Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių sporto federacija
LSPSF ataskaitin÷ konferencija.
Vilnius, 2008 sausio 5 d.
Protokolas
Dalyvauja:
Prezidentas - V.Grigoraitis
Viceprezidentai - Jurijus Jakovlevas, Linas Česnulevičius.
Gen. Sekretor÷ - Vilma Grigoraitien÷
Revizorius – Kęstutis Juz÷nas
Balso teisę turintys klubų atstovai:
Aviacijos sporto klubas “Stratus”
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubas
Aviacinis sporto klubas ,,MultiAVIA“–
Elektr÷nų aeroklubas
Baisogalos skraidyklių sporto klubas
Kauno skraidūnų sporto klubas
Klaip÷dos “Vakario” klubas

Valdas Serafinas, Adomas Baublys;
Jolanta Romanenko, Marijonas Kmitas;
Rolandas Kaunas.
Darius Jakubauskas;
Evaldas Žiaunys, Mindaugas Morkūnas;
Kęstutis Palevičius, Linas Česnulevičius;
Gražvydas Juoz÷nas;

Svečiai:
LAK gen. sekretorius ekon. m. dr. Antanas Karpavičius,
LSPSF Buhalteris Rimantas Zajankauskas.
Kauno Parasparnių sporto klubo atstovas Benvenutas Ivanauskas.

Dienotvark÷:
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Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s.
Klubų ataskaitos.
LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.
Nario mokesčio nustatymas.
Varžybų grafiko 2008m. tvirtinimas.
Atsistatydinusio tarybos nario rinkimai.
LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas.
Pasiruošimas Trakų oro festivaliui – 2008.
Einamieji klausimai.

Konferencijos balsų skaičiuotoja vienbalsiai išrenkama Inga Kaunien÷.
Balsavimo teisę turi 11-ą atstovų iš federacijos klubų. Kvorumas yra.

1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s.
Prezidento V.Grigoraičio ataskaita:
Naujoji taryba prad÷jo darbą po Pasaulio tikslaus nusileidimo čempionato.
Buvo daug skolų. Jas pavyko sumažinti. 2007 m pabaigoje federacija gavo paramą
iš r÷m÷jų. Buvo kreiptasi pagalbos ir į vyriausybę bei Kūno kultūro ir sporto
departamenta. Iš jų paramos negauta.
Taryba rinkosi kas m÷nesį. Visi tarybos protokolai yra internete
(www.skrydis.lt). Šiuo metu yra kuriamas naujas oficialus federacijos tinklapis,
kuriame bus naujausia informacija apie federacijos bei tarybos veiklą
(www.lspsf.lt).
Kiekvienais metais federacija pateikia išsamią ataskaitą LAK‘ui iki
kasmetin÷s LAK konferencijos. Visos ataskaitos jau yra pateiktos.
Viceprezidento L. Česnulevičiaus ataskaita:
Šiais metais skraidyklininkai dalyvavo įvairiose varžybose tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Aktyviausieji buvo J.Pleikys, M.Urbelis, R.Sonkus, R.Morkūnas,
L.Kesminas, E.Žiaunys. Skraidyklininkų rinktin÷ dalyvavo ir Montegrappa 07 HG
flex varžybose, kuriose už÷m÷ III-čiąją vietą komandin÷je įskaitoje.
`
2007m. čempionatas Panev÷žyje neįvyko, d÷l netinkamų oro sąlygų. Tod÷l
taryba nutar÷ sud÷ti visų įvykusių taurių rezultatus ir taip išaiškinti nugal÷tojus.
Nugal÷tojai bus apdovanoti 2008 m. Trakų oro festivalio metu.
2008 m. planuojama dalyvauti 10-tyje varžybų.
Viceprezidento J.Jakovlevo ataskaita:
Federacija gali didžiuotis išties puikiasi sportininkais. 2007 m. geriausiu
parasparnio piltou pripažintas Aleksej Lobikov.
Parasparnistai šiais metais dalyvavo daugelyje varžybų, kurios vyko ir
Lietuvoje, ir užsienyje. Aktyviai užsienio varžybose dalyvauja Rasa Grigoraitien÷,
Sigitas Puškorius, Tadas Sidaravičius, Tomas Šeštokas, Donatas Adžgauskas.
Revizoriaus K.Juz÷no ataskaita:
Kadangi konferencijos vyksta tik pasibaigus metams, tikliaus finansinio
balanso negalime pateikti, tod÷l pateikiame tik preliminarų federacijos balansą. Visas
ir tikslus 2007 m. federacijos balansas bus sugrupuotas ir pateiktas internete,
federacijos tinklapyje.
Gen.sekretor÷s Vilmos Grigoraitien÷s ataskaita:
Federacijoje šiuo metu yra 166 galiojančios parasparnių pilotų licenzijos ir 16
skraidyklių pilotų licenzijų.
Išduota:
5kategorija
1

