VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 5
PROTOKOLAS
2017-11-11, Panevėţys
Posėdyje dalyvauja:
Vykdomojo komiteto nariai Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Kęstutis Kišonas, Gintautas
Statkevičius, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas, bendru sutarimu
sekretoriaujančiu išrinktas D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (6/8).
D a r b o t v a r k ė:

1. Dėl Lietuvos bokso federacijos (toliau – LBF) bendradarbiavimo su EBU (Europos bokso sąjunga)
(pranešėjas D. Šaluga).
2. Dėl geriausių 2017 m. Lietuvos boksininkų, trenerių ir teisėjų pagerbimo (pranešėjas D. Mačianskas).
3. Dėl nusipelniusių bokso sporto veteranų ir funkcionierių pagerbimo tarptautinio susitikimo Lietuva –
Ukraina, Marijampolėje, 2017 m. gruodžio 17 d., metu (pranešėjas G. Statkevičius).
4. Dėl naujų bokso sporto klubų stojimo į LBF (pranešėjas D. Mačianskas).
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ";
Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste - VK).
1. Dėl Lietuvos bokso federacijos (toliau – LBF) bendradarbiavimo su EBU (Europos bokso sąjunga)
(pranešėjas D. Šaluga).
SVARSTYTA: D. Šaluga LBF VK komiteto nariams pristatė R. Gudžiausko ir J. Mackevičiaus
atstovaujamų klubų, galimybės bendradarbiauti su LBF profesionalų klausimais, vizijas, kurias minėti
asmenys LBF VK pateikė raštu po praėjusio LBF VK posėdžio. D. Šaluga pasakė, kad vienareikšmiškai
geresnis planas LBF VK pateiktas nebuvo. G. Statkevičiaus nuomone, priimtinesnę bendradarbiavimo
viziją pristatė R. Gudžiauskas. V. Bobinas pasakė, kad LBF turėtų pati imtis iniciatyvos ir deleguoti LBF
atstovą atstovauti LBF interesų EBU. D. Mačianskas paskė, kad šiai dienai tokių žmogiškųjų ir finansinių
resursų, kad galėtų mokėti už papildomą darbą su tarptautinėm profesionalų organizacijom LBF neturi. D.
Šaluga pasiūlė LBF vardu kreiptis į EBU raštu, su siūlymu teisę Lietuvoje vykdyti profesionalaus bokso
renginius ir pasilikti teisę licensijuoti profesionalius boksininkus pagal EBU profesionalų licesnijavimo
kriterijus suteikti LBF.
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA:
a) Raštu kreiptis į EBU dėl teisės licensijuoti profesionalų renginius, Lietuvoje, LBF. LBF
pasilieka sau teisę suteikti arba nesuteikti teisės vykdyti profesionalų bokso renginius
Lietuvoje, suteikia arba nesuteikia LBF ir ne tik, LBF boksininkas profesionalias licensijas.
b) Negavus tokios teisės LBF, pritarti Lietuvos profesionalų bokso federacijos kandidatūrai
siekiančiai atstovauti LBF interesus EBU.
2. Dėl geriausių 2017 m. Lietuvos boksininkų, trenerių ir teisėjų pagerbimo (pranešėjas D.
Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas pasakė, kad 2017 m. geriausių Lietuvos boksininkų trenerių ir teisėjų
rinkimus geriausia būtų vykdyti gruodžio mėnesį, o pagerbimo vakarą daryti 2018 m. sausio mėn. antroje
pusėje, kuomet renginio organizavimo kaštai būtų mažesni. D. Mačianskas pasiūlė, kad rinkimai galėtų
vykti atsižvelgiant į LBF narių nuomonę, kas galėtų sudaryti pusę galutinio vertinimo, kitą pusę galėtų
sudaryti trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos siūlymai.
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA:
a) 2017 m. geriausių Lietuvos sportininkų, trenerių ir teisėjų pagerbimą organizuoti 2018 m. sausio
mėn.;
b) Rinkimus vykdyti atsiţvelgiant į LBF narių siūlymus. Įpareigoti D. Mačianską vykdyti narių
apklausą, sukurti apklausos tvarką ir vertinimo kriterijus.
3. Dėl nusipelniusių bokso sporto veteranų ir funkcionierių pagerbimo tarptautinio susitikimo
Lietuva – Ukraina, Marijampolėje, 2017 m. gruodţio 17 d., metu (pranešėjas G. Statkevičius).
SVARSTYTA: G. Statkevičius tarptautinio susitikimo, Marijampolėje, proga pasiūlė pagerbti
nusipelniusius Marijampolės ir Kalvarijos bokso trenerius, teisėjus ir veteranus Marijampolės 90 metų ir
Kalvarijos 35 metų jubiliejų proga. G. Statnkevičius pateikė sąrašą, kurie asmenys, jo manymu, turėtų būti
pagerbti. V. Bobinas pateikė sąrašą žmonių prisidėsiančių prie tarptautinio susitikimo, Kėdainiuose, sąrašą.
D. Mačianskas pasakė, kad dauguma Marijamplės veteranų, Marijampolės 90 metų jubiliejaus proga jau
buvo pagerbti per Lietuvos jaunučių bokso čempionatą vykusį 2017 m. gegužės mėn., kita dalis G.
Statkevičiaus teikiamų asmenų buvo pagerbti per 2016 m. gruodžio mėn. vykusį geriausių Lietuvos
boksininkų, trenerių ir teisėjų apdovanojimo vakarą. Taip pat, D. Mačianskas pasiūlė nedubliuoti tų pačių
asmenų pagerbiant juos Marijampolės ir Kalvarijos bokso jubiliejų proga.
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA:
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a) LBF prizais, - vardinėmis padėkomis, apdovanoti pagrindinius tarptautinių susitikimų
Kėdainiuose ir Marijampolėje organizacinių komitetų vadovus (2).
b) Kėdainių bokso federacijos sąskaita, prizais, LBF vardu, apdovanoti AB ,,Lifosa“ generalinį
direktorių Joną Dastiką, UAB ,,Daumantai LT“ direktorių Robertą Neimontą ir Kėdainių
rajono merą Saulių Grinkevičių.
c) LBF padėkomis, uţ pagalbą organizuojant tarptautinį susitikimą pagerbti organizacinio
komiteto vadovo pavaduotoją Tautvydą Statkevičių, Kalvarijos bokso klubo prezidentą
Arvydą Grabauską, tarptautinio susitikimo organizatorių Kęstutį Bagdanavičių.
d) Lietuvos boksui nusipelniusius Marijampolės, Kalvarijos ir kt. miestų Lietuvos bokso
veteranus, visuomenininkus, trenerius, teisėjus, sportininkus apdovanoti asmeninių jubiliejų
proga, klubų ir miestų bokso federacijų teikimu, pritarus LBF VK.
4. Dėl naujų bokso sporto klubų stojimo į LBF (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė dvi naujas bokso klubų kandidatūras, pateikusias
prašymus ir kitus reikalingus dokumentus stojimui į LBF, ir LBF VK pasiūlė teikti jas tvirtinimui kitam
LBF narių suvažiavimui 2018 m. pirmą ketvirtį.
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: Teikti VšĮ Vilniaus bokso akademija ir asociaciją Sporto klubą ,,Roninas“ stojimo į
LBF tvirtinimui, LBF visuotiniam narių suvaţiavimui, vyksiančiam 2018 m. pirmą ketvirtį.
KITI KLAUSIMAI:

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga

Donatas Mačianskas
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