
LSPSF Ataskaitinė rinkiminė konferencija.
Vilnius 2006 sausio7 d.

Protokolas

Dalyvauja ir turi balsavimo teisę:
Prezidentas: A.Baublys(AB),
Viceprezidentai: V.Grigoraitis(VG), D.Jakubauskas(DJ)
Gen. sekretorė: Violeta Grigoraitienė(VioG),
Revizorius: Kęstutis Juozėnas,
Klubų atstovai:
Aviacijos sporto klubas “Stratus”: I.Murin, R.Grigoraitienė,
Vilniaus” Laisvo skrydžio klubas”: J.Kaunas,
Elektrėnų aeroklubas: E. Aleknienė, D.Jakubauskas,
Baisogalos skraidyklių sporto klubas: R.Morkūnas, R.Stonkus,
Kauno skraidūnų sporto klubas: K.Palevičius, L. Česnulevičius,
Klaipėdos “Vakario” klubas: G.Juozėnas,
Panevėžio aeroklubas: M.Maceina, A. Kovaliov,
Kuršėnų ekstremalų klubas ”Extreem”: V.Jokubauskas, I. Šlimienė,

Viso: 19 balso teisę turinčių delegatų.

Kvorumas yra.

Konferencijos vedimui išrenkami:
Pirmininkas - Darius Jakubauskas  (15 balsų),
Sekretorė - Violeta Grigoraitienė (14 balsų),
Balsų skaičiuotoja: Rasa Grigoraitienė (10  balsų).

Dienotvarkė:

1. LSPSF prezidento ataskaita.
2. LSPSF viceprezidentų ataskaitos.
3. Generalinės sekretorės ataskaita.
4. Revizijos komisijos ataskaita.
5. Klubų atstovų pasisakymai-ataskaitos.
6. LSPSF valdymo organų bei delegatų I FAI rinkimai.
7. LSPSF įstatų perregistravimas vadovaujantis nauja Lietuvos Respublikos Asociacijų
įstatymo (Žin., 2004, Nr.25-745) redakcija.
8. 2006 m. varžybų planai ir grafikas:
- varžybų Lietuvoje kalendoriaus sudarymas
- dalyvavimas varžybose užsienyje
9. Einamieji klausimai:
- LSPSF delegatai į LAK’o konferenciją
- Nauju narių (klubų) priėmimas

1.Prezidento ataskaita:

Trumpai apžvelgia per keturis prezidentavimo metus nuveiktus darbus ir pristato LSPSF vietą
LAK kontekste. Pasidžiaugia, kad per keturis metus pavyko suburti darbingą aktyvų kolektyvą,
praplėsti tarybos narių skaičių. Per tuos metus daug pilotų mokėsi skraidyti ir gavo licenzijas.



Problemos yra su skraidyklių pilotų skaičiumi, kuris vis mažėja. Įkurta alternatyvi Lietuvos
skraidyklių pilotų sporto  federacija, nors visi supranta, kad tokią federaciją įkurti neįmanoma,
bet deja taip atsitiko, dėl to, kad trumpo pavadinimo “LSPSF” raides sutampa.(Lietuvos
skraidyklių pilotų federacija ir Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija).Tačiau
LKKSD  artimiausiu metu bus priimtas įstatymas dėl vienos organizacijos atstovavimo vienai
sporto šakai LAK, LKKSD ir FAI.
LAK taryba, sklandytojų iniciatyva, iškėlė pasiūlymą daryti bendrą abiejų federacijų
konferenciją, rasti sprendimo kelius. Dėl bendros konferencijos su alternatyvia federacija,
prezidentas pasiūlė palaukti. Paragino sportininkus aktyviai dalyvauti tarptautinėse varžybose,
nes tokiu būdu uždirbami taškai kurie lemią lėšų paskirstymą iš LKKSD ir LAK. Šiais metais
LSPSF daugiausia taškų uždirbo Jurijus Jakovlevas  (123  taškai) ir kiti  komandos nariai,
dalyvavę Pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionate.
„Šiais metais rinkiminė konferencija, norėčiau pabėgti, bet jaučiuosi atsakingas, nes lamėtas
konkursas surengti Pasaulio parasparnių čempionatą. Jei turite alternatyvių kandidatų, prašom
rinkti, jei ne, aš dar pora metų dirbsiu, to paties prašau ir trybą, gen. sekretorę bei vice
prezidentus.“ – pabaigė savo kalbą A. Baublys.

