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Dalyvavo:
LSPSF prezidentas V. Grigoraitis.
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Svečiai: J. Blocha, A. Osinskas.

1. Pra÷jusio tarybos pos÷džio sprendimų įgyvendinimas.
Svarstyta: naujo pavyzdžio LSPSF pilotų pažym÷jimai
Nutarta: J. Kaunas ir J. Blocha įpareigojamas suderinti d÷l duomenų
patikslinimo(pakeitimo) naujuose pažym÷jimuose. Pažym÷jime nerašome asmens kodo,
bet egzaminų lapuose asmens kodas rašomas. Vietoje gyvenamo vietos adreso, rašomas
klubo pavadinimas. Naujame pažym÷jime turi būti FAI ir LAK , LSPSF logotipai.
Pažym÷jimų dizaino konkurse laim÷jo Vilma Vitkauskait÷.
Svarstyta: LSPSF taur÷s varžybiniai skrydžiai, pažeidžianyts draudžiamas zonas. D÷l
techninių nesklandumų varžybų organizatorių tinklapyje draudžiamos zonos nebuvo
atnaujintos.
Nutarta: Vertinti visus varžybų dalyvių skrydžius pagal 2010m. galiojančias
draudžiamas zonas. Varžybų dalyviai privalo patys tur÷ti naujausius navigacinius
žem÷lapius ir nepažeidin÷ti galiojančių VST (vizualiųjų skrydžių taisyklių).
2. Pasiruošimas Trakų varžyboms.
2.1.Nutarta: Organizuoti pasaulio taur÷s etapą 2011m. vasario 11-13 dienomis
Trakuose, skirti apdovanojimus nugal÷tojams: 1 vieta - 500 eur, 2 vieta - 300 eur, 3
vieta - 200 eur. Kambarių rezervacija – atsakinga Vilma Grigoratien÷. Viešbučiai
rezervuojami elektroniniu paštu. Rezervacija patvirtinima tik apmok÷jus pavedimu į
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federacijos sąskaitą. Garantinį raštą pateikti viešbučiui, kad rezervuojame visą viešbutį
varžybų metu. Rezervacija pasirinktinai: vasario 10- 13 dienomis, vasario 13- 16
dienomis, vasario 10 – 16 dienomis. V. Grigoraitis viešbučio rezevacijos taisykles
įdeda į LSPSF tinklapį, J. Kaunas į Oro švent÷s tinklapį, J. Jakovlevas išsiunčia
Feraričiui.
2.2.Nutarta: Peržiūr÷ti tinklapio informaciją. Atsakingi A. Osinskas ir L. Giliun
2.3.Nutarta: Lietuvos atviro čempionato apdovanojimai- LAK medaliai, kuriuos
gauna absoliučią įskaitą laim÷ję pilotai.
2.4.Nutarta:Informaciniai kontaktai info@orosvente.lt
2.5.Nutarta:Visa varžybų arba švent÷s programa turi būti lietuvių ir anglų kalba.
2.6.Nutarta: V. Grigoraitien÷ susisiekia su Kino m÷g÷jų filmų asociacija.
Konkurso vertinimo komisija turi būti nepriklausoma. Prizinis fondas- L. Giliun.
2.7.Nutarta: Trakų švent÷s organizacinio komiteto pos÷dis gruodžio 29 dieną 18
val. Nemenčin÷s pl. 12a-11.
3. LSPSF ataskaitin÷s-rinkimin÷s konferencijos data ir vieta.
Nutarta:LSPSF ataskaitin÷ – rinkimin÷ konferencija 2011 m. sausio 22 d. 11 val.,
Vilniuje. Vilma Grigoraitien÷ įpareigojama pakviesti klubus, priminti:
d÷l nario mokesčio;
kad kiekvienas klubas turi tik vieną balsą konferencijos metu.
4. IV ketvirčio finansavimo panaudojimas.
Nutarta: IV ketvirčio finansai skiriami Laisvo skrydžio klubui už pak÷limus
išvilktuvu sportininkų treniruočių išlaidoms padengti. Rekomenduojama šias l÷šas
panaudoti Trakų varžybų organizavimui.

5. Einamieji klausimai.
Svarstyta: Lietuvos 2011 m. rinktin÷s starto mokesčiai Trakų varžybose. Rinktin÷s
treneris prašo leisti nariams mok÷ti tik Pasaulio taur÷s varžybų startinį mokestį.
Nutarta: Varžybų mokestį moka visi dalyviai vienodai. Rinktin÷s narių finansavimui
ieškoti kitų galimybių.

LSPSF prezidentas

Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretor÷
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