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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2 

PROTOKOLAS 

2016-05-20, Kaunas 

 

Posėdyje dalyvauja:  

Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Kęstutis Kišonas, Gintautas Statkevičius,  Vidas Bruţas, Anatolijus 

Kriukovas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas Mačianskas. 

Bendru sutarimu pirmininkaujančiu išrinktas D. Šaluga, sekretoriaujančiu – Donatas Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (8/8). 

 

POSĖDŢIO DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl sportininkų ir jų trenerių, iškovojusių kelialapius į OŢ, motyvacijos klausimo sprendimo 

(pranešėjas V. Bruţas). 

2. Tarptautinių mačų aptarimas (pranešėjai V. Bruţas, G. Statkevičius). 

3. Dėl rinktinių vyr. trenerių motyvacijos, pasirengimui svarbiausioms varţyboms, stovyklų metu 

(pranešėjai V. Bruţas, D. Mačianskas). 

4. Dėl teisės vykdyti tarptautinius turnyrus suteikimo miesto federacijoms (pranešėjas D.  

Šaluga). 

5. Geriausių Lietuvos trenerių ir teisėjų motyvacija (pranešėjas V. Bruţas). 

6. Dėl rėmimo fondo sukūrimo (pranešėjas V. Bruţas). 

7. Dėl pagalbos klubams (materialinės, organizacinės, juridinės, metodinės) (pranešėjas B. 

Šimokaitis). 

8. Dėl apdovanojimų gamybos konkurso paskelbimo (pranešėjas B. Šimokaitis). 

9. Dėl suvenyrų, atminimo dovanų įsteigimo iš LBF lėšų (gimtadieniams, prezentacija ir kt.) 

(pranešėjas G. Statkevičius). 

10. Dėl trenerių seminaro surengimo Lietuvoje, kuriame mūsų treneriai turėtų galimybę įgyti 

AIBA ţvaigţdutes (pranešėjai V. Bruţas, B. Šimokaitis). 

11. Pagalba teisėjams dėl ţvaigţdučių suteikimo (pranešėjai A. Kriukovas, G. Statkevičius). 

12. Dėl Lietuvos jaunučių rinktinės kelionės į Europos jaunučių čempionatą (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

13. Dėl parodamosios Eimanto Stanionio treniruotės datos Panevėţyje (pranešėjas D. Mačianskas). 
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Papildomai į darbotvarkę, D. Šalugos teikimu, prašomas įtraukti klausimas „Dėl Lietuvos bokso 

federacijos padėkų ir apdovanojimų teikimo tvarkos“. B. Šimokaičiu teikimu, „Dėl Lietuvos bokso 

čempionatų apdovanojimų, svorio kategorijoje nesant daugiau nei vienam dalyviui“ D. Mačiansko 

teikimu „Dėl Lietuvos bokso federacijos spaudo“. 

Darbotvarkės tvirtinimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: įtraukti papildomą klausimą „Dėl Lietuvos bokso federacijos padėkų ir apdovanojimų 

teikimo tvarkos“. 

 

1. Dėl sportininkų ir jų trenerių, iškovojusių kelialapius į OŢ, motyvacijos klausimo sprendimo 

(pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: galimybė išmokėti piniginius prizus (prizų dydis patvirtintas 2016-01-14 LBF 

Vykdomojo  komiteto posėdyje Nr. 1) boksininkams ir jų treneriams uţ pasiektą rezultatą – iškovotus 

kelialapius į olimpines ţaidynes. 

SVARSTYTA: galimybė prizus išmokėti dalimis. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: pirmą prizo dalį, po 1000 Eur boksininkams Evaldui Petrauskui ir Eimantui 

Stanioniui, ir po 500 Eur treneriams Vladimirui Bajevui ir Vidui Bruţui, išmokėti iš einamųjų lėšų iki 

š.m. geguţės 27 d. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: Likusią prizų dalį išmokėti iki 2017 m. sausio 31 d. 

 

 

2. Tarptautinių mačų aptarimas (pranešėjai V. Bruţas, G. Statkevičius). 

SVARSTYTA: galimybė surengti kelis tarptautinius mačus 2016 m. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8) 

NUSPRĘSTA: surengti vieną tarptautinį mačą Lietuva – Suomija 2016 m. lapkričio mėnesį. 

VIENBALSIAI (8/8) 

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacija prie tarptautinio mačo vykdymo prisidės 1000 Eur. 

 

3. Dėl rinktinių vyr. trenerių motyvacijos, pasirengimui svarbiausioms varţyboms, stovyklų 

metu (pranešėjai V. Bruţas, D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: jaunių ir jaunimo rinktinių trenerių finansinė motyvacija. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: įpareigoti Lietuvos bokso federacijos generalinį sekretorių Donatą Mačianską kreiptis 

į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondą dėl projektinio Lietuvos jaunių – jaunimo rinktinės trenerio 

etato finansavimo Lietuvos bokso federacijai, 2017 metams. 