2.1 Vice prezidento PG ataskaita:
Viso išduotos 24 licenzijos naujiems parasparnių pilotams. Sutvarkytas licencijavimas.
Licencijos išduodamos  pilotams, instruktoriams, taip pat numatoma išduoti išviltuvų
operatoriams tandemų pilotams. Per metus bendras maršrutinių skrydžių atstumas - virš
10000km. Užregistruotas atviro nuotolio parasparnių sporto rekordas. surengta pilotų stovykla
Klabiniuose ir čempionatas ( FAI II kat.).
VG apdovanojo A.Krimcevo taurės diplomais pilotus, kurie šių apdovanojimų nebuvo atsiėmę.
VG baigė savo kalbą prašymu organizatorių įvykdyti savo pažadus, ir jei varžybos numatytos, tai
jas ir organizuoti.
Tai pastabos kuršėniškiams, kurie nesuorganizavo „Kuršėnų turės“ ir Klaipėdiečiams kurie buvo
žadėję surengti akrobatikos varžybas.

2.2 Vice prezidento (HG)DJ ataskaita:
Metai prasidėjo nesmagiais dalykais, Lietuvos HG čempionato metu žuvo pilotas, svečias iš
Estijos Sergej Titov. Dėl šios priežasties čempionatas buvo nutrauktas. Nedidelė HG rinktinė
dalyvavo Europos čempionate,  jei nuolatos skraidai ir dalyvauji, tai rezultatai gerėja.
Taip pat HG rinktinė dalyvavo, Slovakijos čempionate, buvo rengtos stovyklos  Baisogaloje.
Atsirado naujų pilotų ( E. Žiaunys, M. Morkūnas. V. Švagždys), kuriuos  DJ pasveikino
įteikdamas atminimo raštus.
DJ dėl  alternatyvios federacijos: šie bendrauja su HG atstovais tik per trečius asmenis, ar LAK,
bendraujant su naujais pilotais situacija gera, vienuose aerodromuose telpa ir PG ir HG. Laikas
šią problemą išspręs. Naujoji  federacija deklaruoja penkiasdešimt pilotų, tačiau jų tiek nėra. J.
Blocha  artimiausiu metu planuoja pradėti organizuoti skraidymus ir skraidyklių pilotams.
„Didžiausia problema skraidyklių sporte, kad, mažas pilotų skaičius, senieji palieka, o naujų
atsiranda mažai,  bet aš tikiuosi, kad tai laikina problema.”

3. Gen. Sekretorės VioG ataskaita:
VioG trumpai apžvelgė per praėjusius metu surengtas varžybas ir darbus.
Vasario pradžioje surengtos Europos taurės PG tikslaus nusileidimo (TN) varžybos, jas puikiai
įvertino tarptautiniai stebėtojai ir suteikė rekomendacijas, kurios tapo viena svarbiausių
priežasčių laimėti galimybę Lietuvoje surengti Pasaulio PG TN Čempionatą.
VioG pasidžiaugė, kad jai pavyko įgyvendinti prieš kelerius metus atrodžiusią beprotišką idėją -
laimėti konkursą ir Lietuvoje surengti pasaulio čempionatą.
Taip pat konferencijoje Gvatemaloje iš tikslaus nusileidimo komiteto gauta lėšų teisėjų
kvalifikacijai kelti. J.Kaunas, finansuojamas FAI, buvo išvykęs Į TN Čempionatą Slovėnijoje



Kartu su Panevėžio aeroklubo PG sekcija surengtas Atviras Lietuvos XC čempionatas
Suburta rinktinė ir atstovauti šalį Pasaulio PG TN čempionate.
Dalyvauta Šiaurės ir Baltijos šalių konferencijoje Švedijoje, dalintasi patirtimi, kartu su FAI
stebėtoja Riikka Vilkuna paruoštos  Pasaulio čempionato taisyklės.
Vyksta paruošiamieji darbai Pre Pasaulio čempionatui ir renginiui „Pagauk vėją“, kuris vyks
2006 vasario 16-19d.,  Tarptautiniam teisėjų seminarui, kuris vyks vasario 17d. Trakuose.
Taip pat galutiniai Pasaulio TN Čempionato taisyklių derinimai su FAI. Rėmėjų paieška.

4. Revizoriaus Kęsto Juzėno(KJ) ataskaita:
Buhalterija šiais metais nebaigta tvarkyti, pilotai neatsiskaitę už jiems išduotus pinigus.
Daugiausia dokumentų nepateikusi VioG.
Pasiūlytas sprendimas: pinigų skolininkams avansu daugiau neišdavinėti.
Konferencija, šiam sprendimui pritarė balsų dauguma.
Balsavimas.:16 už.
(a.p. VioG buvo gėda ir ji gailisi)

Konferencijai pirmininkas pateikė klausimą dėl valdymo organų darbo įvertinimo
Balsavimas: valdymo organų darbas vertinamas teigimai (15 balsų).

