VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1
PROTOKOLAS
2020-01-17, Kaunas
Posėdyje dalyvauja:
Lietuvos bokso federacijos (toliau – LBF) Vykdomojo komiteto (toliau – VK) nariai: Darius Šaluga,
Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Andrius Danilaitis, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis,
Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Posėdžio svečiai: LBF Prezidiumo narys Oleg Mamedov, Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas
Rutkauskas.
Remiantis LBF įstatų 3.22. punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas Darius Šaluga, bendru
sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (8/8).
D a r b o t v a r k ė:
1.

2020 m. LBF biudžetas ir kt. su juo susiję klausimai (pranešėjas – D. Mačianskas);

2.

2020 m. LBF kandidatų į Lietuvos olimpinę rinktinę sąrašo ir Tokijo olimpinių žaidynių atrankos
turnyrams pasirengimo plano pristatymas (pranešėjas – V. Bružas);

3.

2020 m. LBF Kalendoriaus projekto tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas);

4.

Lietuvos didžiųjų miestų, rajonų ir nacionalinių čempionatų nuostatų tvirtinimas (pranešėjas – D.
Mačianskas);

5.

Dėl R. Tamulio jaunių ir kitų tarptautinių LBF renginių bei projektų (pranešėjas – D. Mačianskas);

6.

2020 m. LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos vieta ir data (pranešėjas D. Mačianskas);

7.

Dėl filmo apie D. Pozniaką ir filmo premjeros finansavimo (pranešėjas – D. Mačianskas);

8.

Dėl LBF nario mokesčių ir terminų (pranešėjas – D. Mačianskas);

