LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA
RINKIMINĖS-ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
2020 03 07, Vilnius

Dalyvauja:

Klubų-narių atstovai (pakviesti įstatų numatyta tvarka): klubas „Arcus“,
Baisogalos skraidyklių sporto klubas, Kauno parasparnių sporto klubas,
Klaipėdos „Vakario“ klubas, Aviacinis sporto klubas „Stratus“, Laisvo
skrydžio klubas, Skraidyklių pilotų klubas, Parasparnių sporto klubas
„Sparno broliai“, skraidymo asociacija „InClouds“, Ekstremaliojo sporto
centras, Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“.
Kvorumas yra.
LSPSF tarybos nariai: Martynas Makelis, Robertas Piesliakas, Dainius
Liegus, Greta Boliaku, Darius Lukoševičius.
Svečiai: pilotai ir kt.

Iš viso dalyvavo 34 žmonės.
Darbotvarkė:

1.

1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai.
3. 2019 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų, padėkų įteikimas,
prizininkų bendra nuotrauka.
4. LSPSF laikinojo prezidento, viceprezidentų, sekretorės, buhalterės,
parasparnių patikros laboratorijos ataskaitos.
5. Klubų ataskaitos.
6. LSPSF prezidento rinkimai.
7. 2020 m. varžybų grafiko pristatymas.
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas.
9. Kiti klausimai.

Darbotvarkės tvirtinimas.
SVARSTYTA:
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas:
1.1. Paaiškėjus kandidatui LSPSF prezidento rinkimuose, pridėti punktą
viceprezidento rinkimai – po LSPSF prezidento rinkimų.
1.2. LSPSF licencijavimo istorija ir statistika (Juozas Kaunas) – po klubų ataskaitų.

LSPSF

NUTARTA:
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).
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2.

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Dainius Liegus, sekretore Dovilė Kurpytė, balsų
skaičiuotojais Mantas Lipnickas ir Saulius Guobužas.
Visi konferencijos darbo organai išrinkti vienbalsiai.

3.

2019 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojų ir prizininkų
apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
Statulėlėmis, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2019 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir
skraidyklių čempionato varžybų nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai.
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus.

4.

SVARSTYTA:
4.1. LSPSF laikinojo prezidento ataskaita
(pasisakė Martynas Makelis)
Dėkoja LSPSF tarybai už darbą ir sportininkams, kurie propaguoja mūsų sportą.
4.2. LSPSF viceprezidento skraidyklėms ataskaita
(pasisakė Martynas Makelis)
2019 metais surengtas skraidyklių čempionatas. FAI 2 kategorijos varžybose dalyvavo 3
skraidyklių pilotai, vienas iš jų užėmė prizinę vietą.
4.3. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita
(pasisakė Robertas Piesliakas)
Aptarta LSPSF 2019 m. vykdyta veikla, varžybų organizavimas ir dalyvavimo varžybose
skatinimas. Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL ir JPL
etapų statistika ir tendencijos. Dėkojama LLL ir JPL etapų organizatoriams, nes tai stiprina
parasparnių sportą Lietuvoje ir gerina sportininkų pasirengimą.
4.4. LSPSF Tarybos narių ataskaita
(pasisakė Dainius Liegus, Greta Boliaku)
Pristatyta nacionalinių čempionatų, FAI 2 ir FAI 1 kategorijos varžybų, LLL ir JPL etapų
statistika ir tendencijos. Suorganizuotos tradicinės tikslaus nusileidimo parasparnių
varžybos Trakuose, etapas „Brilian foot“ – Europos parasparnių lyga, kurioje džiaugiamės
pasiektais rezultatais. Dėkojama Lietuvos parasparnių sportininkams už sporto
propogavimą.
4.5. Paraspanių patikros laboratorijos ataskaita
(pasisakė Darius Lukoševičius)
Parasparnių patikra atliekama jau penktus metus. Pastaraisiais metais patikra yra privaloma
ir džiugina, kad pilotais savanoriškai ir noriai neša tikrinti savo sparnus. Nuo paskutinės
konferencijos buvo patikrinti 65 sparnai. Nustebino, kad dalis pilotų nežino savo sparnų
pavadinimo. Pasitaikė keletas atvejų, kad pilotai buvo prisiraišę mazgų ant stropų.
2019 m. sausio mėn. baigėsi bendradarbiavimo sutartis su KTU universitetu. Todėl yra
ieškoma naujų partnerių perkeliant laboratoriją.
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Nuo parasparnių patikros kaina LSPSF nariams – 33 EUR, kitiems patikra kainuoja 45 EUR
plius siuntimas.
4.6. Buhalterės ataskaita
(pasisakė Jolanta Romanenko)
Nuo 2019 m. gautas pelnas. Pristatyta detali finansinė ataskaita, pateikiant 2019 m.
rodiklius palyginant su ankstesniais metais. LSPSF finansuojamose Cross Country Lietuvos
čempionato 2019 m. varžybose gautas likutis lygus 600 eurų. Klausimas Konferencijai kaip
bus naudojami šie finansai?
SVARSTOMA:
3-ios klasės varžybų Cross Country Lietuvos čempionato 2019 m. likutį (600 eurus) perkelti į
2020 m. XC Lietuvos čempionatą.
NUTARTA:
3-ios klasės varžybų Cross Country Lietuvos čempionato 2019 m. likutį (600 eurus) perkelti į
2020 m. XC Lietuvos čempionatą patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).