5. Klubų atstovų pasisakymai:
„Stratus“ prezidentas A. Baublys – klubo darbas nei gerėja, nei blogėja. Klube aktyvūs,
M.Komaras ir R.Grigoraitienė, I.Murinas. Klube naujų narių nepadaugėjo, jauni išvyko į užsienį,
senieji mažiau aktyvus. Tikisi padėti aktyviems sportininkams dalyvauti aukšto lygio varžybose
ir siekti rezultato.

„Elektrėnų aeroklubas“, Darius Jakubauskas: klubas skraidyklių sporte dalyvauja, tiek, kiek jame
dalyvauja DJ,  nėra labai aktyvus.

„Kauno skraidūnų klubas“ - klube naujų narių (skraidančių skraidyklėmis ar parasparniais)
atsiranda mažai, Kauno aerodromas labai užimtas, todėl klubo nariai važiuoja skraidyti į
Šeduvą, greitu metu gali tekti kraustytis iš Aleksoto, nes reikia mokėti didelius mokesčius už
angarą(?????). Tikimasi, kad naujų narių skaičius išaugs.

„Vakaris“ G. Juozėnas – 11 narių, surengė Klaipėdos taurės varžybas, stengiasi, kad Klaipėdos
krašte pilotų skaičius augtų.
Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija M. Maceina. – Situacija, gera ir tik gerėja, puikūs
santykiai su aerodromu, patogi jo vieta, miesto centre. 2005m. surengė dvejas varžybas, PG
čempionatą ir Panevėžio taurę,  apmokė keturis naujus pilotus. Čempionatų lygis auga.

Kuršėnų ekstremalų klubas “Exstreem” V. Jokubauskas – Turėjome surengti varžybas žiemą, bet
dėl oro sąlygų šito nepadaryta. O vasarą daugelis pilotų norėjo skraidyti arčiau Vilniaus. Taigi
Kuršėnų taurė buvo surengta Klabiniuose.

“Baisogalos skraidyklių sporto klubas” R.Stonkus – klube  trys nauji nariai, skraidyklininkai.
Klubo nariai dalyvavo Parengiamajame Europos skraidyklių čempionate. Rezultatų sieksime
geresnių, bet su  turima technika tai padaryti  nelengva. Stengsimės.

Vilniaus “Laisvo skrydžio klubas” V. Grigoraitienė – pasikeitė prezidentas, VLSK vienintelis
klubas kuriam vadovauja moteris. Šiemet dar nebuvo klubo ataskaitinio susirinkimo, tačiau buvo
eilė neoficialių susirinkimų, švenčių. Klubų nariai atstovauja Lietuvą užsienio varžybose, bei
pelno garbingas vietas šalyje. Aktyvūs organizacinėje veikloje. Klubo narių skaičius auga.



6.1. LSPSF valdymo organų bei delegatų I FAI rinkimai:
Reikia išrinkti : Prezidentą, Viceprezidentus, Gen. Sekretorę, Tarybos narius, revizorių.

Pasiūlyta palikti visus valdymo organus, tokie kokie jie yra.
Prezidentas AB: “Man nėra kaip atsisakyti šių pareigų, nes rengiame Pasaulio čempionatą. Noriu
pakalbėti apie kitus: VG puikus Vice prezidentas, daug dirba federacijos ir pilotų labui, tvarko
visą licencijavimo sistemą. Gal yra ir kitų nusipelniusių žmonių, bet jis Vilniuje. Jis puikiai tinka
šioms pareigoms.
DJ – skraidyklinkus reikia puoselėti, gerai, kad jų daugėja. DJ buvęs prezidentas. Puikiai tinka
šioms pozicijoms.
Gen. sekretorė VioG -Pati privirė košės, pati tegul dabar ir srebia.
Revizorius labai geras, išmano savo darbą.
Dėl tarybos narių, norėtųsi, kad tarybos veikloje aktyviau dalyvautų, Rolandas Kaunas
Puikiai dirba J.Blocha, L. Česnulevičius, M. Maceina.
VioG pasiūlė į tarybos narius įtraukti naują narį iš Klaipėdos “Vakario” klubo G. Juozėną.
Kitų pasiūlymų ir kandidatų į LSPSF valdymo organus nebuvo.
Pertrauka

Po pertraukos:
Balsavimas: Dėl valdymo organų išrinkimo tokia pačia sudėtimi kokia yra, bei išrenkant naują
tarybos narį - G.Juozėną.
16 - už., 2- susilaikė.