9. Dėl Lietuvos profesionalų bokso atstovavimo teisių (pranešėjas – D. Mačianskas);
10. Dėl B. Šimokaičio pagerbimo jubiliejaus proga (pranešėjas – D. Mačianskas);
11. Dėl LBF skundo Vilniaus apygardos teismui (pranešėjas – D. Mačianskas);
12. Dėl Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos (pranešėjas – V. Bružas).
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ";
Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste – VK).
1. 2020 m. LBF biudţetas ir kt. su juo susiję klausimai (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA:
D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vis dar nėra paskelbusi
konkurso programiniam nacionalinių federacijų finansavimui gauti. Konkurso paskelbimo data jau nukelta
mažiausiai tris kartus, paskutinėmis žiniomis, konkursą skelbti planuojama sausio 24 d. D. Mačiansko
nuomone, nacionalinėms federacijoms programinis finansavimas bus paskirstytas ne ankščiau 2020 m.
vasario mėn. galo, o gal ir dar vėliau.
D. Mačianskas informavo LBF VK, kad Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau – LTOK) programų
finansavimas nacionalines federacijas pasieks, pasirašius sutartis su LTOK, po LTOK vasario 07 d.
Generalinės asamblėjos eilinės sesijos.
D. Mačianskas informavo LBF VK, kad 2020 m. LBF programos vykdomos iš 2019 m. LTOK programų
likučių.
D. Mačianskas pasiūlė LBF VK atidėti 2020 m. LBF biudžeto ir kt. su juo susijusių klausimų svarstymą
kitam LBF VK posėdžiui, po to, kai paaiškės visų LBF vykdomų programų finansavimų dydžiai.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti kitam LBF VK posėdžiui, po to, kai paaiškės visų LBF vykdomų
programų finansavimų dydžiai.
2. 2020 m. LBF kandidatų į Lietuvos olimpinę rinktinę sąrašo ir Tokijo olimpinių ţaidynių atrankos
turnyrams pasirengimo plano pristatymas (pranešėjas – V. Bruţas).
SVARSTYTA: V. Bružas LBF VK pristatė olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą ir sportininkus,
besirengiančius olimpinių žaidynių kvalifikaciniams turnyrams 2020 m. kovo 14 – 24 d. Londone
(Europinis) ir 2020 m. gegužės 11 – 25 d. (pasaulinis) Paryžiuje. V. Bružas informavo, kad planuojama,
jog Europos kvalifikaciniame turnyre dalyvaus šie Lietuvos bokso rinktinės nariai: Rugilė Altaravičiūtė,
Gabrielė Stonkutė, Edgaras Skurdelis, Vytautas Balsys, Paulius Zujevas, Tadas Tamašauskas ir Algirdas
Baniulis bei treneriai V. Bružas, Vitalijus Vasiljevas ir Darius Katkevičius. Pasauliniame kvalifikaciniame
turnyre planuojama, kad papildomai dalyvaus Ana Starovoitova, Austėja Aučiūtė, Iveta Lešinskytė bei, gal
būt, Eimantas Stanionis ir visi kiti, aukščiau minėti, bet kvalifikacijos barjero Europiniame turnyre neįveikę
boksininkai ir boksininkės bei treneris V. Bružas ir V. Vasiljevas ir D. Katkevičius.
V. Bružas pristatė pasiruošimo atrankos turnyrui planą. D. Mačianskas informavo LBF VK narius, kad
LBF oficialiai kreipėsi į E. Stanionio vadybininką, su kuriuo E. Stanionis pasirašęs sutartį dėl atstovavimo
jo, kaip profesionalo karjeroje, su prašymu leisti E. Stanioniui dalyvauti pasauliniame kvalifikaciniame
turnyre, atstovaujant Lietuvą. Iš E. Stanionio atstovo buvo gautas atsakymas, kad viena iš tarptautinių
profesionalų bokso konfederacijų draus boksininkams profesionalams, dalyvavusiems Olimpinėse
žaidynėse, boksuotis savo organizacijos organizuojamose reitinginėse kovose, todėl E. Stanionio
vadybininkas mano, kad tokios galimybės nėra. Tačiau, E. Stanionis ne kartą pats yra išreiškęs norą
dalyvauti Tokijo Olimpinėse žaidynėse, dėl to buvo susitikęs ir su LTOK atstovais. Po E. Stanionio
susitikimo su LTOK Sporto direkcija buvo sutarta dar kartą aptarti sutarties sąlygas su savo vadybininku
pačiam E. Stanioniui, todėl E. Stanionio galimybės dalyvauti atrankoje į Olimpines žaidynes LBF
neatmeta.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Pritarti V. Bružo pasirengimo Olimpinių žaidynių kvalifikaciniams turnyrams planui.
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BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Pritarti V. Bružo pateiktam rinktinės sąrašui su boksininkais, atstovausiančiais Lietuvą
Europiniame ir pasauliniame atrankos turnyruose.
3. 2020 m. LBF Kalendoriaus projekto tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė 2020 m. LBF kalendoriaus projektą ir pasiūlė atkreipti
dėmesį į tai, kad Lietuvos jaunučių čempionatas nukeltas dvejomis savaitėmis vėliau (nukelta į birželio 0913 d.) nei jį buvo nuspręsta vykdyti visuotiniame trenerių susirinkime praėjusių metų lapkričio 22 d.
(planuota vykdyti gegužės 26 – 30 d.) To priežastis – sporto salė, kurios Klaipėdos BK ,,Čempionas“
negali gauti reikalingomis datomis. Siekiant išvengti varžybų dubliavimo paslinktos ir Lietuvos Didžiųjų
miestų bei rajonų čempionatų datos (iš birželio 10 –13 d. į birželio 16 – 9 d.). Taip pat, D. Mačianskas
informavo LBF VK, kad 2020 m. Lietuvos suaugusiųjų vyrų ir moterų čempionatą vykdys Kauno bokso
federacija lapkričio 17 – 21 d.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Patvirtinti 2020 m. LBF kalendoriaus projektą.
4. Lietuvos Didţiųjų miestų, rajonų ir nacionalinių čempionatų nuostatų tvirtinimas (pranešėjas – D.
Mačianskas).
SVARSTYTA: Svorio kategorijų (rungčių) Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų čempionatuose skaičius,
svorio kategorijų (rungčių) Nacionaliniuose Lietuvos čempionatuose skaičius, mandatinių komisijų
Nacionaliniuose čempionatuose vykdymo tvarka, Lietuvos jaunimo čempionato Panevėžyje data ir
Lietuvos jaunių čempionato Vilniuje vykdymo vieta (salė).
BALSAVIMAS (8/8).
Didžiųjų miestų ir rajonų čempionatuose, suaugusiųjų amžiaus grupėje, varžomasi dešimtyje svorio
kategorijų.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Mandatinės nacionalinių čempionatų komisijos vyksta nacionalinių čempionatų išvakarėse.
Dalyvaujančių komandų vadovai dokumentus pateikia varžybų išvakarėse arba perduoda juos fiziškai iki
