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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 3 

PROTOKOLAS 

2016-08-26, Vilnius 

 

Posėdyje dalyvauja:  

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

Kriukovas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas Mačianskas. 

Posėdţio svečiai: Vladimiras Bajevas, Kęstutis Bagdanavičius, Ţygimantas Ţvinys, Romas Gudţiauskas. 

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

Kvorumas pakankamas (8/8). 

 

 

D a r b o t v a r k ė: 

1. Rio de Ţaneiro olimpinių ţaidynių rezultatai (pranešėjas V. Bajevas). 

2. Teisėjavimas Rio de Ţaneiro olimpinėse ţaidynėse (pranešėjas K. Bagdanavičius). 

3. Rio de Ţaneiro olimpinių ţaidynių rezultatų analizė (pranešėjas V. Bruţas). 

4. Teisėjų seminaro Lietuvoje vykdymas (pranešėjas A. Kriukovas). 

5. LBF VK posėdţio Nr. 2 (2016 05 20) priimtų nutarimų įvykdymo analizė (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

6. Dėl Lietuvos olimpinio bokso rėmimo fondo kūrimo, darbo su rėmėjais (pranešėjai D. Šaluga, Ţ. 

Ţvinys). 

7. Dėl rėmėjų paieškos (pranešėjas G. Statkevičius). 

8. Dėl tarptautinių (R. Tamulio, D. Pozniako, A. Šociko) turnyrų, jų centralizuoto finansavimo bei 

vykdymo teisės suteikimas miestų federacijoms  (pranešėjas D. Šaluga). 

9. Sportininkų pritraukimas į Vilniaus sporto gimnaziją (dabartinė LOSC perspektyvinė pamaina) 

(pranešėjas D. Mačianskas). 

10. Dėl naujo Lietuvos bokso federacijos ringo sandėliavimo (pranešėjas D. Mačianskas). 

11. Dėl Vyto Balsio ir Artūro Zinkovskij dalyvavimo Europos jaunimo čempionate išlaidų 

kompensavimo, pagerbimo (pranešėjas D. Mačianskas). 

12. Dėl Pauliaus Zabielsko pakeitimo kitu LBF VK nariu EUBC Varţybų komisijoje; dėl atstovavimo 

EUBC Fitneso komisijoje (pranešėjas D. Šaluga). 

13. Dėl papildomo finansavimo Lietuvos moterų jaunių – jaunimo rinktinei (pranešėjas K. Kišonas). 

14. Dėl Lietuvos profesionalaus bokso federacijos (pranešėjas R. Gudţiauskas). 
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15. Kiti klausimai. 

 

 

1. Rio de Ţaneiro olimpinių ţaidynių rezultatai (pranešėjas V. Bajevas). 

V. Bajevo komentaras: E. Petrauskui sausio mėnesį plyšo meniskas, buvo sumaţinti krūviai. Laukė OŢ 

atranka. Medikų konsiliumas sprendė kokį gydymą taikyti. Buvo prieita prie išvados gydyti ne chirurginiu 

būdu. Norėjome iškovoti kelialapį. Pasiruošimo procese judesių amplitudė buvo suvarţyta. Bendro fizinio 

pasirengimo treniruočių pakako, tačiau jų metu negalėjome pilnai išsikrauti, negalėjome bėgioti ilgų krosų. 

Nors judesių amplitudė buvo suvarţyta, sparingų ir kovos kokybė nuo to nukentėjo nedaug. Kovos metu 

sportininkai atidavė viską ir kovų, mano manymu, nepralaimėjo. 

Balandţio mėnesio LBF rinkimai pasiruošimo procesui ir dalyvavimo olimpinėse ţaidynėse rezultatams 

įtakos neturėjo. 

E. Petrauskas ruošis Tokijo olimpinėms ţaidynėms. 

SVARSTYTA: Pritarti V. Bajevo ataskaitai. 

Balsavimas: 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: Pritarti V. Bajevo ataskaitai. 