4.7. Generalinės sekretorės ataskaita
(pasisakė Dovilė Kurpytė)
Administracinė LSPSF veikla vyksta:
• Pilotai egzaminuojami, licencijos išduodamos bei pratęsiamos.
• LSPSF taryba 2019 metais reguliariai posėdžiavo. Visi Tarybos posėdžiai
užprotokoluoti ir paskelbti LSPSF puslapyje.
• Administruojamas LSPSF interneto puslapis: pildoma naujienų skiltis, atnaujinami
dokumentai, tvarkomas varžybų ir renginių kalendorius.
• Suteikiama administracinė pagalba varžybų organizatoriams.
NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).

5. SVARSTYTA:
Klubų ataskaitos ir planai
Klubas „Arcus“:
Klube yra 84 nariai, iš jų 11 moterų.
Nuveikti darbai po 2019 metų LSPSF konferencijos:
• Klubas padėjo organizuoti tradicines Trakų varžybas – 78 dalyviai;
• JPL varžybos – 17 dalyvių, surengtas vienas pratimas;
• LLL Arcus CUP – rekordinės varžybos dėl rezultatų, 22 dalyviai;
• 2 mokymų stovyklos, parengta 11 naujų pilotų;
• SIV kursas kartu su Parawinch komanda Turkijoje (dalyvavo 6 pilotai);
• Organizuotos kelionės į Kolumbiją, Italiją, Slovėniją, Madeirą, Meksiką;
2020 metų planuose: LLL FAI2, SIV kursas Turkijoje, mokymų stovykla, JPL „Arcus Taurė“
varžybos, SIV kursas Neringoje kartu su Parawinch, išvykos į Italiją, Slovėniją, Prancūziją,
Tenerifę.
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Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
Klube 10 narių. Nariai skraido motorizuotais parasparniais ir motorizuotomis skraidyklėmis.
Klubas 2020 m. planuoja aktyviau dalyvauti LSPSF veikloje.
Kauno parasparnių sporto klubas:
29 licencijuoti nariai (iš jų viena moteris): 1 narys išėjo, yra 2 naujokai, ir gali būti tikrai
perspektyvūs ir aktyvūs Lietuvos parasparnių bendruomenės nariai.
Klubas 2020 m. kviečia į „Kauno taurės“ varžybas.
Klaipėdos „Vakario“ klubas:
Klube 13 narių. Organizuotos JPL varžybos, populiarintas parasparnių sportas naudojant
parasparnių simuliatorių.
Klubas 2020 m. planuojama JPL.
Aviacinis sporto klubas „Stratus“:
Klubas vienija apie 15 narių. Klubo nariai sportuoja ir pelno prizines vietas. Kviečia jaunus
pilotus prisijungti. Klubas 2020 m. planuoja prisijungti organizuojant varžybas.
Laisvo skrydžio klubas:
Šiuo metu klube yra 55 nariai (iš jų 4 moterys).
2019 metais nuveikti darbai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, klubinės varžybos
Čekijoje. Skatina savo narius dalyvauti varžybose – tiek TN, tiek XC.
2020 metų planai: atsarginių parašiutų perpakavimo akcija, LSK „Hybrid CUP“– komandinės
varžybos kur komandoje vienas LLL lygio patyręs pilotas, kitas JPL pilotas, LLL Vilniaus taurės
varžybos, dalyvavimas Elektrėnų miesto šventėje, „FlyTogether“ kartu su Parawinch
Drėvernoje. Taip pat planuoja remti savo klubo sportininkus, dalyvausiančius TN ir XC
varžybose.
Skraidyklių pilotų klubas:
Klube 8 licencijuoti pilotai.
2019 m. organizuotos tradicinės varžybos, parašiutų išmetimo praktika virvių salėje.
Klubas 2020 metais planuoja organizuoti dvejas varžybas – vienos kalnuose ir vienos
Utenoje (Lietuvos skraidyklių čempionato etapai).
Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“:
Narių skaičius stabilus – 10 narių. Skraido, dalyvauja varžybose, organizuoti neplanuoja.
Išnuomuotos startavietės, todėl kviečia skraidyti.
Skraidymo asociacija „InClouds“:
Klube 11 narių.
2019 m. 4 kartus populiarintas parasparnių sportas naudojant parasparnių simuliatorių,
pastebėjo, kad dažniausiai simuliatoriais naudojasi šeimos.
Klubas 2020 m. planuoja toliau populiarinti parasparnių sportą ir skraidyti toliau.
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Ekstremaliojo sporto centras
Klube 4 nariai.
2019 m. aktyviai dalyvavo prisidedant prie varžybų organizavimo. Pradėjo didelį projektą
Visagine, naudojant parasparnių simuliatorių.
2020 m. klubas pasiryžęs mielai prisidėti prie kitų klubų organizuojamų varžybų, suteikti
savo išvilktuvą.
Skraidymo entuziastų sporto klubas „Skrydis kartu“
Klube 25 nariai (iš jų 2 moterys).
2019 m. rengtos skraidyklių varžybos.
2020 m. planas organizuoti parasparnių varžybas.

NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).

6. LSPSF valdymo organų rinkimai
LSPSF valdymo organų rinkimus vykdyti atviru balsavimu: už – 11 (vienbalsiai).
6.1. Prezidento
Kandidatas į prezidento pareigas:
Martynas Makelis.
NUTARTA:
LSPSF prezidentu išrinkti Martyną Makelį: už – 10, susilaikė – 1.
6.2. Viceprezidento
Kandidatas į skraidyklių viceprezidento pareigas:
Saulius Guobužas.
NUTARTA:
LSPSF skraidyklių viceprezidentu išrinkti Saulių Guobužą: už – 11 (vienbalsiai).

7. SVARSTYTA:
2020 m. varžybų grafiko pristatymas.
Apžvelgtas 2020 m. varžybų kalendorius.

8. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2020 m. kovo 28 d. Jonavoje, rinkimas.
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NUTARTA:
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 11 (vienbalsiai)
1. Dainių Liegų
2. Martyną Makelį
3. Gretą Boliaku
4. Juozą Kauną
5. Robertą Pesliaką
6. Saulių Sereiką
7. Jurijų Mikutovskį
8. Jolantą Romanenko
9. Martyną Burbą
10. Sigridą Pranaitytę
Atsarginiai kandidatai:
1. Saulius Guobužas
2. Vidas Guobužas
3. Jūra Čūšak
4. Darius Lukoševičius

9. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais
9.1. FAI2 kategorijos varžybų dalyvių licencijų klausimas (pasisakė Juozas Kaunas).
FAI2 varžybose pilotai gali dalyvauti tik su atitinkama FAI licencija.
LSPSF Taryba pasigilins į šį klausimą ir informuos bendruomenę.
9.2. Oro navigacija (pasisakė Martynas Makelis).
• Informacija iš kariškių – nuo balandžio pab. iki gegužės 22 d. pietų Lietuvoje ir
šiaurės Lenkijoje vyks karinės pratybos, todėl varžybos bei skraidymai tame regione
stabdo skraidymus.
• Skrydžiai Karklėje, Nemirsetoje. Gautas klausimas kodėl skraidoma CTR? CTR
skraidyti negalima. Gera praktika jeigu skraidoma netoli CTR informuoti Palangos
bokštą.
9.3. Biudžetas (pasisakė Martynas Makelis).
Kai bus patikslintas LAK biudžetas, tada bus aiškus finansavimas LSPSF. Laukiama LAK
konferencija, kurios metu turėtų būti patikslinti duomenys.
9.4. Rekordai (pasisakė Martynas Makelis).
Parasparnizme Robertas Pesliakas pasiekė Cross Country rekordą.
Skraidyklėse Sauliaus Guobužo.
Rasa Grigoraitienė išrinkta tarp 100 sporto žvaigždžių Lietuvoje. Palaikome ją LRT konkurse.
9.5. Moterys parasparnizme (pasisakė Rasa Grigoraitienė).
Norėtų ir tikisi, kad parasparnizme atsirastų daugiau moterų parasparnių sporte. Žada
paramą ir mokinti jaunasias parasparnistes tiek patarimais, tiek ore.
Skatina visus pilotus dalyvauti parasparnių tarptautinėse sporto varžybose.
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9.6. Draudimas (pasisakė Rasa Grigoraitienė).
Yra gerųjų praktikų Europos Sąjungos klubuose bendradarbiaujant su draudimo
kompanijomis. Svarbu atkreipti dėmesį, kokios rūšies draudimas reikalingas (turi būti
civilinė piloto atsakomybė, medicininės išlaidos, nelaimingų atsitikimų), svarbu apžvelgti
draudimo sąlygas.

Konferencijos pirmininkas

Dainius Liegus

Gen. sekretorė

Dovilė Kurpytė
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