantys !

2018 m. Sausio 3 d.

Kviečiu visus virtualaus ir tikro sklandymo mėgėjus į 10-ąjį
"Lietuvos virtualaus sklandymo čempionatą 2018"!

Šiemet skrendame:
1.

15 metrų bei Standartinėje klasėse – Skraidysime Slovakijoje.

Bendros taisyklės:
„15 metrų klasė“ .Galimi sklandytuvai ASW 27, Ventus 2 , LS6
Standartinė klasė Galimi sklandytuvai Discus, LS8, ASW 28
Turite pasirinkti po vieną sklandytuvą iš abiejų klasių, Keisti sklandytuvų varžybų metu nebus galima.
. Taisyklės:
1. Rezultatai bus skaičiuojami su SeeYou pagal FAI taisykles. Vienas pakeitimas Pm = 1000, nepriklausomai
nuo atstumo ir laiko.
2. Handicapų nebus.
Pastabos:
- Skrisime apie 200 km maršrutus. Skrydžiai truks apie 1:45 - 2:00 val.
- Už skraidymą debesyse sumoje ilgiau nei 3 sekundes bus skiriama 50 taškų bauda, ilgiau kaip 6 sekundes –
diskvalifikacija pratime.
- Tupiant į aikštelę, būtina saugiau nusileisti ir nesulaužyti sklandytuvo. Jeigu sudūžtate aikštelėje - 100 baudos
taškų. Sudužimai, po finišo linijos kirtimo ar susidūrus ore nevertinami.
- Po skridimo privalu e-paštu (igcvno@gmail.com) atsiusti IGC failą. Failą privalu pavadinti pagal taisykles su data ir
varžybiniu numeriu (pvz. 2016 m. sausio 14 d. maršruto skristo „AB“ sklandytuvu failas vadinasi „61E_AB.igc“).
IGC failas turi būti atsiūstas ne vėliau kaip valanda po serverio pabaigos.
- Serveris vadinsis "LT Championship Day 01". Teamspeek 3 adresas bus toks pats kaip ir serverio (slaptažodis:
kaunas).
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- Prisijungimui prie serverio skiriamos 15 minučių (pvz. 20:00 - 20:15), Startas atidaromas po 15 minučių. Starto
laikas 60 min. Po pirmo posūkio punkto perstartuoti negalima.

Varžybų data ir laikas
Varžybos prasideda: 2016-01-14 (sekmadienį ) ir baigiasi 2016-02-11(sekmadienį):
Skraidymo dienos sekmadieniais ir trečiadieniais.
Prisijungimo pradžia 21:00 val. Trečiadieniais, 20 val sekmadieniais – viso galimi 9 pratimų, visi įskaitiniai.
Pratimo užduotį gausite vėliausiai 30 min. prieš skrydį emeilu, bei bus paskelbta facebooke „Lietuvos condor
soaring komanda“ paskyroje. Jei kažkurią dieną dėl vienokių ar kitokių priežasčių pratimo nebus, bus pranešta emeilu.
Jei kas negalėsite visuose pratimuose dalyvauti nenusiminkite, vadinasi suteikėte šansą laimėti kitiems .
Pastaba: perskridimų „offline“ nebus.
Parsisiųsti ir susiinstaliuoti CONDOR scenarijus galite iš čia:
http://www.condorworld.eu/index.php?id=440 oficiali HD mokama versija, arba
http://www.condor-club.eu/sceneries/0/?o=0&p=9 demo versija - Slovak Republic v1.0.
Prašau visus užsiregistruoti atsiunčiant e-laišką igcvno@gmail.com Vardas Pavardė, sklandytuvų tipai,
registracijos numeris, varžybinis numeris. Sklandytuvų nebus galima keisti varžybų metu.
Registracija į varžybas vykdoma iki sausio 14 dienos.
Varžybų organizatorius Gvidas Sabeckis
Varžybų vyr. Teisėjas Vidas Beržinskas
Apdovanojimai
LSSF įsteigtas varžybų prizinis fondas 400 eurų.
I vieta 150 eurų
II vieta 120 eurų
III vieta 80 eurų
IV vieta 50 eurų
Treniruočių nebus tad visi pasitreniruokite asmeniškai 
Prašau persiųsti šį laišką visiems jūsų žinomiems CONDOR sklandytojams Lietuvoje, bei, esant galimybei, paskelbti
lietuviškuose sklandymo tinklalapiuose.
Linkėjimai,
Gvidas Sabeckis
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