
LSPSF TARYBOS POSĖDŽIO
2008-03-06 (Nr.14)

Darbotvarkė:

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
2. Tomo Šeštoko tvirtinimas instruktoriumi.
3. Papildomas finansavimas vykstantiems į užsienio varžybas (FAI II kat.).
4. Lietuvos čempionato datos nustatymas.
5. Einamieji klausimai.

Dalyvavo:

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

Svečiai: A. Osinskas.

1. Ataskaitos dėl praėjusio tarybos posėdžio sprendimų įgyvendinimo.
Svarstyta: Padėkos raštai Už pagalbą organizuojant trakų varžybas:
Nutarta: L. Giliun įpareigojamas paruošti padėkos raštus.  K. Dautartas prašomas
padaryti dizaino darbus.
Svarstyta: Dės vardo „Pagauk vėją“ registravimo.
Nutarta: J. Jakovlevas turi sumokėti už vardo registravimą iki 2008-03-14.

2. Tomo Šeštoko tvirtinimas instruktoriumi.
Svarstyta: T. Šeštoko prašymas suteikti jam instruktoriaus kategoriją.
Nutarta: T. Šeštokas 3 kategorijos piloto licenziją gavo 2006-04-14. Kadangi dar
nėra 3 metų piloto stažo, instruktoriaus kategorijos nesuteikti.
Svarstyta: instruktorių mokymo ir licenzijavimo tvarka.
Nutarta: tobulinti instruktorių mokymo ir licenzijavimo tvarką.
Sudaryti komisiją, kuri paruoš naują tvarką ir pristatys tarybai. Komisijos nariai:

1. Jevgenij Blocha
2. Jurijus Jakovlevas
3. Justas Pleikys
4. Linas Kesminas
5. Tomas Šeštokas



3. Papildomas finansavimas vykstantiems į užsienio varžybas (FAI II kat.).
Svarstyta: federacijos remiamo varžybų grafiko papildymai.
Nutarta: papildyti varžybų grafiką. Papildytas grafikas pridedamas 1 priede.
Jeigu pilotas numatytose varžybose nedalyvauja, o federacija sumokėjo už jį startinį
mokestį, pilotas privalo gražinti pinigus į federacijos kasą.

4. Lietuvos čempionato datos nustatymas.
Svarstyta: Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių čempionato data ir vieta:
Nutarta: Nedaryti keliais etapais, nes bus sunku organizuoti.
Čempionato vieta: Salos (Rokiškio raj.)
Čempionato data: liepos 4-13d. + 2 rezervinės dienos (liepos 19,20)
Suderinti su vietos valdžia ir gauti patvirtinimą iš dvaro savininkų, kad priims.
Atsakingas – J. Blocha.

5. Einamieji klausimai.
Svarstyta: Tikslaus nusileidimo rinktinės treniruočių rėmimas.
Nutarta: Skirti 800Lt iš federacijos lėšų startams išvilktuvu apmokėti. Pinigus
perduoti tikslaus nusileidimo rinktinės vadovui J. Jakovlevui.

LSPSF prezidentas Vytautas Grigoraitis

LSPSF gen.sekretorė Vilma Grigoraitienė


