
LSPSF KONFERENCIJA PROTOKOLAS
2004 12 04, Vilnius

A. Organizaciniai klausimai
1. Konferencijos kvorumas.

Iš visų 12 federacijai priklausančių klubų dalyvauja 10, t.y. 83 %. Iš viso užsiregistravo 21
konferencijos dalyvis bei trys svečiai (vienas iš LAK‘o ir du iš Panevėžio aeroklubo).

2. Susirinkimo pirmininkas – LSPSF prezidentas Adomas B.
3. Susirinkimo sekretoriai – Vytautas G. ir Rasa G.
4. Preliminari dienotvarkė prezidento pasiūlymu papildyta punktu „patvirtinti skraidyklių ir paraspranių

sporto plėtros programą“

B. Darbo klausimai
LSPSF prezidento ataskaita.
LSPSF viceprezidentų ataskaitos.
Generalinės sekretorės ataskaita.
Revizijos komisijos ataskaita.
Klubų atstovų pasisakymai-ataskaitos.
Skraidyklių ir parasparnių sporto plėtros programos tvirtinimas.
2005 m. varžybų planai ir grafikas:

- varžybų Lietuvoje kalendoriaus sudarymas
- dalyvavimas varžybose užsienyje

Einamieji klausimai:
- LSPSF delegatai į LAK’o konferenciją
- pasiruošimas varžyboms Trakai-2005
- pasiūlymas dėl Lietuvos prisijungimo prie šiaurės šalių bloko
- kiti

1. LSPSF prezidento ataskaita.
KALBĖJO: Adomas Baublys

1. Federacija buvo deramai atstovaujama Lietuvos aeroklube (LAK).
2. Viskas, kas buvo numatyta 2004-iems metams, atlikta.
3. Sėkmingai dirbta su rėmėjais.
4. Valkininkų aerodromo klausimas “užstrigo Susisiekimo ministerijoj”, bet skraidyti ten

galima, “užaktyvavus“ skraidymų zoną t.y. pranešus Skrydžių valdymo centrui.
5. Nepavyko įtvirtinti Širvintų skraidavietės.

2.  LSPSF viceprezidentų ataskaitos.
KALBĖJO: Vytautas Ggrigoraitis

1. Pradėjo veikti licenzijų išdavimo sistema, didžiuosiuose miestuose yra žmonės,
turintys teisę kompiuteriu egzaminuoti norinčiuosius gauti licenzijas, 2004 metais
pratęsta 30 pilotų licenzijų bei išduota 20 naujų, duomenų bazėje yra 77 pilotai,

2. Šiuo metu yra 5 parasparnių sporto instruktoriai, dar keli pilotai pareiškė norą jais
tapti.

3. Užregistruotas oficialus Lietuvos parasparnių - tandemų rekordas – 58 km,

4. Neakivaizdinėse LSPSF varžybose nuskrista apie 7000 km;

5. Šiais metais keletas pilotų gavo traumas. Numatoma, pasitelkus Šiaurės šalių bloko
pagalbą, sukurt įvykių ir traumų registravimo duomenų bazę, beliks nuspręsti dėl šios
bazės privalomumo ir atvirumo lygio.

Darius Jakubauskas.

1. Skraidyklininkai dalyvavo varžybose pagal standartinį tvarkaraštį: Lietuvos
čempionatas, 2 kat. varžybos Slovakijoje, Europos čempionatas, Baisogalos klubo
varžybos;



2. Didžiausias pasiekimas Europos čempionate Prancūzijoje tas, jog pasisekė grįžti
visiems sveikiems ir su sveika technika (ko nepasakysi apie kitų šalių pilotus, nes oro
sąlygos ten buvo sudėtingos);

3. Nors skraidyklininkams 2004 m. pavyko išvengti traumų ir incidentų, tačiau įvykių ir
traumų registravimo duomenų bazė būtina.

4. Baisogalos klubas įsigijo dvivietę skraidyklę, labai reikalingą naujų pilotų mokymui,

5. Keliose 1 kat. varžybose tarptautinės žiuri (Jury) nariais buvo Lietuvos atstovai –
Darius Jakubauskas ir Rasa Grigoraitienė, o Mečys Komaras buvo „dummy“ pilotu
Europos čempionate Graikijoj.

