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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA

METINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS

2017 02 25, Kaunas

Dalyvauja: Klubų-narių atstovai: klubas „Arcus“, Baisogalos skraidyklių sporto klubas,
Kauno parasparnių sporto klubas, Klaipėdos „Vakario“ klubas, Aviacinis
sporto klubas „Stratus“, Laisvo skrydžio klubas, Panevėžio aeroklubo
parasparnių sekcija, Skraidyklių pilotų klubas, Parasparnių sporto klubas
„Sparno broliai“, sporto klubas „Panevėžio parasparniai“, Rokiškio
skraidymo asociacijos „Puga“.

LSPSF tarybos nariai: Robertas Pesliakas, Vytautas Skruibis, Martynas
Makelis, Valdas Serapinas, Paulius Jonaitis, Darius Lukoševičius.

Svečiai: pilotai ir kt. bendruomenės nariai.

Darbotvarkė: 1. Darbotvarkės tvirtinimas.
2. Konferencijos darbo organų rinkimai.
3. 2016 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir klubinių varžybų nugalėtojų ir
prizininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
4. LSPSF prezidento, viceprezidentų, sekretorės, buhalterės ataskaitos.
5. Klubų ataskaitos.
6. 2017 m. varžybų grafiko pristatymas.
7. Naujo Tarybos nario rinkimai.
8. Delegatų į LAK konferenciją rinkimas.
9. Parasparnių patikros taisyklių galiojimo išaiškinimas
10. kiti klausimai.

1. Darbotvarkės tvirtinimas.

SVARSTYTA:
Siūlomas darbotvarkės papildymas/pakeitimas:
1.1. Įtraukti papildomą klausimą „LSPSF atstovo FAI paskyrimas“ (kiti klausimai).
1.2. Įtraukti papildomą klausimą „Praktinio egzamino perlaikymo tvarka, kai pilotas

nepriskraido reikiamo valandų skaičiaus“ (kiti klausimai).
1.3. Įtraukti papildomą klausimą „Naujo tarybos nario rinkimai“ ir skirti 7 klausimu.
1.4. 3 klausimą papildyti klubinių varžybų ir skraidyklių čempionato apdovanojimais.

NUTARTA:
Patvirtinti konferencijos darbotvarkę (su pakeitimais) balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).
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2. Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Vytautas Skruibis, sekretore Ramunė Kugaudaitė, balsų
skaičiuotojais Egidijus Slavinskas ir Rytis Matiukas. Visi konferencijos darbo organai išrinkti
vienbalsiai.

3. 2016 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir klubinių varžybų, skraidyklių čempionato nugalėtojų ir
prizininkų, skrydžių rekordininkų apdovanojimas, FAI ženkliukų įteikimas.
Statulėlėmis, medaliais ir FAI ženkliukais apdovanoti 2016 m. LLL, JPL, LSPSF taurės ir
klubinių varžybų, skraidyklių čempionato nugalėtojai ir prizininkai, skrydžių rekordininkai.
Asmeniškai neįteikti apdovanojimai prizininkams bus perduoti per klubo atstovus arba
išsiųsti registruotu paštu.

4. SVARSTYTA:
4.1. LSPSF prezidento ataskaita
LSPSF prezidentas konferencijoje nedalyvavo, jo ataskaita konferencijai nepateikta.