Para Pro
4 kategorija
12

3kategorija
25

Pratęsta:
Parasparnių
26

Skraidyklių
2

Išvilktuvo
1

Išvilkt.op.
3

Safe Pro
4 kategorija 3 kategorija
5
2

Išduota
Parasparnių
Skraidyklių
Instruktoriai
Išvilktv.operatoriai
Iš viso
Ženkliukai
Surinkta Iš viso

38
7
0
3
48
25
985
1300

Išleista
Rašalas printeriui
Fotopopierius
Laminavimo kortel÷s
Popierius
LAK jubiliejus
Metalas taikiniui
Kabelis
Registruoti laiškai
Pagauk v÷ją registr.
Licenzijų gamyba
Iš viso

115,11
30
9,98
20
500
200
98
8,35
240
220
1441,44

Likutis už 2006
Surinkta
Išleista
Kasoje

947,09
1300
1441,44
805,65

Pratęsta
25
2
1
1
29
290

Visi protokolai tarybos raštai ir protokolai yra.
LAK gen. sekretorius ekon. m. dr. Antanas Karpavičius pagyr÷ federaciją už jos
veiklą. Rezultatai yra geri. LAK‘as su federacija sudaro bendradarbiavimo sutartį,
tod÷l jiems nereikalingas finansinis balansas. Visi varžybų grafikai pristatomi iki
gruodžio 1d. LSPSF federacija juos jau pateik÷. Ruošiamos naujos FAI licenzijų
formos, gali pasikeisti ir jų kainos.
Nutarta: konferencija vienbalsiai tvirtina ataskaitas.
2. Klubų ataskaitos.
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubas:
Klubas veikia aktyviai. Organizuojami skrydžiai ir Valkininkų aerodrome, ir
kitose Lietuvos vietose. Klubas džiaugiasi, kad Vilniaus taur÷, jų manymu, šiais
metais buvo organizuota geriausiai, kad skraidykl÷s ir gali pakilti su grąžintuvu.
Įvyko dvi stovyklos: Kryme, Ukrainoje ir Salose, Rokiškio r. Buvo suorganizuotos
išvykos į Turkiją, Italiją. Klubo narys Marijonas Kmitas stengiasi suderinti visus
nesklandumus d÷l Kernav÷s šlaito. Greitu laiku gal÷sime ten skraidyti.
Klubas pri÷m÷ sprendimą paremti ir apmok÷ti starto mokestį Lietuvos
čempionato metu geriausiems klubo sportininkams.
2008m. klubas planuoja prisid÷ti organizuojant Lietuvos čempionatą, Tikslaus
nusileidimo varžybas Trakuose, organizuoti Vilniaus taur÷s varžybas, mokymo-