SVARSTYTA: sportininko priklausomybė pirmajam treneriui. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: iki rugsėjo mėnesio, remiantis teisiniais dokumentais, aprašyti sportininko 

priklausomybę pirmajam treneriui. Dokumentus tvirtinti Lietuvos bokso federacijos Vykdomajame 

komitete ir Lietuvos bokso federacijos konferencijoje. 

SVARSTYTA: sportininkų pritraukimas į restruktūrizuojamą Lietuvos olimpinį sporto centrą. 

Balsavimas: 
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VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: sporto mokykloms, centrams, asociacijoms ir kitoms bokso sporto šaką 

kultivuojančioms sportininkų ugdymo įstaigoms išsiųsti raštus su raginimu perspektyvius, jaunus 

atletus nukreipti į Vilniaus sporto gimnaziją, gimnazijos trenerio Miroslav Krepštul prieţiūrai, su 

nenuginčijama pirmo sportininko trenerio teise į sportininką.  

 

 

4. Dėl teisės vykdyti tarptautinius turnyrus suteikimo miesto federacijoms (pranešėjas D.  

Šaluga). 

SVARSTYTA: teisės vykdyti tarptautinius turnyrus suteikimas miesto federacijoms. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: teisė vykdyti turnyrą suteikiama Lietuvos bokso federacijos Vykdomajam komitetui, 

patvirtinus miesto federacijos/klubo pristatyto, Lietuvos bokso federacijos Vykdomajam komitetui, 

standartizuotos formos aprašo apie būsimą turnyrą uţpildytą ir pagrįstą formą. 

SVARSTYTA: standartizuota aprašo forma. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: standartizuoto aprašo formos formatą, kitam Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo 

komiteto posėdţiui pristato Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga ir generalinis 

sekretorius Donatas Mačianskas. 

 

 

5. Geriausių Lietuvos trenerių ir teisėjų motyvacija (pranešėjas V. Bruţas ir B. Šimokaitis). 

SVARSTYTA: trenerių motyvacijos formatas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: metų pabaigoje, pagal sudarytą reitingavimo sistemą atrinkus geriausių Lietuvos 

trenerių ir teisėjų penketus, pagerbti juos įteikiant oficialius padėkos raštus, rezultatus plačiai 

nušviečiant spaudoje, o, esant galimybei, suorganizuoti ir geriausių trenerių, teisėjų pagerbimo vakarą. 

Esant galimybei trenerius ir teisėjus skatinti piniginiais prizais. 

 

 

6. Dėl rėmimo fondo sukūrimo (pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos, kaip vieno iš Lietuvos olmpinio bokso fondo steigėjo, 

pritarimo klausimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: pritarti, kad Lietuvos bokso federacija taptų vienu iš Lietuvos olimpinio bokso fondo, 

kuriuo rūpintųsi specialiai fondo vystymu atsakingi asmenys, steigėju. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: į Lietuvos bokso federacijos Vykdomąjį komitetą, kitam komiteto posėdţiui, pakviesti 

ţmogų, kuris pristatytų Lietuvos olimpinio fondo veiklą. 

 

 

7. Dėl pagalbos klubams (materialinės, organizacinės, juridinės, metodinės) (pranešėjas B. 

Šimokaitis). 

SVARSTYTA: po Lietuvos bokso federacijos, visų amţiaus grupių, čempionatų, likusio sportinio 

inventoriaus (pirštinių ir šalmų) dalinimo klubams, principai. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  
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NUSPRĘSTA: įpareigoti Bronislovą Šimokaitį suformuoti kriterijus, pagal kuriuos aukščiau minėtas 

inventorius būtų paskirstomas ne tik čempionatą vykdţiusio miesto klubams, bet ir kitiems Lietuvos 

bokso klubams. 

 

 

8. Dėl apdovanojimų gamybos konkurso paskelbimo (pranešėjas B. Šimokaitis). 

SVARSTYTA: apdovanojimų konkurso skelbimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: prieš uţsakant apdovanojimus (medalius Lietuvos bokso čempionatams, 

reprezentacines dovanas ir kitus suvenyrus LBF reikmėms), atlikti apklausą, kreipiantis į 

apdovanojimus gaminančias firmas su tikslu gauti geriausią kainos ir kokybės produktą. 

 

 

9. Dėl suvenyrų, atminimo dovanų įsteigimo iš LBF lėšų (gimtadieniams, reprezentacijai ir kt.) 

(pranešėjas G. Statkevičius). 
SVARSTYTA: uţsakyti spec. dovanas LBF reprezentacinėms reikmėms. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: iš rėmėjų lėšų uţsakyti spec. dovanas LBF reprezentacinėms reikmėms. 