 

2. Teisėjavimas Rio de Ţaneiro olimpinėse ţaidynėse (pranešėjas K. Bagdanavičius). 

K. Bagdanavičiaus komentaras: galima skirstyti teisėjavimą, kalbant apie du Lietuvos boksininkus, ir 

kalbėti apskirtai apie teisėjavimą olimpinėse ţaidynėse. Apskritai komentuoti negaliu, nes esu pasirašęs 

sutartį su tarptautine federacija (AIBA) nekomentuoti teisėjavimo olimpinių ţaidynių metu. 

Mano manymu, E. Petrauskas šį sykį boksavosi geriau uţ E. Stanionį. Nors E. Petrauskas ir nusileido 

varţovui rezultatu 1:2, mano manymu, kovoje jis pasirodė geriau.  

E. Stanionio kova, mano manymu, buvo labai apyligė. E. Stanionis šįsyk boksavosi E. Petrausko kovos 

maniera, o E. Petrauskas boksavosi dar kitu, ne sau įprastu, kovos vedimo stiliumi. Daug kolegų teisėjų, su 

kuriais bendravau, sutinka su mano nuomone.  

SVARSTYTA: Pritarti K. Bagdanavičiaus ataskaitai. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: Pritarti K. Bagdanavičiaus ataskaitai. 

 

3. Rio de Ţaneiro olimpinių ţaidynių rezultatų analizė (pranešėjas V. Bruţas). 

V. Bruţo komentaras: pasiruošimas vyko tikrai sklandţiai, turėjome stovyklas Anglijoje ir Rusijoje, 

Evaldas ruošėsi Italijoje. Ţiūrėjom boksininkų interesus kas geriau jiems, todėl buvo nuspręsta ruoštis 

atskirai. Pasiruošimas buvo stiprus, visavertis, uţteko tiek bendro fizinio pasirengimo, tiek sparingų ir jų 

partnerių. Mūsų boksininkai boksavosi gerai ir atidavė visas jėgas. Rezultatai yra tokie, kokie yra. E. 

Petrauskas boksavosi gerai. Aš manau, kad Eimantas švariai laimėjo abi kovas. Esu nepatenkintas E. 

Stanionio kovos su uzbeku rezultatu. Pastarasis išskyrus „maivymąsi“ nepataikė nei vieno švaraus ir 

akcentuoto smūgio. 

Kas dėl E. Stanionio pasitraukimo į profesionalų boksą, kol kas neturime priėmę galutinio sprendimo. Kol 

kas norime atsipūsti ir viską permąstyti. Reikalingas laikas emocijoms aprimti ir mąstyti švieţiai. 

SVARSTYTA: pritarti V. Bruţo analizei. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: pritarti V. Bruţo analizei. 

 

4. Teisėjų seminaro Lietuvoje vykdymas (pranešėjas A. Kriukovas). 

SVARSTYTA: į tarptautinės kategorijos, vienos ţvaigţdės teisėjų seminarą Ukrainoje, siųsti Lietuvos 

nacionalinės kategorijos teisėjus Tadą Bobiną, Mindaugą Ţilinską, Ovidijų Jelkiną ir Algį Padaigą. Teisėjų 

kelionei į Ukrainą, iš teisėjų darbui 2016 m. LBF numatytų lėšų, skirti 500 Eur kelionės į Ukrainą ir agal 

išlaidoms padengti. 
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SVARSTYTA: surengti šviečiamąjį teisėjų seminarą Lietuvoje 2016 m. spalio 13 d. Kaune, Lietuvos 

jaunučių sporto ţaidynių finalinių bokso varţybų metu. Seminaro pranešėjas K. Bagdanavičius, seminare 

dalyvauja visi norintys LBF teisėjai ir treneriai. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: į tarptautinės kategorijos, vienos ţvaigţdės teisėjų seminarą Ukrainoje, siųsti Lietuvos 

nacionalinės kategorijos teisėjus Tadą Bobiną, Mindaugą Ţilinską, Ovidijų Jelkiną ir Algį Padaigą. Teisėjų 

kelionei į Ukrainą, iš teisėjų darbui 2016 m. LBF numatytų lėšų, skirti 500 Eur kelionės į Ukrainą ir agal 

išlaidoms padengti. 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: surengti šviečiamąjį teisėjų seminarą Lietuvoje 2016 m. spalio 13 d. Kaune, Lietuvos 

jaunučių sporto ţaidynių finalinių bokso varţybų metu. Seminaro pranešėjas K. Bagdanavičius, seminare 

dalyvauja visi norintys LBF teisėjai ir treneriai. 

