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Dalyvavo:
LSPSF prezidentas A. Baublys,
Viceprezidentai: V. Grigoraitis, D. Jakubauskas,
klubų atstovai:
“Laisvo skrydžio klubas” – J.Jakovlevas, G. Vilutis
Baisogalos skraidyklių sporto klubas – R. Stonkus, V. Gečas
Aviacinio sporto klubo “Stratus” – I. Murin, V. Kuleš
Elektrėnų aeroklubas – D. Jakubauskas, A. Sirvydas
Klaipėdos aeroklubas – S. Rezgevičius, V. Kriščiūnas.
Aviacinio sporto klubas “Multiavia” – R. Kaunas. V. Turauskis
Kauno skraidūnų klubas – L. Česnulevičius, K. Palevičius
Sekretorius: D.Jakubauskas
Pirmininkaujanti: V.Grigoraitienė

1. Prezidento ataskaita

Nuveikti darbai:
Surengtos varžybos:
Tarptautinis tikslaus nusileidimo parasparnių sporto čempionatas Trakuose.
Atviras skraidyklių ir parasparnių sporto čempionatas Panevėžyje,
Klubų taurės (Aleksandro Krimcevo taurė ir Vilniaus taurė)
Naujo ženklelio projektas.
A. Baublys pristatė LSPSF ženklelio koncepciją, federacijos atributikos kūrimą..
Nustatyta pilotų licenzijavimo tvarka, parengtos naujo tipo licencijos
Aleksote surengtas minėjimas skraidyklių sporto 25 – mečiui.
Skraidyklių ir parasparnių pilotai įgijo tarptautinį reitingą.
Problemos:
dar iki galo nesutvarkyti finansiniai reikalai po LSPSF dokumentų perėmimo
.Išvilktuvų kūrimo finansavimas – jei kas sukurs gerą ir reikalingą išvilktuvą tai jo kūrimas ir gamyba
bus apmokėta, nes tai jau įtraukta į LAK finansines programas. Lygiai tas pat pasakytina ir dėl aukštos
klasės sportinės ir skraidyklių ir parasparnių pirkimo.
Viceprezidentas V.Grigoraitis pristatė parasparnių sporto eigą.
Vasara buvo gera ir parasparnių pilotai pasiekė gerų rezultatų. Užregistruotas Grigoraičio rekordas.
Tikėtasi daugiau iš skraidyklių sporto, rinktinės neišvyko į Europos čempionatą, FAI I kat. varžybas. Rinktinė
išvyko į Slovakiją , varžybos buvo reikalingo reitingui pratęsti ir įgyti.
R.Stonkus pasidalino įspūdžiais iš varžybų Slovakijoje.
Baublys pranešė kad dėl finansinių LAK trūkumų šiek tiek užtruks skolų išmokėjimas. Esant pasikeitimams gali
tekti iš naujo pildyti ataskaitinius dokumentus.
Grigoraitienė pasisakė dėl ženklo – jis yra toks koks yra. Bet koks ženklelio naudojimas turi būti tik su LSPSF
sutikimu.
Dėl Trakų varžybų Itin aktualus pagalbinio personalo klausimas. Dėl užsienio svečių – esant reikalui LSPSF
suteiks visą reikalingą medžiagą.
Siūloma su LAK pritarimu parasparnių ir skraidyklių čempionatą registruoti kaip FAI II kategorijos renginį.
Ruošiama knyga apie mokymąsi skraidyti parasparniu, “Skraidymo pradžiamokslio ABC
2. Revizoriaus K.Juzėno ataskaita
V.Vainiaus LSPSF dokumentų perdavimas lyg ir pavyko. Tačiau pilna revizija neįmanoma, nes finansiniai metai
nesibaigę, ne visos įplaukos atėjusios, ne visi atsiskaitę, biudžetas nebaigtas. Siūloma revizoriaus ataskaitą
atidėti iki vasario mėnesio, t.y pasibaigus finansiniams metams.
Pritarta vienbalsiai.

3. Klubų vadovų ataskaitos:

Baisogalos klubas vienija dešimt narių,dalyvavo visuose renginiuose, paruoštas vienas pilotas.
“Stratus” klube yra vienuolika narių. Padėjo rengti Trakų varžybas. Sportine veikla nelabai turi kuo pasigirti .
Elektrėnų aeroklubas neturi kuo pasigirti per praeitą sezoną. Klube kol kas tik trys nariai, ir todėl kai jie taip pat
yra ir ultralengvųjų rinktinės nariai tai nelabai spėja visur dalyvauti. Vienas klubo narių (D.Jakubauskas) yra
pakviestas į teisėjų kolegiją tarptautinėse varžybose.
Klaipėdoje skraido vis tie patys šeši. Pasidalinę į aktyvius ir atsiskyrėlius. Dalyvaujančių varžybose nedaug,
nuskrista nedaug, bet pirmieji nuskrido iki Juodkranės ir atgal. Juridiškai klubas “kabo”, reikia iš senojo
viršininko perimti klubo dokumentus.
“MultiAvia” – tiek pat narių kiek ir buvo (?), vienas narių bando išmokti su skraidykle skraidyti.
Kauno skraidūnų klubas šį sezoną nelabai aktyvus, vienas narys dalyvavo čempionate Slovakijoje. Aleksoto
aerodromas tampa motorizuotu aparatų aerodromu, skraidymams būtinai reikalingas radioryšys.
A. Baublys: Reikia surasti senus dokumentus dėl Netonių šlaito nuosavybės. Dėl Valkininkų aerodromo reikalai
užstrigę aviacijos inpekcijoje, popieriai negali nukeliauti iki LAK’o.
“Laisvo skrydžio” klubas – klube yra trisdešimt narių, šiemet priimti 5 nauji nariai. Suorganizuota Vilniaus
Taurė, geriausias pilotas per sezoną nuskrido tūkstantį kilometrų. Klubo nariai dalyvavo varžybose užsienyje.
Bet buvo išvažiavę ir ne klubo nariai. Nuo kitų metų užsienio varžybose galės dalyvauti tik klubų nariai. Klubas
perėmė iš Baisogalos LSPSF taurės rezultatų skaičiavimą

4. Planai ir varžybų kalendorius (pateikta priede)
Pirmas klausimas – ar darome parasparnių čempionatą kaip FAI II kategorijos renginį?
Grigoraitienė siūlo registruoti kaip FAI II kat. renginį.
Balsavimas – už – 14, prieš – 0, susilaikė – 2,
Priimtas sprendimas - organizuoti kaip FAI renginį, planuojamas dalyvių skaičius ne daugiau 50.
Stonkus – jei apjungti su skraidyklėmis, tai būtų pigiau organizuoti. Siūlymas FAI registruoti II kat. varžybas.
Yra aerobuksyras, kuriuo gali buksyruotis trys skraidyklių pilotai ir svečiai.
Panevėžio aeroklubas sutinka priimti varžybas. Jos sutampa su Panevėžio aeroklubo jubiliejumi.
Lietuvos skraidyklių ir parasparnių čempionatas birželio 6-15d.
Trakų tikslaus nusileidimo varžybos – vasario 14-16d.
Planuojama išvažiuoti į FAI II kategorijos varžybas. Vienas variantų – surengti nacionalinį čempionatą
užsienyje, per kurias nors iš II kategorijos varžybų.
Planuojama nusiųsti sportininkus į Parasparnių Pasaulio čempionatą Portugalijoje – trys kandidatai
Baisogalos taurė – gegužės 17-18d., Organizatorius - Baisiogalos klubas
Vilniaus Taurė – per žolines, organizatorius - "Vilniaus Laisvo skrydžio" klubas.
Skraidyklių Pasaulio čempionatas Brazilijoje. Kol kas neatsisakoma dalyvauti
Reikia dalyvauti II pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionate.
Kauno Taurė – organizatorius - Kauno skraidūnų klubas.
Norintys dalyvauti tarptautinėse varžybose pilotai patys privalo pareikšti norą.
R. Stonkus: įvyks PRE Europa Prancūzijoje, tai I kategorijos FAI renginys. Būtina įtraukti į varžybų grafiką.
Nidos varžybos lieka su klaustuku, nes neįmanoma gauti leidimo.
Balsavimas priimti kalendorių su pataisymais:
Už – 16 vienbalsiai
Rinktinė – tarybos pasiūlyta sudėtis jau apginta LAK’e. Siunčiant į užsienį, būtinas sprendimas dėl įtraukimo į
rinktinę.
Balsavimas – vienbalsiai
Panevėžio aeroklubo vadovo Zaromskio siūlymas:
Kitais metais Panevėžyje vyks Pasaulio klubinės klasės taurė liepos 5-20 dienomis, dar vyktų keletas
čempionatų, akrobatikos, parašiutų tikslaus nusileidimo čempionatas, aukštaitijos oreivių fiesta, parašiutininkų
čempionatas. Prašymas skraidyklėms ir parasparniams dalyvauti šventėje ir prisidėti prie Panevėžio 500-mečio
minėjimo liepos 20d.

5.

Klubų finansavimo klausimai.

SD finansuoja LAK, LAK finansuoja LSPSF. Norint gauti daugiau lėšų reikia daugiau narių, daugiau renginių,
geresnių rezultatų. Siūloma paruošti programą finansuoti klubams. Pristato L.Česnulevičius (skaitykite priedą
prie dienotvarkės).
Grigoraitis – pasisakymas apie FAI ženkliukus. Ar reikia įvesti sportinius atskyrius ir sporto pasiekimų
ženklelius?
Palikti šį klausimą spręsti tarybai – vienbalsiai.

6.

Delegatų rinkimas į LSPSF tarybą nuo regionų

Iki šiol nebuvo išrinkti delegatai nuo kai kurių regionų. Pasiūlyti:
R.Kaunas - rytų regionas
S.Rezgevičius - vakarų regionas.
Vienu balsu prieš – patvirtinta

7.

Delegatų rinkimas į LAK konferenciją

LAK konferencija vyks gruodžio 7 Birštone. Reikia deleguoti po du delegatus nuo klubo ir dar penkis delegatus
nuo federacijos.
Nuo federacijos – Prezidentas A. Baublys, viceprezidentai D. Jakubauskas ir V. Grigoraitis, Gen. sekretorė V.
Grigoraitienė revizorius K. Juzėnas.
Balsavimas:
Už - vienbalsiai
Sprendimas dėl delegatų sintimo į FAI CIVL konferenciją Rumunijoje vasario mėnesį. Pasiūlyta nusiųsti
delegaciją į FAI CIVL konferenciją, kurios metu buna organizuojami tarptautinės kategorijos teisėjų kursai.
Balsavimas:
už – vienbalsiai

