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Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija

LSPSF ataskaitinė rinkiminė konferencija
2002 03 16, Aleksotas

LSPSF KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

LSPSF konferencijos dienotvarkė:
1. LSPSF taurės nugalėtojų apdovanojimas
2. Prezidento ataskaita
3. Klubų pirmininkų ataskaita
4. Ryšių su visuomene atstovo atskaita
5. Revizijos komisijos ataskaita
6. Pasisakymai, klausimai, aptarimai
7. Klausimas dėl tolimesnės federacijos veiklos
8. Prezidento rinkimai
9. Naujos tarybos rinkimai
10. Varžybų planai ir grafikas
11. Įstatų keitimo klausimai
12. Einamieji klausimai

Dienotvarkė balsavimu patvirtinta vienbalsiai.

Pirmininkaujantis: D. Jakubauskas
Sekretorė: V. Grigoraitienė
Dalyvavo : 9 klubų atstovai.(nedalyvavo Alytaus, Marijampolės ir Nidos klubų
atstovai)
Balsavimo teisę turėjo du atstovai nuo kiekvieno klubo bei prezidentas, viso 19 balsų.

1. LSPSF taurės nugalėtojų apdovanojimai.

Skraidyklių pilotai nepateikė rezultatų.
Parasparnių klasėje nugalėjo Vidmantas Gečas
II – Evgenij Blocha
III – Valerij Lukaševič

Didžiausias nuskristas atstumas (82 km.) - Vidmantas Gečas.

2. Prezidento Valdo Vainiaus ataskaita.

Skraidyklių sportas.
2001 metais  surengtas Atviras Lietuvos Skraidyklių sporto čempionatas, registruotas
FAI kaip II kategorijos tarptautinės varžybos. Dalyvavo 11 pilotų, 4 Lietuvos pilotai
gavo tarptautini reitingą.
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Lietuvos skraidyklininkų komanda debiutavo Pasaulio oro žaidynėse, užėmė 24 vietą
iš 31.
Pirmą kartą Nidoje surengtas skraidyklių sporto čempionatas (8 pilotai).
Įsikūrė Nidos skraidyklių klubas.
Surengtos 3 savaitinės stovyklos Nidoje.
Išbandyta skraidyklė su motoru “moskitas”.
Bandoma iš valstybės išsinuomoti Valkininkų aerodromą.

Parasparnių sportas.
2001 metais surengtas antrasis  parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas
Trakuose. Dalyvavo 25 pilotai.
Parasparnių sporto čempionatas Šeduvoje (28 pilotai).
Įkurta mokymo-licenzijavimo komisija, egzaminų klausimynui sutvarkyti.
Aktyviai prižiūrimas interneto psl. www.skrydis.lt

3. Klubų atskaita.

Kauno klubas “Soliaris” – klubas įregistruotas 2002 metais. Klube yra 9 nariai.
Tarptautiniame parasparnių sporto čempionate Trakuose dalyvavo 4 klubo atstovai.
Vilniaus klubas “MultiAvia”. 17 narių. Klubo nariai  aktyviai dalyvauja parasparnių,

balionų ir skraidyklių sporto varžybose.
Elektrėnų Aeroklubas. Aktyviai dalyvauja skraidyklių ir ultralengvų skraidymo
aparatų federacijų veikloje ir varžybose. Kol kas 3 nariai.
“Laisvo skrydžio” klubas. 27 nariai. Aktyviai dalyvauja varžybose, užima pirmąsias
vietas. Organizuoja varžybas. Prižiūri interneto svetainę www.skrydis.lt.
Klaipėdos Aeroklubas. 18 narių, skraidyklininkai, parasparnistai ir aviamodelistai.
Kartais stinga informacijos, kadangi toli nuo sostinės. Kol kas varžybose parasparnių
pilotai nedalyvauja, nes nėra tinkamai pasirengę.
Baisogalos skraidyklių sporto klubas, gyvuoja 10 metų. 10 narių. Rezultatai geri.
“Stratus” Trakai. Įkurtas prieš 1,5 metų. 10 narių, Balionai, lėktuvai, parasparniai.
Klubas turi 4 parasparnius, 2 auto išvilktuvus. Organizavo 2002 metų tarptautinį
parasparnių sporto tikslaus nusileidimo čempionatą.
“Vilniaus skraidyklių pilotų klubas” užregistruotas 2002 vasario 1 d. 16 narių.
Skraidyklių ir UL pilotai.
“ Kauno skraidūnų sporto klubas” 25 nariai.skraidyklių, parasparnių ir UL pilotai.
Dalyvauja varžybose. Trūksta instruktorių.

4. Ryšių su visuomene atstovės V. Grigoraitienės ataskaita. Per metus, dalyvauta
parodoje, išleistas lankstinukas, tvarkomas interneto psl., varžybų rezultatai
pateikiami spaudai, organizuojamos akcijos, varžybos stengiamasi gauti kuo
daugiau žiniasklaidos dėmesio.