 

5. LBF VK posėdţio Nr. 2 (2016 05 20) priimtų nutarimų įvykdymo analizė (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: pritarti nutarimų vykdymo analizei. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: pritarti nutarimų vykdymo analizei. 

 

6. Dėl Lietuvos olimpinio bokso rėmimo fondo kūrimo, darbo su rėmėjais (pranešėjai D. Šaluga, Ţ. 

Ţvinys).* 

7. Dėl rėmėjų paieškos (pranešėjas G. Statkevičius).* 

SVARSTYTA: Lietuvos bokso federacijos, kaip vieno iš Lietuvos olimpinio 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: pritarti, su sąlyga, kad Lietuvos olimpinio bokso fondo veiklai iš Lietuvos bokso 

federacijos nebus skiriamos lėšos. 

*Klausimai svarstant šeštą ir septintą posėdţio klausimus buvo apjungti į vieną diskusiją. 

 

8. Dėl tarptautinių (R. Tamulio, D. Pozniako, A. Šociko) turnyrų, jų centralizuoto finansavimo bei 

vykdymo teisės suteikimas miestų federacijoms  (pranešėjas D. Šaluga). 

D. Šalugos komentras: Lietuvos bokso federacija sutarė, kad finansavimas aukščiau išvardytiems 

turnyrams 2017 m. eis centralizuotai, per Lietuvos bokso federaciją, kaip tai buvo 2015 metais. Klubai, 

miestai ir kitos sporto organizacijos galės padėti rengiant federacijos turnyrus ir gauti finansavimą, 

teikdamos nustatytos formos paraišką (Forma priedas Nr. 1). 

SVARSTYTA: visus sertifikuotus tarptautinius bokso turnyrus Lietuvoje vykdo Lietuvos bokso federacija, 

išskyrus, kai tokią teisę Lietuvos bokso federacija suteikia trečiajam asmeniui. Tokiu atveju, pildoma 

pateikta aprašo forma (Forma priedas Nr. 1). 

SVARSTYTA: renginio vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po 

renginio, Lietuvos bokso federacijai pateikti finansinę renginio ataskaitą.  

SVARSTYTA: turnyro registracijos mokestis mokamas Lietuvos bokso federacijai, kurį, kartu su rėmimo 

lėšomis, Lietuvos bokso federacija po vykdytojo ataskaitos ir turnyro vertinimo, perves vykdytojui. 

SVARSTYTA: turnyro vertinimą bei finansinę ataskaitą priima ir vertina Lietuvos bokso federacijos 

Vykdomasis komitetas.  

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 
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NUSPRĘSTA: visus sertifikuotus tarptautinius bokso turnyrus Lietuvoje vykdo Lietuvos bokso federacija, 

išskyrus, kai tokią teisę Lietuvos bokso federacija suteikia trečiajam asmeniui. Tokiu atveju, pildoma 

pateikta aprašo forma (Forma priedas Nr. 1). 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: renginio vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po 

renginio, Lietuvos bokso federacijai pateikti finansinę renginio ataskaitą. 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: turnyro registracijos mokestis mokamas Lietuvos bokso federacijai, kurį, kartu su rėmimo 

lėšomis, Lietuvos bokso federacija po vykdytojo ataskaitos ir turnyro vertinimo, perves vykdytojui. 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: turnyro vertinimą bei finansinę ataskaitą priima ir vertina Lietuvos bokso federacijos 

Vykdomasis komitetas. 

