VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3
PROTOKOLAS
2020-09-04, Kaunas
Posėdyje dalyvauja:
LBF Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Andrius Danilaitis, Gintautas
Statkevičius, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Posėdžio svečiai: LBF Prezidiumo narys Olegas Mamedovas.
Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja prezidentas
Darius Šaluga, bendru sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius Donatas
Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (8/8).
Darbotvarkė
1.

Naujo sporto įstatymo pristatymo ir TOK ,,Task Force“ seminaro apžvalga;

2.

Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rinkimų sesijos;

3.

Dėl LBF eilinės – ataskaitinės konferencijos vietos ir datos;

4.

Dėl 2020 m. LBF kalendoriaus pakeitimų;

5.

2020 m. LBF biudžeto projekto tvirtinimas;

6.

Dėl tarptautinės bokso federacijos (AIBA) nominacijų;

7.

Dėl VšĮ Ringo karalius ir asociacijos Vilniaus bokso federacija stojimo į LBF;

8.

Dėl Gintauto Statkevičiaus, Algio Bagdonavičiaus ir Arvydo Grabausko pagerbimo;

9.

Dėl Lietuvos bokso suvestinės;

10. Dėl 2021 m. Dano Pozniako jaunimo turnyro dalyvių amžiaus;
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŽ";
Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste – VK).
1. Naujo sporto įstatymo pristatymo ir TOK ,,Task Force“ seminaro apžvalga;
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK nariams pristatė naujus Sporto rėmimo fondo, Aukšto
meistriškumo teisės aktų projektų pakeitimus bei naujausios sporto įstatymo redakcijos projekto
patobulinimus – nacionalinių sporto federacijų prievoles: sporto registrą, privalomo kasmetinio veiklos
audito sąlygą, sutarčių su jaunimo ir suaugusiųjų nacionalinių rinktinių nariais pasirašymą. Buvo
apžvelgtas ir Tarptautinio olimpinio komiteto ,,Task Force“ komisijos seminaras su Europos bokso
konfederacijos nariais: olimpinės atrankos preliminarios datos, kt. aktuali informacija.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: Pristatymą patvirtinti.
2. Dėl Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rinkimų sesijos;
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK narius informavo, kad 2020 m. spalio 9 d. vyks Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto Generalinės asamblėjos rinkimų sesija. D. Mačianskas informavo, kad kartu su
Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentu Mindaugu Biliumi ir Lietuvos golfo federacijos prezidentu
Česlovu Oginčicu patvirtinti Nepriklausomos rinkimų komisijos nariais atsakingais už LTOK rinkimus.
Taip pat buvo informuota apie iki rugsėjo 4 d. iškeltas dvi kandidatūras LTOK prezidento pozicijai užimti.
Į jas pretenduoja dabartinė prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas
Emilis Vaitkaitis. Taip pat D. Mačianskas informavo, kad sesijos metu delegatai rinks ir penkis LTOK
Vykdomojo komiteto narius.
LBF VK metu aptarta galimybė teikti ir LBF atstovo (D. Šalugos arba V. Bružo) kandidatūrą. Reikalingas
išaiškinimas, ar yra tokia galimybė, nes D. Mačianskas yra Nepriklausomos rinkimų komisijos narys.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: D. Mačianskas ir D. Šaluga po susitikimo (2020.09.07) su LTOK prezidente
D.Gudzinevičiūte, aptars galimybę teikti D. Šalugos kandidatūrą į LTOK VK.
3. Dėl LBF eilinės – ataskaitinės konferencijos vietos ir datos;
SVARSTYTA: LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos data ir vieta.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: LBF eilinę ataskaitinę Konferenciją šaukti 2020 m. spalio 3 d., 11:00 val., Kėdainiuose.
4. Dėl 2020 m. LBF kalendoriaus pakeitimų;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK apie Europos bokso konfederacijos paskelbtas Europos
jaunių, jaunimo ir U22 čempionato datas. Informavo, kad su rinktinių treneriais ir priimančiom
organizacijom buvo suderintos Lietuvos čempionatų ir kt. čempionatų datos.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: patvirtinti 2020 m. rugsėjo – gruodžio mėn. LBF kalendoriaus projektą:
1.
2.
3.
4.

Lietuvos jaunių rajonų vaikinų ir merginų čempionatas rugsėjo 23-26 d., Kėdainiai;
Tarptautinis visų amžiaus grupių V. Buikos turnyras rugsėjo 25-27 d., Kaunas;
Lietuvos jaunučių rajonų ir didžiųjų miestų vaikinų ir merginų čempionatas spalio 7-10 d., N. Akmenė
ir Marijampolė;
Tarptautinis A. Šociko turnyras spalio 14-17 d., Kaunas;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lietuvos Nacionalinis jaunių vaikinų ir merginų čempionatas spalio 20-24 d., Panevėžys;
XXI-as tarptautinis V. Karpačiausko visų amžiaus grupių turnyras lapkričio 4-7 d., Panevėžys;
Lietuvos jaunių didžiųjų miestų vaikinų ir merginų čempionatas lapkričio 4-7 d., Panevėžys;
Lietuvos Nacionalinis jaunučių vaikinų ir merginų čempionatas lapkričio 10-14, Pasvalys;
Europos jaunimo čempionatas lapkričio 11-23 d., Budva (Juodkalnija);
Lietuvos Nacionalinis suaugusiųjų čempionatas lapkričio 17-21 d., Kaunas;
Europos jaunių čempionatas lapkričio 23 – gruodžio 3 d., Sofija (Bulgarija);
Kėdainių tarptautinis turnyras gruodžio 3-4, Kėdainiai;
Europos U22 čempionatas gruodžio 8-18 d., Olbija (Italija);
Tarptautinis Gintarinių pirštinių turnyras gruodžio 10-12, Klaipėda;
Kauno Šančių sporto ir sveikatingumo centro Kalėdinis turnyras gruodžio 10-12 d., Kaunas;

