VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3
PROTOKOLAS
2018-10-05, Kaunas
Posėdyje dalyvauja:
Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Andrius
Danilaitis, Vidas Bruţas, Anatolijus Kriukovas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas Mačianskas.
Posėdţio svečiai: Vladimiras Bajevas, Julius Kibas, Vidas Bičiulaitis ir Darius Katkevičius bei
Lietuvos sporto universiteto atstovai.
Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdţiams pirmininkauja prezidentas, bendru
sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (8/8).
D a r b o t v a r k ė:
1. Dėl boksininkų testavimo (pranešėjas V. Bruţas);
2. Dėl bendradarbiavimo su bokso treneriu V. Bajevu (pranešėjas D. Šaluga).
Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ";
Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste - VK).
1. Dėl boksininkų testavimo (pranešėjas V. Bruţas).
SVARSTYTA: V. Bruţas pristatė Lietuvos sporto universiteto (toliau – LSU) sporto medicinos
mokslininkus bei kitą, uţ sportininkų testavimą atsakingą LSU personalą. Savo ruoţtu LSU atstovai LBF
VK ir LBF nacionalinių rinktinių treneriams D. Katkevičiui, J. Kibui ir V. Bičiulaičiui pristatė skirtingų
lyčių ir amţiaus sportininkų testavimo programas, metodiką ir pateikė kitą su sportininkų testavimu
susijusią informaciją skirtą efektyvesniam sportininkų treniravimui ir rezultatų siekimui.
V. Bruţas, apibendrindamas diskusiją kreipėsi į LBF VK narius bei nacionalinių rinktinių trenerius
su klausimais ar jų manymu testavimų taikymas būtų aktualus LBF sportininkams ir ar tikslinga 2019 m.
planuoti LBF biudţeto lėšas sportininkų testavimui.
BALSAVIMAS (8/8).
NUSPRĘSTA: V. Bruţas tarpininkauja LSU derinant testavimo programas su LBF
nacionalinių rinktinių treneriais, konkrečias programas su sąmatom 2019 metams teikia LBF VK
tvirtinimui.
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2. Dėl bendradarbiavimo su bokso treneriu V. Bajevu (pranešėjas D. Šaluga).
SVARSTYTA: D. Šaluga pasakė, kad praėjusio LBF VK metu buvo priimtas vieningas LBF VK
sprendimas (7/7) pakviesti trenerį V. Bajevą į kitą LBF VK posėdį ir išklausyti jo argumentų dėl noro tęsti
bendradarbiavimą su LBF, dirbant vienu iš rinktinės bokso trenerių. D. Šaluga pasiūlė V. Bajevui tarti ţodį.
V Bajevas pasakė, niekas nuo jo apsilankymo LBF VK posėdyje paskutinį kartą, po Rio de Ţaneiro
olimpinių ţaidynių nepasikeitė – jiedu, kartu su E. Petrausku ir toliau ruošiasi Tokijo olimpinėms
ţaidynėms. G. Statkevičius V. Bajevo pasiteiravo, ar įdarbintas į LBF V. Bajevas dibs tik su vienu
sportininku (E. Petrausku), ar su visa LBF rinktine. V. Bajevas atsakė, kad yra pasiruošęs padėti. G.
Statkevičius paklausė kiek sportininkų dabar treniruoja V. Bajevas. V. Bajevas atsakė, kad du – E.
Petrauską ir T. Olberkį. V. Bruţas pasakė, V. Bajevas, nuo 2018 m. birţelio mėn. ignoruoja visus oficialius
ir neoficialius kreipimusis į jį, todėl atsiranda trikdţiai bendradarbiauti centralizuotai ruošiant LBF rinktinę