4.2. LSPSF viceprezidento parasparniams ataskaita
LSPSF toliau sėkmingai dalyvauja Lietuvos aeroklubo tarybos posėdžiuose: esame lygiateisiai
nariai ir mus girdi. Taip pat mus išklauso ir mūsų nuomonę vertina tokios su aviacija
susijusios institucijos kaip CAA, RRT, KKSD ir kt.
LSPSF periodiškai teikia įvairias statistines ir finansines ataskaitas, rengia projektus
finansavimui gauti. Pilnai pradėjo dirbti parasparnių patikros laboratorija.
Vienas iš didesnių 2016 metų sportinių renginių buvo Europos parasparnių tikslaus
nusileidimo čempionatas. Įvyko visi numatyti raundai, sąlygos ir technika leido užtikrinti
atkaklią sportininkų kovą. Šios varžybos LSPSF tarybai buvo pakankamai didelis iššūkis,
reikėjo įdėti daug savo darbo. Be to, buvo įtraukta daug kitų asmenų, kurie prisidėjo prie
čempionato organizavimo. Atsižvelgiant į ankstesnių metų patirtį, buvo nuogąstaujama, kad
tai bus labai nuostolingas renginys federacijai, tačiau taip nenutiko – LSPSF nuostolių
nepatyrė. Renginiui buvo ieškoma rėmėjų: rasti 4 rėmėjai iš federacijos narių tarpo.
Pakankamai didelė problema – dalyvavimas FAI 1 kategorijos varžybose, atstovavimas
Lietuvai. Senesniais laikais, kai finansavimas buvo labai menkas, sportininkai vykdavo savo
lėšomis. Kai federacija pasiekė tam tikrą finansavimo lygį (sumokami startiniai mokesčiai ir
draudimas), susidūrėme su potencialių dalyvių dar didesniais finansiniais lūkesčiais, kuriais
yra grindžiamas noras ar galimybės važiuoti į varžybas. LSPSF taryba turi skirti daug dėmesio
tokių sportininkų motyvacijai įvertinti.
Lietuvoje rengiamos LLL varžybos yra sėkmingas projektas. Joms užkelta pakankamai aukšta
organizavimo kartelė, dažnai jos būna užregistruotos kaip FAI 2 kategorijos varžybos, į jas
atvažiuoja užsienio pilotai. Tačiau pastebima tendencija, kad klubai jau nebenori arba turi
per mažai galimybių ir resursų tokioms varžyboms organizuoti. Kyla problema – kaip
paskatinti klubus, kad tokios varžybos būtų organizuojamos.
Yra galimybė LSPSF federacijai viešintis televizijoje: LRT žurnalistas rengia laidą „Skrendam“.
Federacija skyrė tam tikrą sumą lėšų, tačiau pats projektas nejuda taip greitai, kaip norėtųsi.
Iš principo prie tokio televizinio projekto, kuriame būtų nušviesta federacijos veikla, yra
tikrai didelis darbo ir laiko poreikis. Laukiami visi norintys prisidėti prie šio projekto
kuravimo. Tai būtų stiprus privalumas ateityje ieškant rėmėjų.
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Konferencijos dalyviams pristatyti 2017 metų LAK lėšų skirstymo principai, apžvelgti 2012-
2017 m. metų lėšų paskirstymo rezultatai.

4.3. LSPSF viceprezidento skraidyklėms atstovo ataskaita
Situacija stabili. Skraidančiųjų skaičius 2016 metais nepadidėjo, bet pilotai pasiekė aukštesnį
asmeninį lygį: aktyviai skraidė, dalyvavo varžybose. Šiemet tikimasi rezultatų, nes padidėjo
norinčiųjų išvažiuoti į kalnus skaičius. 2016 metų įsimintini pasiekimai:

- Vienas iš pilotų Australijos varžybose suskrido rekordinį pratimą.
- Pirmą kartą FAI 1 kategorijos varžybose (Europos čempionate Makedonijoje)

dalyvavo 2 pilotai.
- Pasaulinio lygio skraidyklių XContest varžybose Justinas Pleikys užėmė 16 vietą.

Skraidyklių čempionatas šiais metais keičia formatą: vienas iš trijų etapų bus išvažiuojamasis
– vyks kalnuose. Nori pasidžiaugti, kad į kalnus važiuos beveik visi Lietuvos skraidyklininkai.
Šiais metais tikimasi į skraidyklių sportą pritraukti daugiau mokinių.

