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2013 metų statistika 
30 daugiausia atlikusių 

šuolių klube 
1. Luisas Bilys 187 

2. Ramūnas Aidietis 174 

3. Linas Palovis 135 

4. Vitalij Samoilov 114 

5. Andrei Kobzar 100 

6. Justas Ronkaitis 99 

7. Donatas Dilys 96 

8. Juzef Volkovicki 80 

9. Romualdas Bausys 68 

10.Linara Tamulionyte 58 

11.Juozas Šakela 53 

12.Giedrius Krikščiūnas 51 

13.Antanas Ribikauskas 49 

14.Arvydas Sekmokas 45 

15.Karolis Zokaitis 44 

16. Ingrida Šulcaitė 39 

17.Jonas Šikšnelis 35 

18.Ernest Gvilija 31 

19.Jurij Kolomeičuk 31 

20. Igor Afanasjev 30 

21.Birutė Dermeikytė 29 

22.Jaroslav Voloncevič 27 

23. Ivan Petroscenko 27 

24.Algimantas Skuodis 24 

25.Andžej Grinevski 22 

26.Justinas Rečiūnas 22 

27.Mažvydas Aliukonis 21 

28.Aurimas Kalinka 20 

29.Rasa Skuodienė 19 

30.Mindaugas Griškaitis 19 

 

   

Metai   Šuolių skaičius   Darbo dienos D-5 SL AFF  TD 

1999 1348 45 544 0 0 11 

2000 1627 44 382 11 0 12 

2001 1796 54 270 97 0 7 

2002 1753 47 142 210 0 8 

2003 2959 61 286 279 31 2 

2004 1988 49 197 288 28 9 

2005 3158 52 281 506 87 26 

2006 4455 53 125 662 105 113 

2007 4723 65 117 704 54 289 

2008 5751 71 47 800 150 421 

2009 3571 55 0 454 77 344 

2010 3542 52 0 371 53 399 

2011 5881 96 0 449 49 475 

2012 5768 60 0 534 126 637 

2013 4414 46 0 552 82 667 

 

Statistika pagal aukštį 

 

Aukštis  2011 2012 2013 

1000 49 39 37 

1200 11 1 6 

1500 2653 1511 1358 

2000 5 25 0 

3000 1551 2389 1439 

3500 3 0 6 

4000 448 446 340 
 



Jubiliejai 
• Juzefas - 4000  
•Igariokas – 1500 
• Ramūnas – 700 
• Naras – 800 
• Kapcionas – 800 
•Santechnikas – 300 
•Ingrida – 100 
• Donatas – 100 
• Raminta – 100 
•Vitalikas – 400 
•Justas – 400 
•Karolis – 100 
•Juozas- 100 
 
 

Kapčionas žvilgnis 
pasako daugiau nei 
žodžiai  

1500 figūrai užtenka 5 žmonių komandos ir 
gerų fotošopo sugebėjimų  

Kapčiono žvilgsnis pasako daugiau 
nei bet kokie žodžiai 



Evelina 

Justas Azotas 

2013 m. AFF 
Evelina darbe intensyviai 
domisi ekonomine aviacijos 
puse. Mėgsta šokinėti 
prisirišus virve (gal 
pabandys tai padaryti ir iš 
lėktuvo). Dėl naujo 
pomėgio kaltina aplinką. 
(Matyt darbas iš proto 
varo) 

Justas irgi turi pomėgį šokinėti nuo 
visokiausių objektų prisirišęs virve. 
Ką jis dar daro? Ogi siekia greičio 
rekordų motociklu!  

Eleonora 

Mūsų žavioji 
orų mergaitė 
yra pakvaišusi 
dėl skanaus 
maisto  ir 
filmų apie 
gangsterius. Ji 
sako kad 
skydiving’as 
yra jos 
vaikystės  
svajonė.  

Vidmantas 

Vidmantas – savo 

šuolių karjerą 

pradėjęs 2012 metais, 

bet dėl nenumatytų 

aplinkybių apleidęs 

kursus, šiais metais 

tapo savarankišku 

parašiutininku. 



Ivan 

Nerijus 

Aidas 

Aidas, studentas 
nepabijojęs šalčio 
ir spalio 20 atlikęs 
savarankišką šuolį 
tapo visateisiu 
parašiutininku! 
Kalbama, kad jis 
toks greitas, kad 
Daliui reikdavo 
svorio diržo. 

Ivanas teigia, kad 
visada žiūrėdamas į 
dangų galvojo, jog 
tai yra jo vieta. 
Pagaliau jis yra ten, 
kur jam gerai, ten 
kur jis ir turi būti.  

Ačiū Jums visiems! 

Jaunuolis su plačia šypsena 

pašokinėjąs dingo iš Kyviškių 

akiračio. Gal žmona neleidžia 

dropzone lankytis 

Nikolaj 

Nikolaj - meniškiausios 

šukuosenos savininkas, 

kompiuteristas ir šiaip 

šaunus jaunuolis. 

Rokas 



Naujam parašiutininkų lakūnui Algimantui, 
vis dar nėra visiškai aišku, kodėl iš jo 
pilotuojamo lėktuvo su dideliu džiaugsmu 
iššoka žmonės? 

2013 metais pasirodė netgi 2 nauji pilotai 

Justino susikaupimo akimirka prieš 
išleidžiant parašiutininkus.  

Algimantas ne tik mus 
visus skraidina, bet ir 
sezono uždarymo proga, 
Spalio 20 dieną, pats 
išmėgino šią neįtikėtinai 
smagią pramogą! Norėjo 
sužinoti, kodėl 
parašiutininkai tokie 
laimingi prieš iššokdami. 

Justinas 

- Sakykite, o kada Jūs pradėjote 
domėtis parašiutų sportu? 
- Tiesą pasakius, tuomet, kai 
pastebėjau jog lėktuvai genda… 



Kyviškių žiema 
Apšerkšnijus mūsų zliotkė  
Balta balta kur dairais. 
Ilgas pasakas mažiemus  
Seka Čiapa vakarais. 
Apie kainas pakilimo 
Ir lėktuvo gedimus. 
Apie Ugniaus gerą būdą 
Kur skraidina mus visus. 
Apie Justą,  Joną, Tomą 
Ir tendemus jų sunkius. 
Apie Cessnos nesklandumus, 
Kaip sukišt šešis draugus.  
 
Brenda Justas per pusnynus 
Veda draugą palengva. 
Bėga Igoris per sniegą 
Nepalikdamas pėdų. 
Parašiutai jiems nesunkūs 
Ir žiema jiems nebaisi. 
Šalčio bijantys dar miega 
Laukia geresnių orų.  
Jau ir Čiapa net užsnūdo  
Ir jo pasaka baigta.... 
 

Ir žiema linksmai praeina 



Ar esi tikras parašiutininkas?  

• Kiekvieną kartą skrendant avialinijomis tu reikalauji sėdėti arčiau durų ir esi su parašiutine sistema. 
• Užsidėjęs kuprinę pasitikrini kojų diržus. 
• Vaikščiodamas mąstai apie vėjo kryptį bei stiprumą ir ieškai galimos nusileidimo vietos. 
• Kai draugai pasako, kad ką nors daro pirmą kartą, pirma mintis būna dėžė alaus. 
• Esant blogam orui atvažiuoji į Kyviškes paburbėti, koks blogas oras. 
• Greitai važiuojant mašina iškiši ranką pro langą. 
• Kiekvieną kartą, kai pamini skydiving’ą draugai, kurie nėra bandę, nori tave užmušti. 
• Pamačius bet kokią vėliavą analizuoji nusileidimo kryptį.  
• Savo išmaniajame telefone turi keletą orų prognozių programėlių. 
• Žodį paskutinis šnekamojoje kalboje pakeitė – kraštinis. 
• Atostogas planuoji atsižvelgiant į boogie datas. 
• Važinėji nenauju automobiliu, geriau nauja įranga, nei naujas automobilis. 
• Net nenumanai kas vyksta savaitgaliais tavo mieste. 
• Prieš perkant naują daiktą tu apskaičiuoji, kiek šuolių išeitų už šią sumą. 
• Žodis 4-way tau turi visai naują reikšmę. 
• Žiūrėdamas į debesuota dangų matai skyles. 
• Kai kas nors paklausia iš kur tu esi - pamini Kyviškių dropzone’ą 
• Pagalvė tau nesukelia minčių apie miegą ar lovą. 

 



 2013 metų birželio 22-ą 
dieną, Tarptautiniame Vilniaus 
oro uoste,  vyko Aviacijos šventė 
skirta S.Dariaus ir S.Girėno 
skrydžio per Atlantą 80-ajam 
jubiliejui. Šventėje dalyvavo šauni 
kompanija, kuri atliko šuolį iš 
3000 metrų. 
 



Gotemą saugo Batmanas, o Vilnių nuo 
negandų saugo ir blogiukus filmuoja 
Jura. 

Žmonės kalba, kad 2013 
vasarą virš Vilniaus miesto 
buvo pastebėtas Neatpažintas  
Skraidantis Objektas panašus 
į Batmaną ar kokį 
žmogiapaukštį.  Buvo pateikti 
akivaizdūs įrodymai apie šį 
reiškinį, tačiau ši mįslė taip ir 
lieka neįminta..... 

2013 metų sezono metu buvo 
organizuojami šuoliai virš Baltojo tilto.  



Beach party 

2013 metų vasarą, Klaipėdos 
parašiutininkų klubas organizavo 
Beach party. Renginys buvo puikiai 
organizuotas, oras buvo tarytum 
užsakytas, o nuotaika ir atmosfera 
– nuostabi.  

http://skydiving.lt/


Žiemą būna slidu visur, ir paslysti 
galima, tačiau svarbiausia, kad 
viskas gerai  

Renkant žaviausią užpakalį 
nebuvo jokios diskriminacijos Kostiumą šį blizgantį tau ne 

mama juk pasiuvo, 
O baimė tėra tiktai žodis, nes 
jausmo nėra, 
Daug vietos danguj 
parašiutams, tad šok iš lėktuvo 
greičiau 
Ir kūnas te skrodžia padangę 
greičiau nei sparčiausia kulka. 
 



Turi problemų atsegant merginai/draugei/žmonai liemenėlę? Base Girl Glair Marie 
Bra Be Gone. Tai pati moderniausia liemenėlės nusegimo sistema, kuri leidžia vienu 
greitu rankos (kiti atvejai neaprašomi) judesiu atsegti ją. Ši sistema leis kritiniais 
atvejais išgelbėti santykius! Trijų žiedų sistema jau nekartą gelbėjo parašiutininkus 
nuo nelaimės. Jei ši sistema gali išgelbėti gyvybę  - galės ir santykius. 

Įspėjimas: Ši liemenėlė 
negarantuoja jokių asmeninių 
seksualinių sugebėjimų. 

NAUJIENA  



 2013-ais metais Equinox 

komanda startavo  A kategorijoje. 2013-ų 

metų rugsėjo 5-7 dienomis Belgijoje 

(Moorsele) vyko ESL finals 2013 varžybos. 

Per aštuonis turus surinkusi 58 taškus (7.3 

vidurkis) komanda užėmė 10-ą vietą A 

kategorijos lentelėje. Ruoštis varžyboms ir jų 

metu komandai labai padėjo treneris Paul 

Hofstee kuris taip pat rungėsi Thunder 

komandos sudėtyje ir iškovojo pirmą vietą 

AAA kategorijoje. 

 

Šiemet ESL finals varžybose iš viso rungėsi 35 

komandos. Iš jų daugiausia komandų kovojo A 

kategorijoje – 14. Varžybų dalyvius skraidino du Cessna 

Grand Caravan orlaiviai. 

Pagal šalis daugiausiai taškų surinko Belgija ir, 

teoriškai, kitąmet varžybos turėtų būti organizuojamos 

ten pat. Tačiau, kadangi jau du metus iš eilės varžybos 

ir taip vyksta šioje šalyje, kalbama, jog kitiems metams 

teisė organizuoti ESL finals varžybas bus perleista UK, 

kuri turėjo antrą pagal dydį dalyvių delegaciją ir pagal 

taškus buvo antroje vietoje. 

KOMANDA 



Geram operatoriui 
svarbiausia tinkamas 
filmavimo kampas 

Operatoriui yra būtinas 
fizinis ir dvasinis 
pasiruošimas. Visą žiema 
operatoriai sezonui ruošiasi 
bėgiodami per žarijas ir 
atlikinėdami kitokius 
ištvermės pratimus 

Ko reikia norint 
būti operatoriumi ? 

Mokėti pozuoti gerbėjų 
apsuptyje 



Daugumos parašiutininkų 
veido raumenys puikiai 
treniruoti prieš srautą, 
todėl žaviausią šypseną 
išrinkti yra tikrai keblu. 

Tindi rindi skrendam 

Kas ten ore varo?  

Ar tik ne Luisas 

Swoopa greitai daro?  

Linas wingsu skrenda 

Ugnius cesną kelia 

O Justelis nabagėlis  

Vėl tendemą tempia 



- Ribikauskai, o kuo tu dirbi? 
- Aš aerodrome parašiutus lankstau. 
- Ir kaip dirbti sekasi? 
- Dar nei vienas neatėjo pasiskųsti, kad blogai 
sudėliojau 

Eleonora prieš šuolį klausia savo instruktoriaus : 
- Ar tiesa, kad pirmas šuolis būna pats baisiausias? 
- Ne. Baisiausias -  paskutinis šuolis. 

Lėktuve Donatas, Birutė ir Vitalikas stumia pro duris naują parašiutininką. Tas 
isteriškai šaukia: “Nešoksiu, daugiau niekada nešoksiu, man pastaruosius 
trisdešimt kartų parašiutas neišsiskleidė!…” 
Tuo pat metu žemėje priešais bėgioja piktas ūkininkas: 
- Na ir reikalai!!! Visa technika sulūžo, bulvės supuvo, pusė darbininkų  vėl 
girti atėjo… 
Staiga dešimt metrų nuo jo kojų krenta kažkas kaip akmuo. Viršininkas: 
- … Dar ir nevykęs parašiutininkas javus išmindžiojo!!!  

Lėktuvas ruošiasi kilti. Pilotas Algimantas 
mechanikui: 
- Kaip lėktuvas? 
Mechanikas: 
- Pakilsi – sužinosi 

Naras išleidinėja statikus lėktuve: 
- Pirmas eina… antras eina… trečias 
eina… Parašiutų nepamirštam, 
nepamirštam… 

Ugnius sako Robertui: 
- Pasakyk parašiutininkams, kad nustotų šokinėti iš lėktuvo, mes dar 
nepakilom. 

Lėktuvui skrendant virš debesų Justinas 
šnekasi su Algimantu: 
- Ar pakartosim konjako? 
- Negaliu, oro uoste palikau savo 
automobilį 

Statikai rengiasi šuoliui. Kopčionas aiškina: 
- Iššokate. Parašiutas išsiskleidžia. Nusileidžiate. Apačioje jūsų laukia geltonas 
autobusas su Vytuku. Įlipate ir važiuojate namo. 
Iššoka pirmasis parašiutininkas. 
Patraukia žiedą. Parašiutas neišsiskleidžia. Jis krenta ir galvoja: 
- Aha, su parašiutu apmovė. Įdomu, ar lauks autobusas? 
 

Linksmasis kampelis 

Mergina po sekso sako vaikinui: 
- Brangusis, tu – kaip IL-86… 
- Toks pat didelis, galingas ir 
patikimas? 
- Ne, nuo tavęs taip pat bloga…. 

Po lėktuvą vaikšto Robertas su parašiutu už nugaros. Keleiviai stebisi: 
- Kas atsitiko? 
- Ai, nekreipkit dėmesio… Paprasčiausiai nemalonumai darbe. 

Skrenda parašiutininkai lėktuvu. Staiga vienas klausia: 
- O ką daryti jei parašiutas neišsiskleis? 
Visi žinoma pradėjo juoktis, juk yra atsarginis parašiutas. Bet 
Luisasnusprendė pajuokauti ir sako: 
- Mojuok rankomis! 
Užsidegė žalia lemputė, visi šoka. Po 15 minučių pasigirsta beldimas į 
langą: 
- O dabar ką daryti? 



Urtė veda alaus gabenimo pamokas   
instruktoriui, kaip esant nuovargiui 
būtų patogiau 

Vilniaus parašiutininkų klubo 
nariai po sunkios šuolių dienos 
ne ilsisi, bet sportuoja ir bando 
palaikyti puikią fizinę formą, už 
angaro esančioje teritorijoje.  

Sportas - sveikata 
Antone galima išmokti 
ir viliojimo meno 



 
 
Ant zliotkės stovėjom, žiūrėjom ir mąstėm 
O liūdesiui debesys kaupės pilki. 
Nutilo jau džiaugsmas plačiųjų padangių.  
Nuėjo, nuėjo... žiūrėkit! - nuėjo  
Sezonas didžiuoju keliu! 
 
Už Cessnos, už didžio angaro jau nyko  
Su gęstančia saule, ta šuolių diena...  
Ištįso žiema ilgesinga be oro, 
Nutilo jau propkė - atšalo ir liūdna. 
 
Ir šuolių mums reikia, bet zliotkė šalta,  
Saulutės šiltumo dropzonoj nėra. 
Tik svyra mums šakos ir krinta lapeliai,  
Ir veria mus speigas, bet šuoliai mums tęsęs. 

Jau šalta.... 



Skrendu maža cesnyte 

Juk Algis ją užkėlė 

Iššokt bandysiu greitai 

Kol taško nepraskridom. 

 

Iššokus džiaugsmas ima 

Pavarom mes juk puikiai. 

Patrekinsim link miesto  

Ir cesna nepavis. 

 

Mes leisimės tik zonoj 

Pagalvė bus graži 

Ir jausmas bus toks geras 

Juk skriejam mes visi 

Jau šeštadienis atėjo 

Šuoliai vėliai prasidėjo 

Cessna laukia nesulaukia 

Kol praskrosim mes padangę. 

 

Jaun angaras visas pilnas 

Džiaugės žmonės čia atėję 

Šuoliams ruošiamės mes skubiai 

Juk penki tik telpa cessnoj 

 

Vos pakilę mes i dangų 

Planą ruošiam iššokimo 

Juk ant laipto, vietos maža 

Bet susėsti galim – trys. 

 

Jau iššokę formą darom, 

Srautą gaudom mes visi. 

Bet atėjus laikui skleistis 

Bėgti laikas mums visiems. 

Ir dar kūrybos.... 



O gi taip sako internetas... 

Prieš šokant parašiutu reikia visada įsidėmėti, kad 
paskutiniai metrai būna skaudžiausi. 

Galima niekada neatsikratyti drugelių pilve, tačiau 
galima išmokinti jas skraidyti formacijose. 
 
 

 
 
 

Šokant iš lėktuvo tau nereikia parašiuto, tačiau jei nori šokti 
antrą kart.... 

Jei Dievas būtų norėjas, kad žmonės būtų ant žemės, butų sukūręs mus 
su šaknimis. 

 
 Tik parašiutininkai žino kodėl paukščiai čiulba. Jie nededa parašiutų po 

skrydžio. 

Kiekvienas gali iššokti iš lėktuvo, tačiau tik 
parašiutininkai žino kaip tai padaryti teisingai. 

Kas yra kiečiausia dalykas parašiutininkų 
sporte? 
O gi – ŽEMĖ. 

Koks skirtumas tarpt skydiver’io ir Dievo 
Atsakymas: Dievas savęs nevadina skaidaiver’iu 

Kaip vadinasi graži saulėta diena po dviejų lietingų 
ir šaltų?  
Atsakymas: Pirmadienis 

Parašiutininkas grįžta namo vėlai. Jo žmona buvo 
pasipiktinusi kodėl jis grįžo taip vėlai. Vyras bandė 
pasiaiškinti kas nutiko važiuojant namo iš dropzonos: 
- Aš sau ramiai važiavau namo kai pamačiau 
sustojusią masina kelkraštyje ir moterį bandančią 
pakeisti padangą. Aš sustojau padėti.  Jos atsarginė 
padanga buvo labai blogos būklė, todėl nusprendžiau 
ją palydėti įsitikindamas, kad ji saugiau pasiekė 
namus. Kai pasiekėm namus jinai pakvietė užeiti 
išgerti.  Vienas veiksmas sekė kita ir galiausiai viskas 
baigėsi lovoje. Tik tada supratau kaip jau vėlu, iškart 
šokau į automobilį ir grįžau namo pas tave.  
-Nemeluok man,- piktai tarė žmonas-  tu likai 
dropzonoje ir padarei dar šuolių. 
 



Jei tik reikia skubėti į pakilimą būtinai turi plyšti 
visos gumytės ir dar būtinai tos kurios atrodė 
dar atlaikys daug šuolių. 

Atėjus po šuolio dėtis parašiuto, tu pamatysi 
paskutinę laisvą vieta ir kaip tik prieš pat nosį 
ją kas nors užims. 

Kavos aparate baigiasi kava arba jis sugenda 
tada kai tu įmeti monetas. 
Būtinai pradės lyti savaitės pabaigoje kai tu 
planavai atlikti daug smagių šuolių. 

Pakilime būtinai šalia atsisės stambiausias 
visame pakilime žmogus. Jis dar gi bus ir tasai, 
kuris dar prie visa ko ir bezda.  

Tave pašauks į pakilimą tada, kai būsi tualete 
vidury kažko svarbaus.  
 
Lėktuvas turi būtinai pasipildyti degalų tada, 
kai tu jau apsirengęs ir pasiruošęs lipti į 
lėktuvą.   

Visada yra kažkas, kas sugeba užfiksuoti 
kamera tavo klaidas, bet operatoriaus niekada 
nebus arti kai tau viskas pavyksta.  
 
Tau visada nesigaus gražus nusileidimas, jei 
tavo šuolio atvyko stebėti šeima ar draugai. 
 
Tas mažas debesėlis būtinai lauks tavo pakilimo 
ir užlinks virš dropzone. 
 
Kai tavo banko sąskaita tuščia – būtinai švies 
saulutė. 

Nesvarbu kaip anksti ar vėlai atvažiuosi į 
dropzone, tavo pakilimui trūks vieno žmogaus. 

Tu kad ir kaip stengsies palaikyti šalmo linzės ar 
akinių švarą, lėktuve būtinai išterliosi prieš 
šuolį. 
 Jei suplanavai šuolį iš ryto, rūkas išsisklaidys tik 
tada, kai jau reikės išvažiuoti. 

Ar ir tau taip būna? Merfio dėsniai aerodrome  



Foto: Facebook, išmanieji bei google 
Redakcija: Kyviškės, Vilniaus r. 
Kontaktai: www.dropzone.lt;  


