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Dalyvavo:
LSPSF prezidentas V. Grigoraitis.
LSPSF viceprezidentas: J.Jakovlevas
Tarybos nariai: J.Kaunas, J.Blocha, L.Giliun.
Svečiai: Arvydas Osinskas, Gintaras Sidaravičius, Karolis Dautartas
1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
Aptarti praėjusio posėdžio sprendimai.
2. Pilotų dalyvavimas užsienio varžybose, finansų paskirstymas.
Svarstyta: šiais metais federacijai iš valstybės biudžeto skirta nemažai lėšų spoto
programoms vykdyti, nes mūsų pilotai gerai pasirodė praėjusių metų Pasaulio
čempionate.
Pilotai pateikė prašymus apmokėti jų dalyvavimą užsienio varžybose. Pagal šiuos
prašymus bei pilotų reitingus buvo skirstomos lėšos.
Nutarta: Likviduoti visas federacijos skolas, likusius pinigus paskirstyti taip:

1. Apmokėti startinius mokesčius visiems, padavusiems paraiškas vykti į
užsienio varžybas:

Trofeo Montegrappa (skraidyklės)

7x350Lt

2450Lt

Europos skraidyklių čempionatas

3x1450Lt

4350Lt

Europos parasparnių čempionatas

4x1555Lt

6220Lt

US Paragliding Nationals

1x960Lt

960Lt

HG pre-worlds

3x1200Lt

3600Lt

Pre PWCA Placivel (Venesuela)

1x420Lt

420Lt

Tikslaus nusileidimo Europos čemp. 5x828Lt + 1x414Lt 4554Lt
Tikslaus nusileidimo Pre world
Viso

6x172Lt

860Lt
23414Lt

2. Rezervuoti 7000Lt Lietuvos skraidyklių ir parasparnių čempionatui (XC)
pravesti,
3. Rezervuoti 5000Lt Lietuvos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatui
pravesti,
4. Sumokėti nario mokestį LAK (~1000Lt) (iš lėšų, surinktų už licenzijas),
5. Rezervuoti 1000Lt LSPSF taurės (neakivaizdinių varžybų internete)
pravedimui.
6. Likusias lėšas (apie 7000Lt), o taip pat visas kitas planuotas, bet nepanaudotas
lėšas panaudoti kelionių į aukščiau išvardintas varžybas apmokėjimui, jei
sportininkai pristatys varžybų protokolus (su organizatorių parašais). Pinigai
bus paskirstomi atsižvelgiant į pasiektus rezultatus.

3. Puslapio www.skrydis.lt likimas.

Svarstyta: šis tinklapis priklauso Laisvo skrydžio klubui.
Nutarta: Laisvo Skrydžio klubas toliau tvarko tinklapį bei apmoka už jį.
Federacijos dokumentai perkeliami į puslapį www.lspsf.lt.
4. Dėl Trakų oro festivalio- 2008.
Svarstyta: Ar šiais metais organizuoti Tiklaus nusileidimo čempionatą ir šventę
kartu, ar tik varžybas.
Nutarta: Jei ledo nebus šventė neįvyks, o varžybos vyks Kyviškėse. A.Osinskas
įpareigojamas gauti leidimus iš CAA organizuoti varžybas alternatyviose
skraidavietėse. Trakų šventei bei varžyboms skirti iki 5000Lt iš federacijos
biudžeto. Varžybų sąmatą tarybai M. Kmitas pateiks iki vasario 10 d.
Įpareigoti V.Grigoraitį pasirašyti sutartį su J.Blocha dėl technikos nuomos
varžybų laikotarpiu.
5. Lietuvos čempionatas.
Svarstyta: čempionato finansavimo iš federacijos biudžeto galimybės, varžybų
vieta, laikas. Šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikta ši
čempionato data: 2008m. gegužės 30d. – birželio 8d. V.Grigoraitis pasiūlė
pakeisti čempionato datą į 2008m. 08-01 iki 08-10, rezervinės dienos 2008m. 0809 iki 08-17 ir 08-15 iki 08-24. Nutarta: Skirti Lietuvos parasparnių ir
skraidyklių čempionatui 7000Lt. Paskelbti diskusijas internete,
www.paragliding.lt forume iki kovo 1 dienos. Kovo mėn. tarybos posėdyje bus
priimtas galutinis sprendimas.
6. Įgaliojimų suteikimas Švedijai CIVL konferencijoje.
Nutarta: suteikti įgaliojimus Švedijai CIVL konferencijoje.
7. Sekančių metų LSPSF taurė.
Nutarta: iš federacijos biudžeto rezervuoti 1000Lt LSPSF 2008m. taurei
organizuoti.
8. Einamieji klausimai.
Svarstyta: Federacija 2007m. Pasaulio tikslaus nusileidimo čempionatui įsigijo
du Honda variklius. Jie buvo perduoti J.Blocha, bet nebuvo sudaryta panaudos
sutartis. Buvo žodinis susitarimas, kad J.Blocha įsipareigoja penkerius metus
padėti organizuoti federacijos renginius bei varžybas, taikyti nuolaidas pakilimo
mokesčiui.
Nutarta: Sudaryti variklių Honda panaudos sutartį su J.Blocha.
LSPSF prezidentas
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