Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių sporto federacija
LSPSF ataskaitin÷- rinkimin÷ konferencija.
Vilnius, 2010 sausio 23 d.

Protokolas
Dalyvauja:
Prezidentas - Vytautas Grigoraitis
Viceprezidentai - Jurijus Jakovlevas, Justinas Pleikys.
Gen. Sekretor÷ - Vilma Grigoraitien÷
Revizorius – Kęstutis Juz÷nas
Tarybos nariai: Juozas Kaunas, Leonard Giliun.
LSPSF viso turi 11 narių – klubų. Dalyvauja 8 klubų atstovai:
Aviacijos sporto klubas “Stratus” – Adomas Baublys, prezidentas;
”Laisvo skrydžio” klubas – Jevgenij Blocha, prezidentas;.
Elektr÷nų aeroklubas – Darius Jakubauskas, įgaliotas atstovas;
Panev÷žio aeroklubas – Marijus Maceina, įgaliotas atstovas;
Marijampol÷s A.Gustaičio jaunųjų aviatorių klubas – Mindaugas Karčiauskas,
prezidentas.
Klaip÷do sporto klubas „Vakaris“- Gražvydas Juoz÷nas, prezidentas,
Baisogalos skraidyklių sporto klubas- Evaldas Žiaunys, įgaliotas atstovas.
Kauno Parasparnių sporto klubas–
Naujai priimamai nariai:
Skraidyklių pilotų klubas- Justinas Pleikys, įgaliotas atstovas.
Konferencijos pirmininkas Vytautas Grigoraitis
Konferencijos sekretorius Vilma Grigoraitien÷
Konferencija turi visas Asociacijų įstatyme numatytas visuotinio narių susirinkimo
teises.

Dienotvark÷:
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Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s.
Klubų ataskaitos.
Naujų narių – klubų pri÷mimas.
Kandidatų į LAK konferenciją tvirtinimas.
D÷l Lietuvos senovinių sklandytuvų asociacijos pri÷mimo į LAK.
Varžybų grafiko 2010 m. tvirtinimas.
LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas.
Pasiruošimas parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatui 2009m.
Einamieji klausimai.

1. Ataskaitos: LSPSF prezidento, viceprezidentų, revizoriaus, gen.sekretor÷s.
Prezidento V.Grigoraičio ataskaita:
Visi juridiniai federacijos reikalai yra pilnai sutvarkyti. Federacija šiek tiek
nukent÷jo, nes reik÷jo mažinti Tarybos sud÷tį. Federacija neturi jokių skolų.
Sportiniai pasiekimai šiais metais n÷ra labai geri, tod÷l nukent÷s šių metų federacijos
biudžetas . L÷šas skirtys Taryba. Prašymus jau galima pateikti dabar. Pra÷jusių metų
finansiniai rezultatai pateikti revizoriui. Viskas sutvarkyta.
Kiekvienais metais federacija pateikia išsamią ataskaitą LAK‘ui iki
kasmetin÷s LAK konferencijos. Visos ataskaitos jau yra pateiktos.
Viceprezidento J. Pleikio ataskaita:
Aktyviai sportuojančių skraidyklininkų mūsų federacijoje yra gal tik 7
žmon÷s. Dalyvavome įvairiose tarptautin÷se varžybose. Turime 3 naujus pilotus.
Tikim÷s, kad kitame sezone bus geresni rezultatai.
Viceprezidento J.Jakovlevo ataskaita:
Pra÷jusiais metais įvyko federacijos organizuojamos varžybos : Lietuvos
čempionatas, Trakų tikslaus nusileidimo čempionatas, Vilniaus Taur÷, Panev÷žio
Taur÷, LSPSF taur÷. Visos varžybos buvo puikiai organizuotos. Džiaugiam÷s, kad
dalyvauja daug svečių iš kitų šalių. Pra÷jusias metais LSPSF Taur÷je buvo
užregistruota apie 11 tūkstančių skrydžių. Dalyvavome įvairiose tarptautin÷se
varžybose.
Turime pilotę, kuri mielai, savu noru važiuoja į įvairias varžybas, dalyvavo Pasaulio
čempionate.
Visi, kurie nori ir gali dalyvauti varžybose, drąsiai gali kreiptis į vice prezidentą, d÷l
pagalbos dalyvaujant įvairiose varžybose.
Revizoriaus K.Juz÷no ataskaita:
Šiais metais pateiktas laiku pirmasis balansas.
Gen.sekretor÷s Vilmos Grigoraitien÷s ataskaita:
Iš viso Federacijos išduoti 298 parasparnio pažym÷jimai, 21 skraidyklių, 4
tandemo piloto pažym÷jimai, 13 instruktorių, 14 išvilktuvo operatorių.