6. Egzistuoja dar viena skraidyklių federacija, kuriai vadovauja Rimas Dudas. Ši
„federacija“ nėra nei LAK, nei FAI narė ir neturi teisės organizuoti čempionatų bei
siųsti sportininkų į tarptautines varžybas, net jei pilotai ten ruošiami neblogai.

3. Generalinės sekretorės ataskaita.
KALBĖJO: Violeta Grigoraitienė

1. Internete buvo paskelbta anketa “kam reikalinga federacija”, gauti 5 pilotų atsakymai. Kartais pilotai
nesupranta, kodėl reikia stoti į klubą ir pan., o juk grandinė FAI-LAK-LSPSF-klubas neišvengiama,
tarptautines licenzijas išduoda LAK’as, taigi, jei pilotas nori skrist užsienyje, jis privalo būti klubo ir
federacijos nariu;

2. 2004 m. sėkmingai suorganizuotos ir įvyko visos numatytos 2 kategorijos varžybos.
3. Švedijos federacija pažadėjo pasidalint patirtimi ir visokeriopai padėti kvalifikuojant instruktorius,

išvilktuvininkus, licenzijuojant ir apdraudžiant pilotus.
4. Tikslaus nusiledimo parasparnių rinktinė supasavo ir Lietuvai įvairiose varžybose užsienyje

atstovavo tik Violeta Grigoraitienė.

4. Revizoriaus ataskaita.
KALBĖJO Kęstutis Juzėnas.

1. Kadangi konferencija vyksta gruodžio mėn. pradžioje, o finansiniai metai baigiasi tik
gruodžio 31 d., todėl buvo pateikta ataskaita  už 2003 metus: 2003 m. federacija iš budžeto
gavo 16000 Lt, kuriuo visus išleido.

2. Buhalterinė apskaita vedama tvarkingai.
3. Kadangi pilotai labai vėluoja pristatyt buhalterijon reikalingus dokumentus, buvo pasiūlyta

sugriežtint tvarką – laiku nepristačius dokumentų, pinigus reikės grąžinti;
2004 m. iš biudžeto skirta 15 000 Lt,

Klubų atstovų pasisakymai-ataskaitos.
KALBĖJO:
Linas Česnulevičius (Kauno skraidūnų klubas): klubas nepasipildė naujais nariais, Kęstutis

Palevičius ir Linas Česnulevičius dalyvavo Lietuvos čempionate, klubo nariai bandys “mosquitoe” tipo
skraidykles su pakabinamais varikliukais: jos labai tinka pilotų treniruotėms, pilotai tampa nepriklausomi;
Lietuvoje jau yra 2 tokio tipo skraidyklės. Jos priklauso ultralengvų orlaivių klasei.

Vladas Jakubauskas (Exstreem klubas, Kuršėnai): klube yra 150 narių, bet iš jų mažai skraidančių,
klubo veikla įvari (PG, PPG, dragai, imtynės, t.t.); vasarą puikiai suorganizuotas (savivaldybės paremtas)
tarptautinis festivalis, kurio metu, nepaisant prasto oro, įvyko ir Kuršėnų taurės parasparnių varžybos; gavo
leidimą ir žada 99-eriems metams išsinuomoti aerodromą. (Adomas Baublys pažadėjo, kad parūpins visus
reikalingus raštus nuo federacijos ir nuo LAK’o).

Jevgenij Blocha (Laisvo skrydžio klubas, Vilnius): LSK – pats skaitlingiausias ir aktyviausias
federacijos narys, suorganizuotos Vilniaus taurės varžybos, priimti 8 nauji nariai (iš viso yra 20), prie klubo
yra mokykla, paruošusi jau 24 pilotus, beveik kasdien (jei tik leidžia oras) skraidoma Valkinikuose, veikia 2
išvilktuvai.