skraidymo stovyklas Kuršių Nerijoje, Salose, I-ąjį SIV kursą Lietuvoje, planuoja
išvykas į Ispaniją, Italiją, Turkiją, Krymą.
Aviacinis sporto klubas ,,MultiAVIA“:
Klubas veikia, nors jame tik 1 parasparnistas.
Aviacijos sporto klubas “Stratus”:
Klubas padeng÷ bei sumažino dalį Pasaulio čempionato nuostolių.
Bendradarbiauja su Trakų meru.
Klubas finansavo sportininkų išvykas į tarptautines varžybas, plečia savo
veiklą, gamina naują išvilktuvą.
Šiuo metu sportininkus ruošia 2 instruktoriai. Klubas orientuojasi į aukšto
sportinio lygio finansavimą.
Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
Klubas veikia aktyviai. Priimta ir naujų narių. Dalyvauja tarptautin÷se bei
Lietuvoje vykstančiose varžybose. Šiuo metu ruošiasi naujam varžybų sezonui. 2008
m. planuoja organizuoti Baisogalos taur÷s varžybas.
Kauno skraidūnų sporto klubas:
Klubas veikia, nors šiais metais naujų narių nepriim÷. Dedamos visos
pastangos naujai skraidyklei įsigyti.
Klaip÷dos “Vakario” klubas:
Klube – 13 narių, iš jų 10 licenzijuotų pilotų. 2007 m. įsigijo naują sertifikuotą
išviktuvą. Organizuoja Žemaitijos taur÷s varžybas, atsarginio parašiuto m÷tymo
treniruotes.
Yra problema su nelegaliai skraidančiais (be licenzijų), ypač Neringos kopose.
Elektr÷nų aeroklubas:
Klubas nedidelis. Savo technika laiko Baisogalos klubo patalpose. Turi 1 narį,
kuris nori išmokti laisvo skraidykl÷s skrydžio.
Kauno Parasparnių sporto klubas:
Klubas įsikūręs seniai. Turi 18 licenzijuotų narių, 1 moterį, kuri ruošiasi tapti
parasparnio pilote. Klubo prezidentas – Jonas Miklovis. Jis aktyviai dirba, kad klubas
klest÷tų. Pats padar÷ vieną išvilktuvą. Skraido 3 išvilktuvais. Persik÷l÷ iš Aleksoto į
Babtus.
Siekia į klubo veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo.
3. LSPSF įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.
Svarstyta: nauja federacijos įstatų redakcija. Išklausyti pasiūlymai.
Nutarta: priimti naujos redakcijos LSPSF įstatus.
Įpareigoti LSPSF prezidentą V.Grigoraitį įregistruoti naujus federacijos įstatus
Valstybiniame registrų centre.
4. Nario mokesčio nustatymas.
Svarstyta: kiekvienais metais iškyla problemų d÷l neveikiančių klubų. Taryba siūlo
įvesti nario mokestį bei stojamąjį mokestį.
Konferencija svarst÷ šį pasiūlymą.

Balsuota: Nario mokestis 100Lt – Taip - 5 balsai;
50 Lt – Taip – 6 balsai.
Nutarta: įvedamas klubų nario mokestis – 50 Lt.
Balsuota: Stojamasis mokestis 200Lt – Taip – 4 balsai;
100Lt – Taip – 6 balsai;
Susilaik÷ - 1 balsas.
Nutarta: stojamasis mokestis - 100 Lt.
5. Varžybų grafiko 2008m. tvirtinimas.
Svarstyta: aptartas 2008 m. varžybų grafikas bei varžybų vietos. Siūlyta Lietuvos
čempionatą šiais metais organizuoti Salose, Rokiškio r. Taip pat jį registruoti kaip
FAI II-osios kategorijos varžybas.
Balsavimas, d÷l parasparnių II-os kategorijos varžybų:
II-osios kategorijos varžybos –Už
1 balsas;
Prieš
4 balsai;
Susilaik÷
5 balsai.
Balsavimas, d÷l skraidyklių II-os kategorijos varžybų:
II-osios kategorijos varžybos –Už
0 balsų;
Prieš
2 balsai;
Susilaik÷
7 balsai.
Nutarta:
1. 2008m. Lietuvos parasparnių ir skraidyklių čempionato (XC) neregistruoti
FAI kaip II kat. Varžybų.
2. 2008 m. varžybų grafikas patvirtinamas (pridedama kopija).
3. Įpareigoti J.Kauną paskelbti forume diskusiją d÷l čempionato pravedimo
formos.
4. Įpareigoti klubų vadovus pateikti pasiūlymus čempionato datos ir varžybų
formos iki 2008 m. kovo 1 d..
5. D÷l Nidos taur÷s taryba svarstys artimiausiame pos÷dyje.
6. Atsistatydinusio tarybos nario rinkimai.
Svarstyta: Federacijos viceprezidentas Linas Česnulevičius atsisako einamų
pareigų d÷l asmeninių priežasčių ir į savo vietą siūlo skraidyklininką Justiną Pleikį.
V.Grigoraitis pritaria L.Česnulevičiaus pasiūlytai kandidatūrai, nes J.Pleikys yra
aktyvus federacijos sportininkas, kuris ne tik dalyvauja tarptautin÷se varžybose, bet
ir prisideda jas organizuojant.
Nutarta: Justinas Pleikys vienbalsiai išrinktas LSPSF federacijos viceprezidentu.
Patvirtinta nauja federacijos tarybos sud÷tis:
LSPSF prezidentas – Vytautas Grigoraitis
Viceprezidentai: Jurijus Jakovlevas, Justinas Pleikys.
Tarybos nariai: Jevgenij Blocha, Leonard Giliun, Juozas Kaunas.
Revizorius - Kęstutis Juz÷nas.
Gen.sekretor÷ – Vilma Grigoraitien÷.

7. LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas.
Juozas Kaunas pristat÷ LSPSF taur÷s nugal÷tojus bei jų rezultatus.
Nutarta: asmeniškai infromuoti nugal÷tojus ir juos apdovanoti 2008 m. vasario 15-18
d. Trakų oro festivalio metu.
8. Pasiruošimas Trakų oro festivaliui – 2008.
Svarstyta: L.Giliun pristat÷ Trakų oro švent÷s, vyksiančios 2008m. Vasario m÷n 1518d., progamą. Už renginio organizavimą atsakingi L.Giliun ir A.Osinskas. Tuo pat
metu vyks Atviras Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas. Varžybų
direktorius – Marijonas Kmitas. Renginio tinklapis: www.orosvente.lt
Nutarta: V.Grigoraitis įpareigojamas užregistruoti Lietuvos Parasparnių tikslaus
nusileidimo čempionatą FAI kaip II-os kategorijos varžybas.
9. Einamieji klausimai.
Radijo stotel÷s.
Svarstyta: V.Grigoraitis informavo, kad yra gautos 5 radijo stotel÷s ir jas reikia
išdalinti klubams.
Nutarta: radijo stoteles perduoti šiems klubams:
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubui;
Kauno parasparnių sporto klubui;
Klaip÷dos “Vakario” klubui;
Panev÷žio parasparnių sekcijai;
Baisogalos skraidyklių klubui.
D÷l licenzijų išdavimo ir pratęsimo.
V.Grigoraitis pristat÷ 2008-01-03 tarybos protokolo sprendimą, kad nuo š.m. sausio
5d. licenzijų išdavimo mokestis - 40Lt, pratęsimo - 20Lt.
Parasparnių technin÷ apžiūra.
Svarstyta: Federacijai reikalinga įranga bei atsakingas asmuo parasparnių techninei
apžiūrai organizuoti.
Nutarta: įsigyti įrangos komplektą parasparnių techninei apžiūrai atlikti.
Delegatai į kasmetinę LAK‘o konferenciją.
Nutarta: LAK konferecijoje LSPSF federaciją atstovauja; V.Grigoraitis,
J.Jakovlevas, J.Pleikys, V.Grigoraitien÷, A.Baublys, K.Juz÷nas, K.Palevičius,
J.Kaunas, T.Šeštokas, L.Giliun.
Sekančios LSPSF konferencijos data.
Svarstyta: pateikti du pasiūlymai d÷l konferencijos datos:
1. Savaitę prieš LAK‘o konferenciją.
2. Vasario- kovo m÷n.
Nutarta: galutinį sprendimą priims LSPSF taryba.

LSPSF prezidentas

Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen. Sekretor÷

Vilma Grigoriatien÷

