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Birželio 23 – 24 dienomis Biržų aeroklubo oro uoste buvo surengtas Lietuvos laisvo
skridimo aviamodelių Taurės varžybų antrasis etapas. Šiose varžybose stipriausi šalies
aviamodeliuotojai, Latvijos ir Baltarusijos atstovai kovojo ir dėl anksti mus palikusio
žinomo sportininko, daugkartinio šalies čempionatų ir tarptautinių varžybų nugalėtojo,
pasvaliečio Rimo Indrišonio taurės. Biržuose savo aviamodelius sėkmingai skraidino
keturi Varėnos techninio sporto klubo „Erdvė“ atstovai.

Gerą sportinę formą šiuo metu pasiekęs klubo pirmininkas, Lietuvos aviamodelių sporto
federacijos viceprezidentas, šalies rinktinės narys Virginijus Ivančikas vienintelis iš F1B klasės
modelius (modeliai su gumos varikliu) skraidinusių sportininkų surinko visus 900 taškų ir,
aplenkęs Utenos aviamodelių klubo narius - Tomą Mackų, pelniusį 887 taškus ir Eligijų Barkų –
880 taškų, atsistojo ant aukščiausio garbės pakylos laiptelio. Virginijus jau trejose iš keturių
oficialių varžybų (dvejos buvo tarptautinės – G.V.) surinko visus galimus taškus. Atkakli kova dėl
apdovanojimų vyko ir sklandytuvų modelių (F1A) klasėje. Net šeši aviamodeliuotojai surinko
maksimalią taškų sumą. Jų sklandytuvai visuose penkiuose pagrindinių varžybų turuose skraidė
užtikrintai ir stabiliai – po 3 minutes. Tarp jų buvo ir Varėnos techninio sporto klubo „Erdvė“
atstovai – Lietuvos rinktinės narys Justinas Bartkevičius ir Edvardas Žilinskas. Nugalėtojui
išaiškinti teko rengti papildomą skrydį, kuris, dėl netikėtai prapliupusio lietaus, buvo atidėtas
vakarui. Teisėjų kolegijai nusprendus, jog šeštajame ture reikės skristi 6 minutes, fortūna buvo
palanki šiauliečiui Pauliui Budovui. Jo sklandytuvas, „pagavęs“ vakarinę aukštyn kylančią šilto
oro srovę (termiką), skraidė 5 minutes 42 sekundes. Vos 2 sekundėm nuo nugalėtojo atsilikęs
biržietis Vytas Klezys pelnė antrąją vietą. Trečioji vieta atiteko Edvardui Žilinskui – 5 minutės 30
sekundžių, ketvirtoji – Justinui Bartkevičiui – 5 minutės 17 sekundžių. Prasčiau sekėsi 2017
metų Lietuvos taurės laimėtojui Emiliui Žilinskui. Nesėkmingas skrydis trečiajame ture jam lėmė
aštuntąją vietą tarp 24 dalyvių.

Įpusėjęs šių metų varžybių sezonas varėniškiams kelia naujų iššūkių - liepos 7 – 8 dienomis
Madžiūnuose (Trakų r.) vyks atviros 2018 metų Lietuvos respublikos laisvo skridimo
aviamodelių pirmenybės, o liepos 23 dieną Vengrijoje Szentes mieste startuos Europos laisvo
skridimo aviamodelių čempiontas. Jame šalies rinktinės sudėtyje dalyvaus ir jos garbę gins trys
Varėnos techninio sporto klubo „Erdvė“ nariai: Virginijus Ivančikas, Justinas Bartkevičius ir
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Virginijus Furmaniukas, skraidinantis modelius su mechaniniu varikliu ( F1C klasė ).

Gediminas Vaitekūnas

Dėl lietaus varžybų uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas vyko Biržų aeroklubo angare.
Varėnos techninio sporto klubo „Erdvė“ atstovai su iškovotais trofėjais (iš kairės) varžybų
teisėjas Linas Giedraitis ir sportininkai - Emilis Žilinskas, Edvardas Žilinskas ir Virginijus
Ivančikas.

Klubo archyvo nuotr.
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