Adomas Baublys. (Klubas “Stratus”, Trakai): Paluknyje kuriamas Stratus klubo angaras, kuriuo
galės naudotis visi federacijos nariai, klube yra tokių narių, kurie sumoka nario mokestį, bet neskraido, apie
skraidančių klubo narių pasiekimus trumpai informavo Rasa Grigoraitienė; kitamet tikimasi daugiau naujų
narių; Jevgenij Blocha. pasiūlė pagalbą užbaigiant gaminti aktyvinį išvilktuvą; Adomas Baublys. pasiūlė
perduot jį tiems, kas turi noro ir jėgų.

Marijus Maceina. (Klubas “Paraaulaukis”, Panevėžys): be 3 licenzijuotų klubo narių ir 3
nelicenzijuotų, yra 4 nauji pilotai, iš kurių net 2 - moterys; klubas susiremontavo išvilktuvą, surengė puikias
Panevėžio taurės varžybas.



Darius Lukoševičius. (Baisogalos skraidyklių klubas): klubo nariai užėmė geras vietas Lietuvos
čempionatuose: 1 ir 2 v. skraidyklių ir 3 v. parasparnių, dalyvavo Europos skraidyklių čempionate; klubas
šiuo metu gana aktyvus: jo geografija (t.y. narių gyvenamosios vietos), ko gero, plačiausia Lietuvoje, yra 5
naujokai, iš kurių daug tikimasi, dvivietė skraidyklė, aeroišvilktuvas; klubas pajėgus mokyti ir daugiau
skraidyklininkų, šiek tiek trukdo nemenki atstumai nuo kitų miestų; Baisogalos klubas galėtų būti  Lietuvos
skraidyklininkų ruošimo baze. (Baisogalos ir Šeduvos klubas - tai tas pats klubas, tiesiog istoriškai
susiklostęs pavadinimas).

Valentinas Paliukaitis. (Ekstremalaus skrydžio klubas, Vilnius): 2004 metais klubas beveik jokios
veiklos nevykdė.

Gražvydas J. (Vakario klubas, Klaipėda): planuojama suburt į krūvą šiuo metu pajūryje
gyvenančius 15 skraidančiųjų, skraidymai specifiniai - daugiausia kopose, vyksta diskusijos su “žaliaisiais”
ir valdžia dėl leidimų ten skristi, bazė – Kartenos aerodrome, buvo pasiūlyta surengt ten sezono atidarymo
varžybas.

Darius Jakubauskas. (Elektrėnų aeroklubas): klube 6 nariai, yra technikos, nėra kur mokyt
skraidyklininkų; žada tartis dėl apmokymų su Baisogalos SK, o kol kas skraido su varikliais; Jevgenij
Blocha: jei duotų išvilktuvą Valkininkuose, ar atsirastų instruktorius? – Darius Jakubauskas: deja, šiuo metu
nėra kam užsiimti mokymu.

Rolandas Kaunas (Klubas “Multiavia”, Vilnius): klube veiklos nedaug, bazuojamasi prie
Baisogalos SK, yra “mosquitoe” tipo skraidyklė, dvivietė skraidyklė.

6. Skraidyklių ir parasparnių sporto plėtros programos tvirtinimas.
KALBĖJO: Adomas Baublys.
Pasiūlyta programą patvirtint be diskusijų (ji paskelbta prieš porą metų ir per tą laiką prieštaravimų

nesulaukė).
PRITARTA VIENBALSIAI.

7.  2005 m. varžybų planai ir grafikas.
Preliminarus 2005 m. varžybų planas:

Kuršėnų taurė, atviras Lietuvos PG ir HG TN čempionatas 2005 01 15-16
Europos taurės PG TN čempionatas, Trakai 2005 02 12-13
Žemaitijos taurės PG ir HD varžybos, Klaipėda (Kartena) 2005 05 14-15
Atviras Lietuvos PG čempionatas, FAI 2 kat., Panevėžys 2005 06 3-12
Atviras Lietuvos HG čempionatas, FAI 2 kat., Panevėžys 2005 06 3-12
Kuršėnų taurė, PG ir HG varžybos 2005 07 09-10
“Akrobatinio skraidymo” varžybos, Klaipėda 2005 07 23-24
Vilniaus taurė, PG ir HG varžybos 2005 08 12-15
Panevėžio taurė 2005 09 3-4

Dar numatomos varžybos: Baltijos taurė – atviri Lietuvos ir Latvijos čempionatai kalnuose
(Bulgarijoj, Slovėnijoj),  Baisogalos taurė. Datos bus patikslintos vėliau.