4.4. Generalinės sekretorės ataskaita
Nori pasidžiaugti, kad 2016 metų sezonas praėjo sėkmingai: be mirties atvejų, o tie, kas
patyrė traumas, pakankamai greitai atsigavo ir vis dar yra mūsų gretose.
Be tradicinės LSPSF administracinės veiklos, nori atkreipti dėmesį į keletą dalykų:

- LSPSF taryba turėtų posėdžiauti dažniau. Dažnai susiklosto tokia situacija, kai
susikaupia labai daug klausimų ir juos norima išspręsti viename ir tame pačiame
posėdyje, darbas tampa nelabai efektyvus ir dažniausiai nespėjama visko aptarti.
Nemažai klausimų nusikelia vis vėlesniam laikui, bandoma juos spręsti diskutuojant
el. paštu, bet tai vyksta pakankamai vangiai. Linki, kad 2017 metais tarybos nariai
susirinktų dažniau. Tuomet klausimai bus sprendžiami operatyviau, nevėluojant, bet
žiūrint į ateitį.

- LSPSF puslapio administravimas vyksta, tačiau ne itin pavyzdingai ir dažnai dėl laisvo
laiko trūkumo informacija vėluoja. Šiais metais tikisi pasitaisyti. Prašo, kad varžybų
organizatoriai ar dalyviai atsiųstų trumpą straipsnelį su nuotraukomis, kaip praėjo
varžybos, kokie buvo įspūdžiai. Iki šiol tik vienas kitas atsiųsdavo vaizdingą
aprašymą, kurį būdavo malonu skelbti LSPSF naujienose, tačiau likusių varžybų
informacija labai sausa: kiek dalyvavo pilotų, kur ir kada vyko varžybos, kokie buvo
maršrutai, kas nugalėjo atskirose klasėse. Varžybinė dalis turėtų būti įdomesnė
skaitymui: gyvesni straipsneliai turėtų padėti sužadinti pilotų norą dalyvauti
varžybose ir pagyventi jų dvasia.

Įvyko trumpa diskusija, kaip puslapį padaryti patrauklesnį svečiui.

4.5. Buhalterės ataskaita
Buhalterės ataskaita buvo išsami, argumentuota ir aiški.

NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).

***
Mark Tučkovski pristatė parasparnių sporto statistiką: apžvelgė FAI reitingą maršrutinių
skrydžių (XC) disciplinoje bei Lietuvos užimamos vietos pokytį (iš 33 vietos nukritome į 36),
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taip pat lietuvių pilotų surinktus įskaitinius taškus; paanalizavo Lietuvos lygumų lygos
varžybų statistiką, atskleidė mūsų šalies užimamą vietą tikslaus nusileidimo FAI reitinge po
2016 metų varžybų (iš užburtos 13-tos pozicijos nukritome į 19 vietą).
Pristatymo medžiaga: http://lspsf.lt/docs/federacija/parasparniai_statistika_2017.pdf

5. SVARSTYTA:
Klubų ataskaitos ir planai

Klubas „Arcus“:
(pasisakė Jevgenij Blocha)
88 nariai, iš jų 12 moterų – klubas stabiliai auga. 2016 metais prisidėjo prie Trakų varžybų ir
Europos parasparnių tikslaus nusileidimo čempionato organizavimo, surengė nemažai
išvykų (Italija, Turkija, Slovėnija, Prancūzija, Tenerifė), mokymų stovyklą, JPL varžybų etapą,
du SIV kursus Lietuvoje. Deja, Arcus taurės varžybų surengti nepavyko, bet tikisi atsigriebti
šiais metais: suplanuotos 4 dienų varžybos su atsarginėmis dienomis.
Arcus klubas buvo paskelbtas pagrindiniu 2017 metų Trakų varžybų rangovu. Deja,
dalyvavusių pilotų skaičius nuvylė, dėl to klubas patyrė nemažų nuostolių ir kreipėsi į LSPSF
tarybą dėl galimo kaštų padengimo.

Baisogalos skraidyklių sporto klubas:
(pasisakė Evaldas Žiaunys)
Klubas vis dar gyvuoja, vykdo veiklą, dalyvauja varžybose ir jas organizuoja. Naujų pilotų
šiuo metu neruošia, nes mokyklinė įranga jau pasenusi – planuoja įsigyti naujesnę.