6.2. Delegatų į FAI CIVL komisiją, rinkimai.
AB: palikti Darių Jakubauską pagrindiniu delegatu, o alternatyviu delegatu skirti Violetą
Grigoraitienę. ( iki tol delegatas ir buvo DJ, alternatyviniai delegatai, VG ir Mečys Komaras)
Pasiūlyti kiti kandidatai į alternatyvių delegatų vietas:  M.Komaras, R. Grigoraitienė.
Balsavimas už pagrindinio delegato kandidatūrą: 15 balsų - pritarta.
Įsiplieskus ginčui tarp Mečio Komaro ir VioG pirmininkaujantis pasiūlė  palikti tarybai išrinkti
alternatyvinius delegatus. Konferencija tam pritarė (16 balsų).

7. LSPSF įstatų perregistravimas vadovaujantis nauja Lietuvos Respublikos Asociacijų
įstatymo (Žin., 2004, Nr.25-745) redakcija

Įstatus perregistruoti pavesta tarybai.
Įstatų juridinį statusą pakomentavo ir baigti redagavimą apsiėmė L .Česnulevičius. Įstatuose
esminių pasikeitimų nėra, redaguojant juos, keičiamos tik formuluotės

Balsavimas: 17 balsų pritarta.

8. 2006 m. varžybų planai ir grafikas
Varžybų grafikas:
Sausio 29 d. (rezervas- sekantis savaitgalis) - Lietuvos tikslaus nusileidimo čempionatas,
Kaunas Aleksoto aerodromas
Vasario 16-19d. - Parengiamasis Pasaulio parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas,
“Pagauk vėją”. (FAI II kat.) Trakai, Galvės ežero ledas
Balandžio 29-30 – A.Krimcevo Taurė. Baisogala, Šeduvos aerodromas.
Gegužės 28-birželio 4 d.(alternatyva birželio 4-11d.) Atviras Lietuvos skraidyklių ir parasparnių
čempionatas XC( FAI II kat.). Panevėžys, Stetiškės.



Birželio 23-26 d.– Klaipėdos taurė. Kartena.
Liepos 29-30 d. – Kauno Taurė. Kaunas, Aleksotas.
Rugpjūčio 19-20 d. – Vilniaus taurė. Klabiniai.
Rugsėjo 2-3 d. - Panevėžio taurė. Panevėžys, Stetiškės.

Konferencija primygtinai rekomendavo  varžybų organizatoriams nekeisti paskelbtų varžybų
datų.
Planuojamos Tarptautinės varžybos:
Skraidyklininkai - Kroatija,  Europos čempionatas,  Slovakijos taurė.

Parasparnių XC komanda - Europos čempionatas.
Parasparnių AL komanda -Europos Taurės varžybų etapai.
Pilotai turėtų iš anksto pranešti LSPSF gen. sekretorei apie ketinimą dalyvauti tarptautinėse
varžybose.

9. Einamieji klausimai:

9.1 LSPSF delegatai į LAK’o konferenciją
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2006 sausio 21 d. Vilniuje rinkimai.
Nuo federacijos: AB, DJ, VioG, L.Česnulevičius, Kęstutis Juzėnas.
Balsavimas: vienbalsiai.
Delegatų  nuo klubų sąrašas pridedamas.

9.2. Naujų narių Į LSPSF priėmimas:
Du klubai pareiškė norą tapti federacijos nariais.
1) VISI TK (Vilniaus Statybinio-Inžinierinio Instituto turistų klubas) Klubas pristatė reikiamus
dokumentus, bet konferencijoje nedalyvavo nei vienas klubo atstovas. Nutarta priėmimą atidėti.
2) Kauno Parasparnių sporto klubas – dar neužregistruotas Valstybiniame įmonių registre.
Nutarta priėmimą atidėti.

Nutarta sušaukti neeilinę LSPSF konferenciją Kaune, 2006m. sausio 29d. Naujų narių
priėmimui.

Dėl LSPSF nusipelniusių narių apdovanojimo:
LAK aukso medaliu pasiūlyta apdovanoti J.Blocha, kaip daugiausiai pilotų paruošusiam

instruktoriui.
Blasavimas:15 balsų už.

Pirmininkaujantis: D. Jakubauskas

Sekretorė: Violeta Grigoraitienė