mandatinės komisijos. Teisėjų kolegijos pirmininkas į mandatines komisijas deleguoja savo stebėtoją.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Nacionaliniai Lietuvos čempionatai vyksta pagal tarptautinės bokso federacijos taisykles:
Vyrai – 8 svorio kategorijose, moksleiviai (jaunučiai) – 16 svorio kategorijų (išimtinai nutarime
patikslintos pastarosios dviejų amžiaus grupių vyrų rungtys).
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos Didžiųjų miestų ir rajonų bei nacionalinių čempionatų bendrus nuostatus.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Lietuvos jaunių bokso čempionato, kuris bus vykdomas 2020 m. balandžio 14 – 18 d.
vykdymo vietos klausimą (salė) kuruoja Vilniaus apskrities bokso federacijos prezidentas A. Danilaitis.
Nepavykus rasti tinkamos sporto salės Lietuvos jaunių čempionato vykdymo vietos Vilniuje, čempionato
vykdymą perkelti į Panevėžį, vykdyti 2020 m. balandžio 14 – 18 d.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Lietuvos jaunimo čempionatą vykdyti 2020 m vasario 23 – 27 d.. Panevėžyje.
5. Dėl R. Tamulio jaunių ir kitų tarptautinių LBF renginių bei projektų (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad LBF ir jos nariai Sporto rėmimo fondui pateikė
paraiškas dėl 2020 m. LBF strateginių renginių, t.y. tarptautinių A. Šociko ir D. Pozniako turnyrų
organizavimo bei trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursų. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad
nebuvo pateikta paraiška dėl Ričardo Tamulio jaunių turnyro organizavimo. R. Rutkauskas informavo, kad
manė, jog šio turnyro organizavimu apsiims V. Bičiulaitis. R. Rutkauskas taip pat informavo, kad šiemet be
valstybės paramos Kauno bokso federacija nėra pajėgi suorganizuoti ir įvykdyti dvejų tarptautinių turnyrų.
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V. Bružas pasiūlė R. Tamulio jaunių bokso turnyro šiais metais nevykdyti, o kitais metais jo vykdymą
perimti Kauno bokso federacijai.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. R. Tamulio jaunių bokso turnyro nevykdyti.
6. 2020 m. LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos vieta ir data (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF eilinę – ataskaitos Konferenciją LBF VK pasiūlė šaukti tada, kai bus
aiškus 2020 m. LBF finansavimas. D. Mačianskas eilinę – ataskaitos Konferenciją pasiūlė šaukti balandžio
25 d.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. LBF eilinę – ataskaitos Konferenciją vykdyti balandžio 25 d., Kaune.
7. Dėl filmo apie D. Pozniaką ir filmo premjeros finansavimo (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas pristatė sporto žurnalisto Stasio Petkaus paramos prašymą, kuriuo S. Petkus
prašo prisidėti ir paremti filmo apie olimpinį čempioną Daną Pozniaką premjerą kino teatre ir DVD gamybą
(sąmata 7630,00 Eur).
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Klausimo svarstymą atidėti kitam LBF VK posėdžiui, po to kai LBF VK susipažins su filmo
turiniu (pamatys filmą).
8. Dėl LBF nario mokesčių ir terminų (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas priminė LBF VK apie pasikeitusį nario mokesčio dydį ir pasiūlė nustatyti
terminą, po kurio LBF nariai (klubai), nesusimokėję nario mokesčių būtų šalinami iš LBF narių.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: LBF nariams (klubams), kurie nesumokėję nario mokesčio, išsiųsti pranešimus dėl prievolės
juos sumokėti tuo pačiu įspėjant, jog laiku jų nesumokėjus bus taikomos LBF įstatuose numatytos
sankcijos, t.y. pašalinimas iš LBF narių.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: LBF Nario mokesčius už 2020 m. ir įsiskolinimus už ankstesnius metus LBF nariai (klubai)
privalo sumokėti ne vėliau iki 2020 m. kovo 01 d. imtinai.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: LBF narių, iki 2020 kovo 1d. nesusimokėjusių nario mokesčių už 2020 metus ir/ar nario
mokesčių už ankstesnius metus, šalinimo iš LBF narių klausimą svarstyti sekančiame LBF VK posėdyje,
kuris vyks po 2020 m. kovo 01 d.
9. Dėl Lietuvos profesionalų bokso atstovavimo teisių (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: Suteikti teisę Lietuvos profesionalų bokso federacijai atstovauti Lietuvos profesionalų boksą
pasirašant su ja bendradarbiavimo sutartį.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Suteikti teisę Lietuvos profesionalų bokso federacijai atstovauti Lietuvos profesionalų boksą
pasirašant su ja bendradarbiavimo sutartį.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Pavesti D. Mačianskui suderinti bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos profesionalų bokso
federacija sąlygas bei ją pasirašyti.
10. Dėl B. Šimokaičio pagerbimo jubiliejaus proga (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad 2020 m. sausio 21 d. LBF treneris B. Šimokaitis švęs
60 metų jubiliejų. D. Mačianskas LBF VK pasiūlė pagerbti B. Šimokaitį apdovanojant jį aukščiausiu LBF
apdovanojimu – medaliu ,,Už nuopelnus Lietuvos boksui“.
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BALSAVIMAS (7/7), (B. Šimokaitis nuo klausimo svarstymo nusišalino).
NUTARTA: Jubiliejaus proga apdovanoti B. Šimokaitį medaliu ,,Už nuopelnus Lietuvos boksui“.

11. Dėl LBF skundo Vilniaus apygardos teismui (pranešėjas – D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, apie tai, jog 2020 m. vasario 25 d. bus nagrinėjamas LBF
apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje su bokso treneriu V.
Bajevu.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Apie apeliacinės instancijos teismo priimtus sprendimus informuoti LBF VK.
12. Dėl Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimnazijos (pranešėjas – V. Bruţas).
SVARSTYTA: V. Bružas LBF VK informavo apie tai, kad Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo
gimnazija siekia sporto gimnazijos statuso. Gimnazijoje būtų ir bokso sekcija. V. Bružas LBF VK pasiūlė
palaikyti šį gimnazijos siekį.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Palaikyti gimnazijos siekį.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga
Donatas Mačianskas
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