Kauno parasparnių sporto klubas:
(pasisakė Jonas Miklovis)
Klubas pagaliau pribrendo suorganizuoti varžybas. 2017 m. birželio 3-4 d. (rezervinė data –
liepos 8-9 d.) vyks Kauno taurės varžybos. Paskutinį kartą tokios buvo organizuotos tik 2006
metais.
Praeitais metais klubas turėjo 3 naujokus. Dabar klube iš viso 38 nariai. Per metus išvyksta į
keletą kelionių.

Klaipėdos „Vakario“ klubas:
(pasisakė Gražvydas Juozėnas)
Naujų sportininkų neužaugino, savo varžybų nesuorganizavo. Yra vilčių, kad Žemaitijos
taurės varžybos ateityje bus atgaivintos.

Aviacinis sporto klubas „Stratus“:
(pasisakė Valdas Serapinas)
Narių skaičius nepasikeitė, naujų narių neturi. Nori pasigirti, kad klubo sportininkai užima
aukštas vietas. Pernai metais organizavo varžybas naujoje vietoje. Šiemet Stratus taurės
varžybos vyks ne tradicinę gegužę, bet rugpjūčio pradžioje. Tikisi, kad dėl Vilniaus oro uosto
uždarymo jas bus galima vykdyti netoli Vilniaus.

Laisvo skrydžio klubas:
(pasisakė Dainius Liegus)
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Klube 69 nariai, iš jų 7 moterys. 2016 metais su Arcus klubu organizavo atsarginių parašiutų
perpakavimo akciją. Šiemet taip pat planuoja ją padaryti (kovo viduryje). Kartu su klubu
„Sparno broliai“ suorganizuotos Vilniaus taurės varžybos (FAI 2 kat.). Taip pat surengė JPL
etapą, jame dalyvavo 10 dalyvių.
Klubas remia savo narius kompensuodami pakilimus tikslaus nusileidimo treniruotėms. Taip
pat remia XC pilotus, važiuojančius į užsienio varžybas – kompensuoja draudimą.
2017 m. Vilniaus taurės varžybos vyks balandžio 29 d. – gegužės 1 d. Aukštaitijoje. Svarsto
dėl galimybės suorganizuoti ir JPL etapą.
Klubas padeda nariams pasitikrinti savo sparnus, šviečia pilotus, kodėl tai reikalinga.
Siūlo šiemet dalį LSPSF skiriamo LLL biudžeto skirti apmokėti Airtribune bendrą paskyrą
visam LLL.

Panevėžio aeroklubo parasparnių sekcija:
(pasisakė Marijus Maceina)
Klube 15 narių. 2016 metais suorganizavo bendrą LLL ir JPL etapą. Šiemet planuoja surengti
dvejas varžybas – pavasarį ir rudenį. LLL ir JPL etapai vyks kartu.
Kartu su klubu „Arcus“ važiuos į kalnus.

Rokiškio skraidymo asociacijos „Puga“:
(pasisakė Vilmantas Petrušonis)
13 asmenų, iš jų 5 ir laisvūnai. Skraido laisvalaikiu arba pramogai. Varžybas organizuoti
neturi nei patirties, nei technikos, tačiau esant poreikiui galėtų suteikti infrastruktūrą
varžyboms Rokiškio rajone.
Kviečia į Rokiškio sąskrydį liepos 6-9 d.

Skraidyklių pilotų klubas:
(pasisakė Martynas Makelis)
Narių skaičius nepasikeitė. Šiemet organizuos vienas varžybas – išvažiuojamąsias kalnuose.

Parasparnių sporto klubas „Sparno broliai“:
(pasisakė Andrius Banionis)
Klube 12 narių. Pernai prisidėjo prie Vilniaus taurės varžybų organizavimo.
Planuoja apmokestinti Ukmergės startavietes varžyboms ir tandeminiams skrydžiams.

Sporto klubas „Panevėžio parasparniai“:
(pasisakė Valentas Raginskas)
Klube 4 naujokai, nelabai sportiški. Organizuos vasarines varžybas, rugpjūčio mėn. važiuos į
kalnus.