5. 2020 m. LBF biudžeto projekto tvirtinimas;
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pristatė 2020 m. biudžeto projektą. Planuojama 399489,67 Eur
pajamų ir 324300,00 Eur išlaidų. D. Mačianskas informavo, kad LBF darbuotojų (3) darbo vietų išlaikymo
kaina sudarys 8.5%. Taip pat pateikė biudžeto augimo statistiką su procentine administracijos išlaikymu
kaštų išraiška:






2016 m. – 90280,00 €, 26400,00 €, 29%;
2017 m. – 249000,00 €, 24450,00 €, 10%;
2018 m. – 279063,00 €, 31000,00 €, 11%;
2019 m. – 282813,00 €, 31000,00 €, 11%;
2020 m. – 399489,67 €, 33986,84 €, 8.5%;

D. Šaluga pasiūlė D. Mačiansko pareiginį atlyginimą pakelti nuo 1087,03 Eur/ mėn./ įrankas iki 1300,00
Eur/ mėn./ į rankas.
D. Mačianskas pasiūlė LBF referentei apmokėti mėnesines telefono išlaidas (21 Eur/ mėn.).
A. Danilaitis pasiūlė kiekvienais metais, LBF VK nutarimu premijuoti boksininkus pasiekusius reikšmingų
rezultatų visų amžiaus grupių Europos, pasaulio ir kt. čempionatuose.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: D. Mačiansko pareiginį atlyginimą pakelti nuo 1087,03 Eur/ mėn./ į rankas iki 1300,00 Eur/
mėn./ į rankas.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: LBF referentei apmokėti mėnesines telefono išlaidas (21 Eur/ mėn.).
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: tuo atveju, jei Federacija turi lėšų, kiekvienais metais, LBF VK nutarimu premijuoti
boksininkus, pasiekusius reikšmingų rezultatų visų amžiaus grupių Europos, pasaulio ir kt. čempionatuose.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: patvirtinti biudžeto projektą ir teikti jį tvirtinti LBF eilinėje – ataskaitos Konferencijoje 2020
m. spalio 3 d., Kėdainiuose.
6. Dėl tarptautinės bokso federacijos (AIBA) nominacijų;
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad iš tarptautinės bokso federacijos (AIBA) gavo
raštą kuriame siūloma pagerbti dvylika geriausių su bokso veikla susijusių nominacijų ir pasiūlė trenerių ir
teisėjų komisijoms metų pabaigoje pateikti savo siūlymus dėl geriausių, kuriuos patvirtintų ir pagerbtų LBF
VK.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: metų pabaigoje LBF VK patvirtins ir pagerbs geriausių nominacijas sutinkamai su AIBA
rekomendacijom.
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7. Dėl VšĮ Ringo karalius ir asociacijos Vilniaus bokso federacija stojimo į LBF;
SVARSTYTA: VšĮ Ringo karalius ir asociacijos Vilniaus bokso federacijos priėmimas į LBF. LBF klubų
atstovas B. Šimokatis pasiūlė pakelti stojimo į LBF vienkartinį mokestį.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: priimti VšĮ Ringo karalius ir asociaciją Vilniaus bokso federacija į LBF.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: LBF Konferencijoje iškelti klausimą dėl vienkartinio stojimo nario mokesčio didinimo iki
1000 Eur.
8. Dėl Gintauto Statkevičiaus, Algio Bagdonavičiaus ir Arvydo Grabausko pagerbimo;
SVARSTYTA: kaip pagerbti LBF narius.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: jubiliejų proga, pagerbti Gintautą Statkevičių ir Algį Bagdonavičių medaliais už nuopelnus
Lietuvos boksui, Arvydą Grabauską apdovanoti padėka.
9. Dėl Lietuvos bokso suvestinės;
SVARSTYTA: D. Šaluga pasiūlė LBF VK sukurti interaktyvią LBF sportininkų, trenerių suvestinę,
siekiant pritraukti sportininkus į bokso sporto šaką ir stebėti pokyčius. Šis projektas LBF nekainuos.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: Federacija paruoš informacinį
10. Dėl 2021 m. Dano Pozniako jaunimo turnyro dalyvių amžiaus;
SVARSTYTA: D. Mačianskas 2021 m. tarptautinį D. Pozniako jaunimo bokso turnyrą pasiūlė vykdyti
atsižvelgiant į kitus metus nukelto pasaulio jaunimo čempionato amžiaus datas.
BALSAVIMAS (8/8)
NUTARTA: D. Pozniako turnyrą 2021 m. vykdyti jaunimui, gimusiam nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2003
m. gruodžio 31 d.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga
Donatas Mačianskas
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