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Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija 

LSPSF tarybos posėdžio 

 

PROTOKOLAS 

 

2013 03 25, Vilnius 

 

 

Dalyvauja: Vytautas Skruibis, Leonard Giliun, Robertas Pesliakas, Romualdas Požėra, 

Juozas Kaunas, Arvydas Osinskas, Justinas Pleikys 

 

 Svečiai: Jurijus Jakovlevas, Gintaras Sidaravičius, Mark Tučkovski, Jolanta 

Romanenko, Aurelijus Andreliūnas 

 

Darbotvarkė: 1. Varžybų koordinatoriaus pareigybės tvirtinimas 

 2. LSPSF taurės nuostatų bei rekordų siekimo ir registravimo tvarkos 

tvirtinimas 

 3. Lietuvos Lygumų Lygos reglamento tvirtinimas 

 4. Priedo prie Lietuvos Respublikos oro navigacijos žemėlapio tvirtinimas 

 5. LSPSF 2013 metais gautų lėšų paskirstymo tvirtinimas 

 6. TN taurės 2013 organizavimo principų aptarimas 

 7. Parašiutų sporto federacijos pastaba dėl parašiutininkų šuolių iš oro balionų 

ir tandeminių parasparnių 

8. LSPSF egzaminų klausimų paviešinimas 

9. LSPSF dokumentų saugojimas 

 

 

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonard Giliun, gen. sekretorė – Ramunė Kugaudaitė. 

 

 

NUTARTA: 

 

1. Patvirtinti varžybų koordinatoriaus pareigybę ir paskirti Marką Tučkovskį eiti šias pareigas. 

Suformuluoti varžybų koordinatoriaus pareigas ir teises. 

Balsuota: už – 6, susilaikė – 1. 

 

2. Priimti 2013 m. LSPSF taurės nuostatus bei rekordų siekimo ir registravimo tvarką. Paskelbti 

LSPSF puslapio naujienose ir atnaujinti neveikiančią nuorodą www.xcontest.org puslapyje. 

Balsuota: už – 6, susilaikė – 1. 

 

3. Patvirtinti Lietuvos Lygumų Lygos parasparnių sporto varžybų reglamentą su pakeitimais ir 

paskelbti LSPSF puslapyje. 

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 
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4. Patvirtinti priedą prie Lietuvos Respublikos oro navigacijos žemėlapio „Informacija apie 

parasparnių pakilimo vietas-skraidavietes“ ir paskelbti LSPSF puslapyje bei informuoti 

pilotus forume. Paruošti atmintinę atsakingiems asmenims. 

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai). 

 

5. Priimti tokį LSPSF 2013 metais gautų lėšų skirstymą: 

• FAI I kategorijos varžybų (TN, XC) startiniai mokesčiai – 7250 Lt 

• 2013 WG (Columbia) – 3177 Lt 

• Parasparnių Lietuvos čempionatas – 3000 Lt 

• Skraidyklių Lietuvos čempionatas – 4000 Lt 

• Lietuvoje organizuojamos varžybos (LLL, Trakai) – 5300 Lt 

• Būtinosios išlaidos (LAK mokestis, buhalteris, RRT, xcontest mokestis) – 4659 Lt 

• Einamosios išlaidos (kanceliarinės prekės, medaliai, taurės, garbės raštai, pavedimų 

mokesčiai ir kt.) – 1200 Lt 

 

Atitinkamai veiklai nepanaudotos lėšos grįžta į bendrą LSPSF kasą ir bus paskirstomos 

kitoms veikloms. 

 

Balsuota: už – 7 (vienbalsiai) 

 

6. Įpareigoti Jurijų Jakovlevą iki sekančio tarybos posėdžio paruošti TN taurės organizavimo 

nuostatus. 

 

7. Reaguoti į Parašiutų sporto federacijos pastabą neleisti atlikti šuolių iš oro balionų ir 

tandeminių parasparnių, jeigu parašiutininkai neturi D kategorijos licenzijos, ir sekančiam 

tarybos posėdžiui paruošti rekomendacijas varžybų ir renginių organizatoriams, kad būtų 

laikomasi šuolių su parašiutais taisyklių. 

Įpareigoti Leonard Giliun ir Arvydą Osinską susisiekti su Jevgenij Blocha dėl renginių 

organizavimo saugumo. 

 

8. Sekančiam tarybos posėdžiui paruošti konkretesnį pasiūlymą dėl LSPSF egzaminų klausimų 

paviešinimo. 

 

9. Numatyti lėšas dokumentų saugyklos (rakinamos spintos), kuri būtų naudojama LSPSF 

dokumentų archyvui laikyti, įsigijimui. 

Su LSPSF pasirašyti patalpų panaudos sutartį. 

 

 

 

Pirmininkaujantis Leonard Giliun 

 

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 

 