5. Revizijos komisijos pirmininko Kęstučio Juzėno ataskaita.

Iškeltas klausimas dėl revizijos ataskaitos papildymo. Valdui Vainiui pavesta iki
gegužes 1 dienos sutvarkyti federacijos buhalteriją, padaryti ir pateikti metinį balansą.
Pasamdyti profesionalų finansininką .Reviziją atlikti iki 2002.05.01 dienos.
Balsavimu pritarta vienbalsiai.
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6. Klausimai, pasisakymai diskusijos.
Pasisakė: G. Kazakevičius, P. Talkačiauskas, V. Vainius, A. Baublys ir V. Grigoraitis

7. Dėl tolimesnės federacijos veiklos
R. Dūdas iškėlė pasiūlymą dėl tolimesnės LSPSF veiklos sustabdymo ir dviejų
savarankiškų skraidyklių ir parasparnių federacijų įkūrimo, bei pateikė balsavimui
klausimą dėl federacijų perskyrimo.
Priežastys:
Nesutarimai dėl lėšų panaudojimo.
Interesų išsiskyrimas
LAK’e 1 papildomas balsas.

Oponentai: V. Grigoraitis, A. Baublys ir D. Jakubauskas pristatė naują (siūlomą)
LSPSF struktūrą..
Pasisakė G. Kazakevičius, kuris pasiūlė iš anksto aptarti atstovavimo federacijoje
parasparnių ir skraidyklių pilotų skaičių. Bei pasidomėjo, ar R. Dudas ir komanda yra
numatę federacijos uždarymo ir naujų įsteigimo mechanizmą. Jis taip pat pasiūlė, jei
bus nubalsuota už vieningos federacijos išlikimą, garantuoti skraidyklių ir parasparnių
atstovavimą lygiomis dalimis.
R.Dudas pateikė balsavimui klausimą dėl LSPSF reorganizavimo pasidalijant į dvi
dalis.
Pasiūlymas buvo atmestas balsų dauguma. (Už 4, prieš 9, Susilaikė 6)

D. Jakubauskas pateikė alternatyvų pasiūlymą dėl LSPSF struktūros

Pagal naują pasiūlymą, LSPSF tarybą sudaro:
- Prezidentas,
- Generalinis sekretorius,
- Viceprezidentas skraidyklių sporto reikalams,
- Viceprezidentas parasparnių sporto reikalams,
- Penki regionų atstovai iš centro, rytų, vakarų, šiaurės ir pietų regionų.

Balsuota už naujos LSPSF struktūros pagrindą priimti siūlomą LSPSF struktūrą su
papildymais ir pataisymais. Suteikti įgaliojimus tarybai padaryti reikalingus įstatų
pakeitimus priderinant juos prie galiojančių įstatymų, bei įregistruoti pakeitimus.
Priimta balsų dauguma. (Už – 13, prieš – 0, susilaikė 6)

8. Prezidento rinkimai.
Kandidatai į LSPSF prezidento postą Baublys ir V. Vainius
Balsavimo rezultatai: Už A. Baublį – 10, Už V. Vainių – 3, Susilaikė – 6.
Balsų dauguma naujuoju LSPSF prezidentu išrinktas A. Baublys.

9. Tarybos rinkimai.
Taryba buvo renkama pagal naują schemą:
Generalinė sekretorė - Violeta Grigoraitienė (11 už, 0 prieš, 8 susilaikė)
Skraidyklių sporto viceprezidentas: D. Jakubauskas - 9 balsai, L. Česnulevičius – 6
balsai,  balsų dauguma išrinktas D. Jakubauskas.
Parasparnių sporto vicepirmininkas - V Grigoraitis (10 už, 0 prieš, 9 susilaikė).

Klausimas dėl regioninių tarybos narių delegavimo.
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Į tarybos narius nuo regionų turi deleguoti regionų klubai iki balandžio 15 dienos.
Klubų sąrašas  patvirtintas konferencijos (Už – 9, Susilaikė 10).
Klubų sarašas:
Rytai
“ MultiAvia”
“Vilniaus Skraidyklių pilotų klubas”
“Laisvo skrydžio klubas”
“Stratus”
Vakarai
Klaipėdos Aeroklubas
Nidos skraidūnų klubas
Centras
Kauno skraidūnų klubas
Klubas “Soliaris”
Elektrėnų Aeroklubas
Šiaurė
Baisogalos skraidyklių sporto klubas
Pietūs
Alytus
Marijampolė

Dėl komisijų suformavimo.
Atstovus į komisijas siūlyti ir suformuoti tarybai. Priimta balsų dauguma (Už.9,
Susilaikė 10).

Dėl revizoriaus .
LSPSF Revizoriumi  paskirti Kęstutį Juzėną. Priimta balsų dauguma (už 11, susilaikė
8).

10. Pristatytos parasparnių ir skraidyklių sporto plėtros programos 2002-2010
metams.
2002 metų varžybų kalendorius priimtas balsų dauguma (už 12, susilaikė 7)

11. Pasiūlyta pakeisti LSPSF įstatus pagal dabartinius galiojančius Lietuvos
įstatymus.
Pasiūlyta pavesti šį darbą atlikti tarybai. Priimta balsų dauguma (už 10, Susilaikė 9)

12. Einamieji klausimai
Pasiūlyta priimti į LSPSF narius Elektrėnų Aeroklubą ir išbraukti iš LSPSF narių
Elektrėnų skraidyklių sporto sekciją. Priimta balsų dauguma (Už 16, Susilaikė 3)

Pirmininkas Darius Jakubauskas

Sekretorė Violeta Grigoraitienė