 

 

10. Dėl trenerių seminaro surengimo Lietuvoje, kuriame mūsų treneriai turėtų galimybę įgyti 

AIBA ţvaigţdutes (pranešėjai V. Bruţas, B. Šimokaitis). 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso trenerių poreikis įgyti ţvaigţdutes.  

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: įpareigoti Lietuvos bokso federacijos trenerių tarybos pirmininką iki kito posėdţio 

atlikti Lietuvos bokso federacijos trenerių, poreikio įgyti vieną ir daugiau ţvaigţdučių, analizę. 

Analizės rezultatus pateikti LBF Vykdomajam komitetui. 

 

 

11. Pagalba teisėjams dėl ţvaigţdučių suteikimo (pranešėjai A. Kriukovas, G. Statkevičius). 

SVARSTYTA:  Lietuvos bokso teisėjų poreikis įgyti ţvaigţdutes. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: įpareigoti Lietuvos bokso federacijos teisėjų kolegijos pirmininką iki kito posėdţio 

atlikti Lietuvos bokso federacijos teisėjų, poreikio įgyti vieną ir daugiau ţvaigţdučių, analizę. Analizės 

rezultatus pateikti LBF Vykdomajam komitetui. 

 

 

12. Dėl Lietuvos jaunučių rinktinės kelionės į Europos jaunučių čempionatą (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: kiek rėmėjų lėšų skirti Lietuvos bokso federacijos komandos kelionei į Europos 

jaunučių čempionatą. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: skirti 1000 Eur Lietuvos bokso federacijos trenerio Vido Bičiulaičio akreditacijai ir 

komandos kelionei į Europos jaunučių čempionatą.  
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13. Dėl parodomosios Eimanto Stanionio treniruotės datos Panevėţyje (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: parodomosios Eimanto Stanionio treniruotės data. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Vidas Bruţas apie būsimos treniruotės datą informuos Lietuvos bokso federaciją iki 

2016 m. geguţės 27 d. 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

14. Dėl Lietuvos bokso federacijos padėkų ir apdovanojimų teikimo tvarkos (pranešėjas D. 

Šaluga). 

SVARSTYTA:  padėkų ir apdovanojimų teikimo tvarka. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: visi Lietuvos bokso federacijos apdovanojimai ir padėkos teikiamos tik Lietuvos 

bokso federacijos Vykdomajam komitetui pritarus protokoliniu įrašu. 

 

15. Dėl Lietuvos bokso čempionatų apdovanojimų, svorio kategorijoje nesant daugiau nei 

vienam dalyviui (pranešėjas B. Šimokaitis). 

SVARSTYTA: Boksininkų apdovanojimas Lietuvos čempionato ir kt. turnyrų metu, kuomet rungtyje 

(svorio kategorijoje) dalyvauja ne daugiau vieno dalyvio. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Remiantis tarptautinės federacijos nuostatais, visų Lietuvoje vykdomų čempionatų ir 

turnyrų metu, čempionu neskelbti ir neapdovanoti, jei toje svorio kategorijoje dalyvauja ne daugiau 

vieno dalyvio. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Jei svorio kategorijoje dalyvauja du dalyviai, bet nugalėtoju tampama kovai neįvykus, 

nugalėtojas neskelbiamas čempionu ir neapdovanojamas. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Visi boksininkai privalo būti pasverti, turėti asmens dokumentą bei medicininę apţiūrą 

patvirtinantį dokumentą. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Į visų amţiaus grupių Lietuvos čempionatų ir kitų Lietuvoje vykdomų bokso turnyrų 

protokolus grieţtai draudţiama įtraukti nesamus boksininkus („popierinius“). 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Uţ „popierinių“ boksininkų nebuvimą atsako varţybų vyr. Teisėjas. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: Visų amţiaus grupių ir lyčių Lietuvos čempionatuose ir kt. Lietuvos bokso federacijos 

rengiamose varţybose (išskyrus tarptautinius turnyrus) leisti dalyvauti tik Lietuvos bokso federacijos 

nariams. 
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16. Dėl Lietuvos bokso federacijos spaudo (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA:  seno Lietuvos bokso federacijos spaudo atšaukimas. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: nuo 2016 m. balandţio 30 d. anuliuoti iki tol galiojusio Lietuvos bokso federacijos 

spaudo juridinę galę (seno spaudo pavyzdys: ). 

SVARSTYTA:  naujo Lietuvos bokso federacijos spaudo tvirtinimas. 

VIENBALSIAI (8/8)  

NUSPRĘSTA: nuo 2016 m. geguţės 20 d. patvirtinti naują Lietuvos bokso federacijos spaudą (naujo 

spaudo pavyzdys: ). 

 

Posėdţio pirmininkas               Darius Šaluga 

 

Posėdţio sekretorius  Donatas Mačiansks



 

 

 

 

 