Aleksej Lobikov ruošiasi dalyvauti Pasaulio PG čempionate Brazilijoj.
Paskelbus oficialų FAI 2005 m. varžybų kalendorių, pilotai nuspręs, kuriose dalyvauti.
Darius Jakubauskas pasiūlė federacijai dalinai finansuoti dalyvavimą PG ir HG pre-Europa
varžybose

8.  Einamieji klausimai.
KALBĖJO:
Adomas B.: delegatų į LAK’o konferenciją rinkimas: nuo federacijos dalyvaus prezidentas,

viceprezidentai ir generalinė sekretorė, nuo klubų – po 2 narius.

Violeta Grigoraitienė: reikia dalyvauti CIVL konferencijoje Gvatemaloje ir ten pristatyti Lietuvos
pasiūlymą surengti 2007 m. žiemą Pasaulio TN PG čempionatą.

Nutarta, kad galutinį sprendimą dėl dalyvavimo CIVL konferencijoj Gvatemaloj priims Taryba.

Vytautas Grigoraitis: Vilniuje vyko taip vadinamo “Šiaurės šalių bloko” (Švedija, Norvegija,
Danija ir Suomija) konferencija, pagrindinės temos – varžybų saugumas, pilotų mokymas ir licencijavimas,
bendrų rekordų registravimas; Lietuvai pasiūlyta prisijungti prie šio bloko ir atstovauti bendrą politiką;
pliusai: galimybė dalyvauti Nordic Open varžybose (galima ir neprisijungus) ir kovot dėl čempiono titulo,
registruoti rekordus bendroje lentelėje (šiuo metu rekordai panašaus lygio), naudotis bendra įvykių ir traumų



registravimo baze, perimti patirtį bei pagalbą rengiant išvilktuvų operatorius, instruktorius, licenzijuojant
pilotus; minusai: CIVL konferencijose tektų derinti Lietuvos nuomonę su bloko nuomone; Darius
Jakubauskas pasiūlė klausimą atidėti metams, nes kol kas per mažai žinoma apie Šiaurės šalių veiklą.

Valentinas Paliukaitis: Lietuviškos licenzijos nepripažįstamos Italijoje. Adomas Baublys:
federacijos teikimu LAK’as išduoda IPPI kortelę, kuri pripažįstama visame pasaulyje.

Adomas Baublys: ruošiamasi išleist Lietuvos aviatorių enciklopediją, kurioj būtų informacija apie
mūsų sporto pradininkus, klubus, federaciją. Informaciją klubai turi pateikti  Violetai Grigoraitienei.

Bronius Zaronskas (svečias iš Panevėžio Stetiškių aerodromo): Panevėžio aeroklubas kitais metais
švęs 25-metį, ir dauguma renginių (tame tarpe ir LČ bei Panevėžio taurė) bus skirti šiai datai paminėti, be to,
bus minimas ir Panevėžio miesto gimtadienis.

Mečys Komaras: ar, pakildami pasyviniais išvilktuvais nuošaliais keliukais, tampame pažeidėjais?
Adomas Baublys: taip, nes skraidymų zona turi būti “užaktyvuota”.

Aleksej Lobikov: Galbūt už Lietuvos pilotų skrydžių registravimą neakivaizdinėse varžybose OLC-
2004 galėtų sumokėti federacija?

Vytautas Grigoraitis: fedracija remia dalyvavimą OLC varžybose.
PRITARTA VIENBALSIAI

Susirinkimo pirmininkas ____________ Adomas Baublys

Susirinkimo sekretoriai ____________ Vytautas Grigoraitis
Rasa Grigoraitienė