Ekstremaliojo sporto centras
(pasisakė Erik Obuchovič)
2016 m. buvo pirmi klubo metai. Klube 3 nariai. Sudalyvavo keliose varžybose kaip
operatoriai – padėjo su išvilkimais.
Klubo tikslas – populiarinti parasparnių sportą Visagine ir jo regione. Pagrindinė orientacija į
tikslų nusileidimą.
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NUTARTA:
Ataskaitas patvirtinti balsuojant: už – 11 (vienbalsiai).

6. SVARSTYTA:
2017 m. varžybų grafiko pristatymas.

NUTARTA:
Apžvelgtas 2017 m. varžybų grafikas.

7. SVARSTYTA:
Naujo tarybos nario rinkimai
Leonardas Giliun atsistatydino iš LSPSF tarybos nario pareigų. Reikalingas žmogus jo vietai
taryboje užimti.

Kandidatai į tarybos narius: Aurelijus Andreliūnas ir Rytis Matiukas.

Balsuojama, kiek tarybos narių rinkti: 1 narį: už – 8; 2 narius: už – 1; susilaikė – 2.
Balsuojama, ar naują tarybos narį rinkti atviru balsavimu: už – 10, prieš – 1.

Balsavimas už kandidatus:
- Aurelijus Andreliūnas: už – 9.
- Rytis Matiukas: už – 2.

NUTARTA:
LSPSF Tarybos nariu išrinkti Aurelijų Andreliūną.

8. SVARSTYTA:
Delegatų į LAK konferenciją, kuri vyks 2017 m. kovo 5 d. Birštone, rinkimas.

NUTARTA:
Delegatais išrinkti šiuos atstovus: už – 10, nedalyvavo balsavime – 1:
1. Aurelijus Andreliūnas
2. Martynas Makelis
3. Vytautas Skruibis
4. Valdas Serapinas
5. Dainius Liegus
6. Darius Lukoševičius
7. Robertas Pesliakas
8. Jonas Miklovis
9. Rytis Matiukas
10. Mark Tučkovski

Atsarginiai kandidatai:
1. Paulius Jonaitis
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2. Ramunė Kugaudaitė

9. SVARSTYTA:
Parasparnių patikros taisyklių galiojimo išaiškinimas

LSPSF taryba kreipėsi į LR Teisingumo ministeriją dėl paprastos balsų daugumos apibrėžimo
ir išaiškinimo ir gavo oficialių atsakymą. Juo remiantis LSPSF tarybos pozicija tokia: jos
sprendimas dėl draudimo skraidyti su pagal patikros taisykles nepatikrintais parasparniais
galioja.

Darius Lukoševičius pristatė parasparnių patikros laboratorijos darbą. Dirbama jau daugiau
nei metus, patikrinti 75 sparnai. Mato, kad patikra duoda naudą. Apžvelgė įdomesnius
parasparnių patikros atvejus. Laboratorija turi darbo kelioms savaitėms į priekį: pilotai
pakankamai aktyviai neša savo sparnus tikrinimui.

10. Diskusijos ir pasisakymai kitais klausimais
10.1. Praktinio egzamino perlaikymo tvarka, kai pilotas nepriskraido reikiamo valandų
skaičiaus.
Iškeltas klausimas, kokie turėtų būti minimalūs reikalavimai, ką pilotas turi parodyti skrydžio
metu, kad praktinio egzamino perlaikymas būtų užskaitytas. Taip pat, kaip turėtų atrodyti
tokio egzamino ataskaitos forma, kurią užpildo instruktorius ir pateikia federacijai.
Tikslingiausia tokius ir panašius klausimus aptarti instruktorių darbo grupėje.

10.2. LSPSF atstovo FAI paskyrimas.
Įvyko diskusija dėl naujo LSPSF atstovo paskyrimo Lietuvos atstovavimui FAI.
NUTARTA: Įgalioti LSPSF tarybą išsiaiškinti, kokia yra LSPSF atstovo FAI organizacijoje veiklos
ir darbų apimtis. Po to taryba galės svarstyti, ar seniau paskirtus atstovus reikia pakeisti
naujais.

----------------------------------------------------------------------------
Konferencijos pirmininkas Vytautas Skruibis

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė


