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JubiliejinÄ— KlaipÄ—dos aukÅ¡taskraidÅ¾iÅ³ paroda Palangoje 2017
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&Scaron;e&scaron;tadienÄ¯ 2017.11.18 Palangos universaliame sporto komplekse vyko 10-oji KlaipÄ—dos
auk&scaron;taskraidÅ¾iÅ³ ir 1-oji Auk&scaron;taiÄ•iÅ³ burbuliÅ³ balandÅ¾iÅ³ bei dekoratyviniÅ³ pauk&scaron;Ä•iÅ³ (vi&scaron;t
kanarÄ—liÅ³ ir papÅ«gÅ³) paroda-mugÄ—. Atvykusieji Ä¯ parodÄ… turÄ—jo galimybÄ™ pasigroÅ¾Ä—ti Ä¯spÅ«dingais dekorat
pauk&scaron;Ä•iais, o i&scaron;radingi balandininkai uÅ¾sukusiems padovanojo ir atrakcijÅ³. Ir vaikÅ³ pie&scaron;iniÅ³
paroda BalandÅ¾iais ir kitais dekoratyviniais pauk&scaron;Ä•iais kurorte buvo galima pasigroÅ¾Ä—ti pusdienÄ¯. VidurdienÄ¯
paleidus balandÅ¾ius, paroda atidaryta ir atvira buvo iki pat vakaro. Skaityti daugiau ir Å¾iÅ«rÄ—ti nuotraukÅ³>>
Be Ä¯vairiÅ³ pauk&scaron;Ä•iÅ³, dÄ—mesÄ¯ traukÄ— ir 1-oji tarptautinÄ— vaikÅ³ kÅ«rybiniÅ³ darbÅ³ paroda &bdquo;Skriskit, ba
balandÅ¾iai&ldquo;, &scaron;iai parodai darbus pateikÄ— Ventspilio, Liepojos, Palangos ir Kretingos mokiniai, prisijungÄ— ir
KlaipÄ—dos E. Balsio menÅ³ mokyklos mokiniai.

Lietuvos dekoratyviniÅ³ balandÅ¾iÅ³ asociacijos prezidentas RamÅ«nas Naru&scaron;eviÄ•ius dÅ¾iaugÄ—si, jog esama itin
entuziastingÅ³ pauk&scaron;Ä•iÅ³ augintojÅ³, tokiÅ³ kaip Palangos balandininkÅ³ klubo pirmininkas Reinoldas Liaudanskas.
Jam jis negailÄ—jo gerÅ³ Å¾odÅ¾iÅ³ dÄ—l nuoseklaus darbo plÄ—tojant veiklÄ…, atstovaujant balandininkams ne viename ren
Toks susibÅ«rimas mums, pauk&scaron;Ä•iÅ³ augintojams, yra didÅ¾iulÄ— &scaron;ventÄ—. Reik&scaron;mingos pergalÄ—s
Asociacijos prezidentas R. Naru&scaron;eviÄ•ius akcentavo, jog tradicija susiburti specializuotoje KlaipÄ—dos
auk&scaron;taskraidÅ¾iÅ³ balandÅ¾iÅ³ parodoje gyvuoja jau seniai &ndash; nuo 2004 metÅ³. &bdquo;Kasmet tokios parodos
ir vyksta. Tuomet susiburia tos veislÄ—s didÅ¾iausi fanatai. {gallery}lt_balandininkai/palanga2017{/gallery}
Mes tuo gyvename, tai yra mÅ«sÅ³ pomÄ—gis, turime galimybÄ™ pasiÅ¾valgyti, kas kÄ… augina, aptarti planus,
perspektyvas&ldquo;, &ndash; sakÄ— R. Liaudanskas. Reinoldo dÄ—ka, kad paroda bÅ«tÅ³ dar informatyvesnÄ—, pakvieÄ•iam
dalyvauti ir kitokiÅ³ balandÅ¾iÅ³ augintojus. Vienais metais buvo pristatyti figÅ«riniai balandÅ¾iai, &scaron;ie metai
i&scaron;skirtiniai tuo, jog parodoje galima i&scaron;vysti Auk&scaron;taiÄ•iÅ³ burbuliÅ³ balandÅ¾iÅ³ Europos lygmeniu. Pats
Reinoldas dalyvavo PrancÅ«zijoje Meco mieste vykusioje parodoje, 30 Europos &scaron;aliÅ³ dalyvauja &scaron;ioje
parodoje, vyksta kas ketverius metus, tad &scaron;tai ir mÅ«sÅ³ atstovas 2015 metais atstovavo Lietuvai ir buvo parveÅ¾ti
Ä¯ LietuvÄ… keturi Europos Ä•empionai. Ä®sivaizduokit, jeigu bÅ«tÅ³ i&scaron; kokio vykusio Ä•empionato keturios visus
nugalÄ—jusios sportinÄ—s komandos sugrÄ¯Å¾usios, koks bÅ«tÅ³ kilÄ™s aÅ¾iotaÅ¾as. O mes nesame nei irkluotojai, nei ran
tad apie tai nebuvo vie&scaron;ai daug kalbÄ—ta. TaÄ•iau mums tai buvo tokia didÅ¾iulÄ— &scaron;ventÄ—, mes aplenkÄ—m
kaimynus, pavyzdÅ¾iui, lenkus, kurie nei vieno neatsiveÅ¾Ä— Europos Ä•empiono&ldquo;, &ndash; pasakojo E.
Naru&scaron;eviÄ•ius.

Pa&scaron;nekovai pripaÅ¾ino, kad uÅ¾auginti balandÅ¾ius Ä•empionus nÄ—ra taip paprasta, reikia pakankamai daug pastan
tam. PaminÄ—ta ir tai, jog KlaipÄ—dos auk&scaron;taskraidÅ¾ius balandÅ¾ius norÄ—jo pasisavinti vokieÄ•iai, pavadinti juos M
auk&scaron;taskraidÅ¾iais. Apdovanoti geriausieji &bdquo;DÅ¾iaugiamÄ—s galÄ—dami pristatyti balandÅ¾ius Ä•empionus ir j
auginanÄ•ius balandininkus. Ir vien tai, kad esama tokiÅ³ entuziastÅ³, mes galime per tokius renginius supaÅ¾indinti visus
norinÄ•ius su mÅ«sÅ³ pomÄ—giu, parodyti, kokiÅ³ balandÅ¾iÅ³ esama, kuo jie ypatingi&ldquo;, &ndash; pripaÅ¾ino asociacijos
prezidentas R. Naru&scaron;eviÄ•ius.
Balandininkai parodos metu atvykusiems suteikÄ— galimybÄ™ ne tik pasigroÅ¾Ä—ti savo augintiniais, bet juos ir paliesti, o
balandininkas Gediminas Rapolis pademonstravo, jog balandÅ¾iai gali ir apkabinti, tai ypaÄ• patiko vaikams.

Galiausiai besibaigiant parodos laikui apdovanoti geriausieji. 1-osios vietos diplomas uÅ¾ graÅ¾iausiÄ… balandÄ¯ Ä¯teiktas
Valerijonui Bernotui, 2-oji vieta atiteko Gediminui Rapoliui, Rimantui Benetai uÅ¾ graÅ¾iausiÄ… balandÄ¯ skirta 3-oji vieta.
GenutÄ— &Scaron;unukienÄ— apdovanota 1-osios vietos diplomu uÅ¾ graÅ¾iausiÄ… vi&scaron;tÄ…, Daiva PalubinskienÄ—
osios vietos diplomu. Audriaus OÅ¾iÅ«no Auk&scaron;taiÄ•iÅ³ burbulis tapo 1-osios Auk&scaron;taiÄ•iÅ³ burbuliÅ³ balandÅ¾iÅ³
parodos Ä•empionu, Ä•empiono vardu buvo pavadintas ir Evaldo OkuliÄ•iaus baltas KlaipÄ—dos auk&scaron;taskraidis
balandis. ÄŒempionu tapo ir margas Tomo Stanio KlaipÄ—dos auk&scaron;taskraidis balandis, Sigito Tautkaus vienspalvis
KlaipÄ—dos auk&scaron;taskraidis ir Aleksandro Baniulio pilk&scaron;vas KlaipÄ—dos auk&scaron;taskraidis balandis.
Straipsnis Palangos miesto laikra&scaron;tis &bdquo;PALANGOS TILTAS&ldquo;
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