Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių sporto federacija
LSPSF TARYBOS POSöDŽIO PROTOKOLAS
2009-05-21
Nr.6
Darbotvark÷:
1. Gautos valstyb÷s paramos paskirstymas 2009m. II ketv.
2. Para pro 5 kategorijos suteikimas pilotui Mindaugui Karčiauskui
3. D÷l tarybos protokolų ir kitos informacijos pateikimas LSPSF svetain÷je tvarkos.
4. Einamieji reikalai.
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1. Gautos valstyb÷s paramos paskirstymas 2009m. II ketv.
Svarstyta: II ketv. Valstyb÷s finansavimo paskirstymas. Gauta mažiau nei buvo paskirta, tod÷l
reikia iš naujo svarstyti, kam bus skiriamos gautos l÷šos. J. Jakovlevas prašo paremti Pasaulio
tikslaus nusileidimo čempionato rinktinę (toliau – Rinktinę), nes dauguma nesutinka važiuoti,
kol nebus r÷mimo. „Stratus“ ir „Laisvo skrydžio“ klubai sutinka Rinktin÷s pilotus kelti
nemokamai bei paremti finansiškai savo klubo narių dalyvavimą Pasaulio tikslaus nusileidimo
čempionate.
Nutarta:
a) Dalinai apmok÷ti išlaidas Pasaulio tikslaus nusileidimo čemponato Rinktinei: treniruočių
išlaidas – 500.00Lt., starto mokesčius – 850.00EUR. (2935.00Lt). Kitas išlaidas apmoka
„Stratus“ ir „Laisvo skrydžio“ klubai, kurių nariai važiuoja į čempionatą. Jei valstyb÷s
finansavimas iki metų galo bus toks kaip numatyta, kompensuoti klubams šias išlaidas
bendrai sumai iki 5000Lt
b) Dalinai apmok÷ti J. Jakovlevo kelion÷s išlaidas į Pasaulio oro žaidynes: bilietas- 929.00Lt,
kitos išlaidos – 585.00 Lt.
c) Starto mokesčius sumok÷ti pavedimu čempionato organizatoriams. Kitus pinigus išmok÷ti
J. Jakovlevui pagal avansin÷s apyskaitos žiniaraštį. Sudaryti sutartis su J. Jakovlevu: d÷l
dalyvavimo čempionate ir pasaulio oro žaidyn÷se.
Rinktin÷s sud÷tis: J.Jakovlevas, M, Komaras, J, Romanenko, T. Sidaravičius, R. Verbilait÷.
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2. Para pro 5 kategorijos suteikimas pilotui Mindaugui Karčiauskui.
Svarstyta: M. Karčiauskas prašo jam suteikti Para pro 5 kategoriją anksčiau nustatyto
termino. Para pro 4 kategorijos pažym÷jimas išduotas 2009-02-11.
Nutarta: suteikti bendra tvarka, at÷jus nustatytam terminui, t.y. po metų.
3. D÷l tarybos protokolų ir kitos informacijos pateikimas LSPSF svetain÷je tvarkos.
Svarstyta: tarybos protokolų bei kitos informacijos viešinimas internete.
Nutarta: apsaugoti visą federacijos pateikiamą informaciją LSPSF svetain÷je nuo sugadinimo
bei neteisingo naudojimo.

4. Einamieji reikalai.
Svarstyta: LSPSF XC čempionatas
Nutarta: Čempionato reikalus svarstyti sekančiame tarybos pos÷dyje.

LSPSF prezidentas

Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretor÷

Vilma Grigoraitien÷
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