
 1 

Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija 

LSPSF tarybos posėdžio 

 

PROTOKOLAS 

 

2014 12 03, Vilnius 

 

 

Dalyvauja: Vytautas Skruibis, Leonardas Giliun, Paulius Jonaitis, Juozas Kaunas 

 

 Svečiai: Mark Tučkovski, Andrej Giliun, Agata Giliun, Jevgenij Blocha 

 

Darbotvarkė: 1. 2015 m. Lietuvos atviras parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas 

2. 2016 m. Europos atviras parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatas 

 3. 2015 m. parasparnių Pasaulio čempionatas Kolumbijoje 

4. Vizos užsieniečiams (Mark Tučkovski) 

5. Apdovanojimų kokybė 

6. LSPSF ir ULOPF teorinio egzamino parasparnio piloto licencijai gauti 

tarpusavio pripažinimas 

7. Licencijavimo klausimai 

8. Kiti klausimai 

 

Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Paulius Jonaitis, gen. sekretorė – Ramunė Kugaudaitė. 

 

 

NUTARTA: 

 

1. 2015 metais Lietuvos atviro parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatą daryti iš dviejų 

etapų: I etapas – 2015 m. vasario 14-16 d. Trakuose ir II etapas – 2015 m. liepos 11-12 d. 

Kaune (Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-čempionatas). Pavesti TN grupei 

sugalvoti oficialius minėtų varžybų etapų pavadinimus, peržiūrėti ir pagal poreikį 

pakoreguoti varžybų reglamentą (taisykles) bei taškų skaičiavimo sistemą. 

Balsuota: už – 4 (vienbalsiai). 

Klubų forume paskelbti informaciją apie 2 čempionato etapus ir pakviesti prisidėti prie 

organizavimo. Tikslas – surasti klubą kaip pagrindinį rangovą organizuojant varžybas. Už 

paskelbimą forume atsakingas Vytautas Skruibis. 

Balsuota: už – 4 (vienbalsiai). 

Leonardas Giliun pasidalino savo idėjomis, kaip pritraukti daugiau žiūrovų į Lietuvos 

atviro parasparnių tikslaus nusileidimo čempionatą Trakuose:  

 Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos parodomosios varžybos 10 metų jubiliejaus 

proga. 

 Ugnies skulptūrų kompozicija. 

 Ežero ploto aplink Trakų pilį papuošimas (tarpdisciplininio meno atstovai). 

 Su rėmėjų pagalba Trakų miesto vaikams ir suaugusiems bus suteikta galimybė 

kurti didelio mastelio piešinius ant ledo iš daržovių, vaisių, sulčių. 

Leonardas Giliun prašo LSPSF Tarybos pritarimo imtis paminėtų renginio populiarinimo 

priemonių. 

Balsuota: už – 4 (vienbalsiai). 
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2. Leonardas Giliun pristatė 2016 m. Europos atviro parasparnių tikslaus nusileidimo 

čempionatą ir jo poreikius KKSD Tarybos posėdžio metu. Gautas KKSD pritarimas 

čempionatui. Leonardas turi noro ir galimybių lankytis KKSD reguliariai ir palaikyti 

bendravimą aktualiais klausimais. 

 

3. Robertas Pesliakas ir Tadas Grinevičius vyksta į 2015 m. sausio mėn. parasparnių 

Pasaulio čempionatą Kolumbijoje (XC). Užsakyti du nauji sparnai ir pakabos. 

 

4. Markas informavo LSPSF Tarybą, kad pasistengs gauti daugkartinę vizą Rusijos ir 

Baltarusijos piliečiams dalyvauti 2015 m. Lietuvos atviro parasparnių tikslaus nusileidimo 

čempionato etapuose.  

 

5. Įpareigoti Mark Tučkovskį surinkti informaciją apie geresnės kokybės apdovanojimų 

(medalių, taurių ir pan.) variantus ir kainas.  

Balsuota: už – 4 (vienbalsiai). 

 

6. LSPSF ir ULOPF teorinio egzamino parasparnio piloto licencijai gauti tarpusavio 

pripažinimo klausimas bus svarstomas, kai LSPSF licencijavimo nuostatai bus suderinti 

su CAA. 

LSPSF pripažįsta ULOPF teorijos egzaminą, kol dar nėra suderinta licencijavimo tvarka. 

Balsuota: už – 1, prieš – 3. 

 

7. Iki sekančio tarybos posėdžio Vytautas Skruibis pateiks informaciją, kiek kainuotų 

nusamdyti išorinę teisininkų įmonę, kad paruoštų licencijavimo nuostatus. 

 

8. Leonardas Giliun iškėlė klausimą dėl didesnių saugumo priemonių parasparnių 

laboratorijos patalpoms (atskiros signalizacijos įrengimas). LSPSF įsipareigoja 1 metams 

padengti parasparnių laboratorijos patalpų signalizacijos mėnesinius mokesčius. 

Balsuota: už – 3, prieš – 1. 

 

Laisvo skrydžio klubo (LSK) prezidentui Vytautui Zlatkui telefonu primintas 2014 m. 

LSK metinės konferencijos metu duotas pažadas į savo serverius priimti LSPSF puslapius 

(domenus) ir juos palaikyti. Tolesnius pasiteiravimus/kontrolines užklausas siųsti LSK 

tarybai el. paštu lsktaryba@googlegroups.com. 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkaujantis Paulius Jonaitis 

 

Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 

mailto:lsktaryba@googlegroups.com