tarptautinėms varţyboms. V. Bajevas paskė, kad į jo nuomonę, sudarinėjant metinį pasirengimo Tokijo
olimpinės ţaidynėms 2019 metams atsiţvelgta nebuvo. V. Bruţas pasakė, kad tai yra melas, nes visi planai,
kaip ir kasmet, buvo derinami. V. Bajevas pasakė, kad į jį nebuvo kreiptasi dėl dalyvavimo tarptautinėse
varţybose uţsienyje. V. Bruţas atsakė, kad dėl savo sportininkų dalyvavimo stovykloje į federaciją turi
kreiptis jų treneriai, bet ne federacija į trenerius. V. Bruţas pasakė, kad nepaisant to, LBF kreipėsi
prašydama patvirtinti E. Petrausko ir E. Skudelio dalyvavimą (arba pateikti objektyvias nedalyvavimo
prieţastis), tačiau jokio atsakymo sulaukta nebuvo. Iš minėtų sportininkų atsiliepė tik E. Skurdelis. B.
Šimokaitis V. Bajevo paklausė ar gandai, kad E. Petrauskas nebesiboksuos mėgėjų varţybose, ,,pasiims
rentą“ ir pereis į profesionalų boksą turi pagrindą. V. Bajevas, atsakė, kad tai yra nepagrįsti gandai ir
pakartojo, kad E. Petrauskas ruošiasi Tokijo olimpinėms ţaidynėms. V. Bobinas V. Baejvo paklausė ar E.
Petrauskas dalyvaus 2018 m. Lietuvos suaugusiųjų čempionate lapkričio 14 – 17 d., nes viešoje erdvėje yra
pasirodţius informacija, kad lapkričio 17 d. E. Petrauskas dalyvaus profesionaliame bokso renginyje,
Vilniuje. V. Bajevas pasakė, kad šis dalyvavimas buvo suplanuotas jau senai ir taip išėjo, kad datos sutapo.
V. Bobinas pasakė, kad LBF sportininko prioritetas yra dalyvavimas LBF renginiuose, ypač
nacionaliniuose čempionatuose kuriuose yra išaiškinamos nacionalinės Lietuvos rinktinės. V. Bajevas
pasakė, kad E. Stanionis irgi rengiasi Tokijo olimpinės ţaidynėms, bet Lietuvos čempionate nedalyvauja.
V. Bruţas pasakė, kad E. Stanionio LBF ,,uţdirbti“ pinigai yra paskirstomi visai olimpinės pamainos
rinktinei, o E. Petrausko ,,uţdirti“ pinigai ir yra leidţiam jo paties mokomajam treniruočių darbui ir kad
gavęs leidimą E. Stanionis būtinai dalyvaus atrankoje į olimpines ţaidynes.
D. Šaluga pasakė, kad tarp trenerių ir federacijos yra akivaizdus komunikacijos trūkumas. A.
Danilaitis pasakė, kad tokiu atveju, pasirašant sutartis su treneriu reikia detaliai, aprašyti kokiu būdu yra
keičiamasi informacija tarp federacijos ir trenerio bei kas tame procese dalyvauja. Taip pat reikia detaliai
aprašyti uţ ką atsako treneris, o uţ ką federacija.
D. Šaluga pasiūlė balsuoti dėl trijų klausimų:
1. Ar įdarbinti V. Bajevą LBF;
2. Kokio dydţio atlyginimą mokėti V. Bajevui?;
3. Kuriam laikotarpiui darbinti V. Bajevą?
BALSAVIMAS (8/6, 2 susilaikė).
NUSPRĘSTA:
1. V. Bajevą darbinti LBF;
2. Su V. Bajevu pasirašyti laikiną paslaugų teikimo sutartį, pagal individualią veiklą, su
detaliu Vykdytojo ir Uţsakovo atsakomybių aprašymu, prikti iš V. Bajevo rekreacijos
ir švietimo paslaugas uţ 1565 Eur/ mėn. įkainį;
3. V. Bajevą įdarbinti bandomajam laikotarpiui 2018 m. spalio 08 d. – 2018 m. gruodţio
31 d.
Darius Šaluga

Posėdţio pirmininkas

Donatas Mačianskas

Posėdţio sekretorius
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