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LIETUVOS SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ SPORTO FEDERACIJA 
LSPSF tarybos posėdžio 

 
PROTOKOLAS 

 
2015 04 08, Vilnius 

 
 
Dalyvauja: Leonard Giliun, Valdas Serapinas, Robertas Pesliakas, Vytautas Skruibis, Paulius 

Jonaitis 
 
 Svečiai: Violeta Masteikienė, Jolanta Romanenko, Jurijus Jakovlevas, Jevgenij 

Blocha, Dainius Liegus, Tadas Sidaravičius, Justinas Pleikys 
 
Darbotvarkė: 1. 2015 m. Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-čempionato logotipas 

ir starto mokestis 
2. PPG pilotų pažeidimai Trakų renginio metu 

 3. 2015 m. Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-čempionato atsakingi 
organizatoriai 

 
 
Posėdžio pirmininkaujančiu išrinktas Leonard Giliun, gen. sekretorė – Ramunė Kugaudaitė. 
 
 
NUTARTA: 
 

1. Patvirtinti Violetos Masteikienės inicijuotą Europos parasparnių tikslaus nusileidimo pre-
čempionato logotipo projektą. 
Balsuota: už – 5 (vienbalsiai). 
 
Nustatyti Europos parasparnių tikslaus nusileidimo pre-čempionato startinį mokestį – 50 EUR.  
Balsuota: už – 5 (vienbalsiai). 
 

2. Jevgenij Blocha informavo, kad Trakuose per 2015 m. varžybas buvo užfiksuotas šiurkštus 
susitarimų skraidyti tik paskirtose zonose ir su leidimu pažeidimas. 
Vasario 14 d. varžybinių startų metu PPG pilotas praskrido virš išvilktuvų trosų. Aukštis buvo apie 
70-100 m, atstumas iki išvilktuvų – apie 150-200 m. Laimei, trosų neužkabino. Vėliau paaiškėjo, 
kad skridęs PPG pilotas nebuvo registruotas PPG-sąraše, kuris paduodamas Trakų varžybų 
organizatoriams renginį. Padarytas pažeidimas – PPG pilotas į orą pakilo be leidimo ir įskrido į 
svetimą zoną. 
Tą pačią dieną užfiksuotas ir kitas įvykis: PPG pilotas praskrido su vėliava virš zonos, skirtos 
lėktuvui pakilti. Lėktuvo pilotas buvo tuo metu ore, buvo perspėtas, situacija matė ir kontroliavo, 
tad incidentas nebuvo pavojingas. Pilotas buvo registruotas. Padarytas pažeidimas – PPG pilotas 
įskrido į svetimą zoną. 
 
NUTARTA: 
Kreiptis raštu į ULOPF federaciją dėl 2015 m. Trakų varžybų metu PPG pilotų padarytų pažeidimų 
nagrinėjimo eigos, išvadų ir priemonių skrydžių saugai užtikrinti renginių metu. 
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3. Buvo iškelti šie pasiūlymai dėl atsakingo 2015 m. Europos parasparnių tikslaus nusileidimo prieš-
čempionato varžybų organizatoriaus: 
1) Atiduoti varžybų organizavimą klubui su visomis teisėmis ir pasekmėmis. 
2) Atiduoti varžybų organizavimą klubui, gaunant iš jo tam tikro dydžio mokestį ir nepriimant 

nuostolių. 
3) 2 savaitėms atidėti sprendimą dėl varžybų organizatoriaus parinkimo. 

 
NUTARTA: 
Balsuota tik už 3 variantą: už – 4, nusišalino nuo balsavimo – 1 

 
 
 
Pirmininkaujantis Leonard Giliun 
 
Gen. sekretorė Ramunė Kugaudaitė 

 