Naujai išduoti pažym÷jimai:
Para Pro
5
kategorija
5 pilotams

Pratęsta
38

4
kategorija
5 pilotams

3
kategorija
73 pilotams

Išvilktuvo
operatoriaus
0

Safe Pro
4
kategorija
0

3
kategorija
3 pilotams

Deklaruota priskraidytų
valandų
2137 val.

Visi tarybos raštai ir protokolai yra.
Nutarta: Konferencija vienbalsiai tvirtina prezidento, viceprezidentų , gen.sekretor÷s
ir revizoriaus ataskaitas.

2. Klubų ataskaitos.
Vilniaus ”Laisvo skrydžio” klubas:
Klubas veikia aktyviai. Šiuo metu jame – 65 nariai.
Šiais metais buvo organizuojami skrydžiai Valkininkų aerodrome bei kitose
Lietuvos vietose. Klubas suorganizavo Lietuvos čempionatą, Trakų ir Vilniaus taur÷s
varžybas, sportinę stovyklą Salose.
2010 m. klubas planuoja prisid÷ti organizuojant Lietuvos čempionatą, Tikslaus
nusileidimo varžybas Trakuose, organizuoti Vilniaus taur÷s varžybas, mokymoskraidymo stovyklas.
Aviacijos sporto klubas “Stratus”:
Šiuo metu klube yra 35 narių, iš jų 5 moterys. Priimti 5 nauji nariai. 2 pilotai
gavo pažym÷jimus.
Kryptis- sportin÷. R. Grigoraitoien÷ dalyvavo Pasaulio parasparnio
čempionate. Klubo nariai dalyvauja įvairiose tarptautin÷se varžybose. Įsigijo naują
išvilktuvą. Klubas planuoja dalyvauti bendrosios aviacijos ralyje. Bandoma įstoti į
Lietuvos sporto federaciją. Turi 3 sklandytuvus.
Šiuo metu sportininkus ruošia 2 instruktoriai. Klubas orientuojasi į aukšto
sportinio lygio pilotų ruošimą.
Panev÷žio aeroklubas:
Klubas veikia aktyviai. Šiais metais priimta 12 naujų narių, 7 jau turi piloto
pažym÷jimus. Klube- 1 moteris. Organizavo Panev÷žio Taur÷s varžybas. Šiais metais
tikisi suorganizuoti dvejas Panev÷žio taur÷s varžybas bei prisid÷ti organizuojant
Lietuvos čempionatą.
Baisogalos aeroklubas:
Klubas šiek tiek atitolęs nuo federacijos organizuojamų varžybų. Klube 15
narių, iš jų skraidantys- 7, 1 moteris, 3 nauji mokiniai.
Šiais metais planuoja organizuoti Baisogalos taurę.
Marijampol÷s A.Gustaičio aviacinis sporto klubas:
Klubas vysto dvi aviacijos kryptis: aviamodelių bei parasparnių. Turi narių, iš
jų- 1 moteris ir 1 jauni pilotai. , vyrai- 9.
Dalyvauja aviamodelių varžybose užsienyje. Turi kelis išvilktuvus. Technika –
nauja. Aktyviai bendradarbiauja su Prienų sportininkais.
Per 2009 m parvežta 20 medalių iš įvairių tarptautinių varžybų.
Klaip÷dos sporto klubas „Vakaris“:
Klube 14 narių. 2 moterys, 5 nauji nariai. Skraidoma aktyviai. Varžybų šiais metais
neorganizavo. Planuoja šiais metais Kartenos taurę.
Kauno parasarnių sporto klubas:
Didžiausi prioritetai ugdyti naujus pilotus, kad būtų saugūs, protingi skrydžiai.
Aktyviausias narys, klubo vadovas- J. Miklovis. Dalyvauja parasparnių festivaliuose
bei varžybose.

