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Darbotvarkė:

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Pasiruošimas Tikslaus nusileidimo čempionatui:

a. Sutartis su J. Blocha
b. Dėl pilotų apgyvendinimo.
c. Renginio sąmata – M. Kmitas
d. Leidimai, draudimai.

3. Valstybės finansavimo paskirstymas 2008m.
4. Instruktoriaus vardo suteikimas T. Šeštokui
5. Einamieji klausimai.(dėl LSPSF taurės)

Dalyvavo:

LSPSF prezidentas V. Grigoraitis.
LSPSF viceprezidentas: J.Jakovlevas, J.Pleikys
Tarybos nariai: J.Kaunas, J.Blocha, L.Giliun.

Svečiai: A. Osinskas, M.Kmitas

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
Svarstyta: Praėjusio posėdžio sprendimų įgyvendinimas.

2. Pasiruošimas Tikslaus nusileidimo čempionatui:
a. Sutartis su J. Blocha.

Svarstyta: Sutarties sudarymo galimybės, išvilktuvų skaičius, jų
panaudojimas čempionato metu.
Nutarta: LSPSF prezidentas V.Grigoraitis įpareigojamas pasirašyti sutartį su
J.Blocha.

b. Dėl apgyvendinimo:
Yra rezervuoti keli viešbučiai. Pilotai turi galimybę pasirinkti tinkamą sau
gyvenamą vietą. Yra salė Kyviškėse parasparniams džiovinti.

c. Renginio sąmata – M. Kmitas
Svarstyta: M.Kmitas pristatė preliminarią čempionato sąmatą.
Nutarta: Sąmatą patvirtinti.

d. Leidimai, draudimai.
Svarstyta: Varžybų organizavimas rezervinėje vietoje.
Nutarta: Organizuoti varžybas Kyviškių aerodrome. A.Osinskas
įpareigojamas gauti visus reikiamus leidimus.



3. Valstybės finansavimo paskirstymas 2008m.
Svarstyta: V.Grigoraitis pristatė Kūno kultūros ir sporto plėtros programos
renginių planą 2008m. bei federacijos biudžeto paskirtymą.
Nutarta: Tarybos vienbalsiai tvirtina renginių planą ir 2008 m. biudžetą.

4. Instruktoriaus vardo suteikimas T. Šeštokui
Svarstyta: V.Grigoraitis pristatė T.Šeštoko rekomendacinį raštą, gautą iš
,,Stratus“ klubo. Svarstyta T.Šeštoko galimybė gauti instruktoriaus licenziją.
Nutarta: Dėl T.Šeštoko leidimo gauti instruktoriaus pažymėjimą balsavimą
nukelti sekančiam posėdžiui. T.Šeštokas įpareigojamas pristatyti tarybai
Skrydžių knygelę.
Tarybos nariai įpareigojami surinkti ir paruošti medžiagą  dėl instruktorių
pažymėjimo išdavimo ir pratęsimo taisyklių.

5. Einamieji klausimai.
Svarstyta: Panaudos sutarties su J.Blocha dėl Honda variklių pasirašymo.
Nutarta: J.Blocha paruošia panaudos sutartį ir ją pristato sekančiame tarybos
posėdyje.
Svarstyta: Dėl ,,Pagauk vėją“ vardo įregistravimo.
Nutarta: J.Jakovlevas įpareigojamas sumokėti vardo įregistravimo mokestį ir
pristatyti dokumentus iki sekančio tarybos posedžio.
Svarstyta: Dėl LSPSF taurės.
J.Kaunas pateikė naujai gauta informaciją iš FAI.
Nutarta: LSPSF taurę 2008 organizuoti taip pat, kaip ir 2007 m. taurę.

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Grigoraitienė