Balsavimas d÷l Kurš÷nų ekstremalų klubo „EXSTREEM“:
Atimti Kurš÷nų ekstremalų klubo 'EXSTREEM' balso teisę – vienbalsiai.
Nutarta: 1.1. Pašalinti klubą iš federacijos sąrašų.
Nutarta: 1.2. Klubų ataskaitos tvirtinamos vienbalsiai.
1.3. Taryba įpareigojama priminti klubams d÷l federacijos nario mokesčio.
3. Naujų narių klubų pri÷mimas.
Svarstyta: Skraidyklių pilotų klubo prašymas priimti jį į federacijos narius.
Klubas įsikūręs 2002m. . Visi skraido skraidykl÷mis. Klubas vienija sraidyklių sporto
entuziestus.
Nutarta: priimti – balsuota vienbalsiai
4. Kandidatų į LAK konferenciją rinkimai.
Svarstyta: galimų kandidatų į konferenciją svarstymas
Nutarta: V. Grigoraitis, J. Jakovlevas, J. Pleikys, J. Kaunas, L.Giliun, A. Baublys,
J. Blocha, V. Grigoraitien÷, K. Juz÷nas, M. Komaras deleguoti į LAK konferencijąbalstuota vienbalsiai.
5. D÷l Lietuvos senovinių sklandytuvų asociacijos pri÷mimo į LAK.
Nutarta: vienbalsiai priimta palaikyti Lietuvos senovinių sklandytuvų asociaciją,
stojant į Lietuvos aeroklubo narius.
6.

Varžybų grafiko 2010 m. tvirtinimas.

Svarstyta: aptartas 2010 m. varžybų grafikas (priedas- B) bei varžybų vietos.
Lietuvos čempionatą siūloma organizuoti 1 savaitę.
Nutarta: 1. Patvirtinti 2010 m. varžybų grafiką (priedas- B).
2. Lietuvos čempionatas vyks 2010 m. liepos 3-11 dienomis Salose, vieną
savaitę.
2010 m, varžybų grafikas tvirtinamas vienbalsiai.
7. LSPSF taur÷s nugal÷tojų bei rezultatų paskelbimas.
Svarstyta: Juozas Kaunas pristat÷ LSPSF taur÷s nugal÷tojus bei jų rezultatus.
Nutarta: 7.1. asmeniškai informuoti nugal÷tojus ir juos apdovanoti 2010 m. vasario
13-16 dienomis, Trakų čempionato metu.
7.1. Į įskaitą įrašyti dviviečių skraidyklių klasę.
8. Pasiruošimas parasparnių tikslaus nusileidimo 2009m. čempionatui
Trakuose.
Svarstyta: V. Grigoraitien÷ pristat÷ Trakų čempionato organizacinį komitetą.Varžybų
direktorius – Vytautas Grigoraitis. Čempionatas įregistruotas kaip FAI II-os
kategorijos varžybos. Visi reikalingi leidimai bei Trakų miesto mero pritarimas
gautas. Programa paruošta. Puikiai bendradarbiaujama su TEO bei kitais partneriais.
Nutarta: Viebalsiai pritarta varžybų programai bei organizaciniam komitetui.

9. Einamieji klausimai.
Svarstyta: Kandidatai į CIVL delegatus.
Nutarta: J. Kauną skirti CIVL delegatu.

Konferencijos pirmininkas

Vytautas Grigoraitis

Konferencijos sekretorius

Vilma Grigoraitien÷