 

9. Sportininkų pritraukimas į Vilniaus sporto gimnaziją (dabartinė LOSC perspektyvinė pamaina) 

(pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: dėl neaiškumų, susijusių su LOSC restruktūrizacija ir jau rugsėjo pirmą dieną pradėsiančia 

veikti Vilniaus sporto gimnazija, kitą savaitę susitikti su Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriumi 

bei Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriumi. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: įpareigoti D. Šalugą, dėl neaiškumų, susijusių su LOSC restruktūrizacija ir jau rugsėjo 

pirmą dieną pradėsiančia veikti Vilniaus sporto gimnazija, kitą savaitę susitikti su Kūno kultūros ir sporto 

departamento direktoriumi bei Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriumi. 

 

10. Dėl naujo Lietuvos bokso federacijos ringo sandėliavimo (pranešėjas D. Mačianskas). 

D. Mačiansko komentaras: Lietuvos bokso federacija uţ KKSD ir LTOK lėšas įsigijo ringą. Ringas jau 

atkeliavęs į Lietuvą, sandėliuojamas distributoriaus patalpose. Distributorius yra įsipareigojęs saugoti ringą 

dar mėnesį laiko. 

SVARSTYTA: ringo sandėliavimo klausimas. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: ringo sandėliavimą patikėti Kėdainių bokso federacijai, ringą sandėliuoti Kėdainių sporto 

centrui priklausančiose patalpose. 

 

11. Dėl Vyto Balsio ir Artūro Zinkovskij dalyvavimo Europos jaunimo čempionate išlaidų 

kompensavimo, pagerbimo (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: uţ  2016 m. Europos jaunimo čempionate pasiektus rezultatus, kompensuoti V. Balsio 

kelionės į čempionatą ir A. Zinkovskij apgyvendinimo čempionato metu, išlaidas. 

SVARSTYTA: atsiskaitymas su sportininkais ir jas komandiravusiomis organizacijomis. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: uţ  2016 m. Europos jaunimo čempionate pasiektus rezultatus, kompensuoti V. Balsio 

kelionės į čempionatą ir A. Zinkovskij apgyvendinimo čempionato metu, išlaidas. 

NUSPRĘSTA: su sportininkais atsiskaityti pasibaigus 2016 m. pasaulio jaunimo čempionatui, iš 

papildomai akreditacijai pasaulio čempionate skirtų LBF lėšų. Atsiskaitymas su sportininkais ir jas 

komandiravusiomis organizacijomis. 

 

 

12. Dėl Pauliaus Zabielsko pakeitimo kitu LBF VK nariu EUBC varţybų komisijoje; dėl atstovavimo 

EUBC Fitneso komisijoje (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: atšaukti P. Zabielską iš EUBC varţybų komisijos. 

SVARSTYTA: pamaina P. Zabielskui EUBC varţybų komisijoje. 
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SVARSTYTA: atstovavimas EUBC Fitneso komisijoje. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: atšaukti P. Zabielską iš EUBC varţybų komisijos. 

NUSPRĘSTA: kandidatų, atstovausiančių Lietuvą EUBC varţybų bei fitneso komisijose klausimo 

svarstymą atidėti kitam LBF Vykdomojo komiteto posėdţiui.  

 

13. Dėl papildomo finansavimo Lietuvos moterų jaunių – jaunimo rinktinei (pranešėjas K. Kišonas). 
SVARSTYTA: Lietuvos moterų jaunių – jaunimo rinktinės dalyvavimo Europos čempionate 

finansavimas. 

SVARSTYTA: treneris, kuris vyks į Europos moterų jaunių - jaunimo čempionatą. 

SVARSTYTA: moterų komandos finansavimas. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: skirti lėšų trenerio Dariaus Katkevičiaus čempionato akreditacijai (540 Eur). 

NUSPRĘSTA: esant galimybei kompensuoti dalį lėšų čempionato dalyvėms, iškovojusioms po dvi ir 

daugiau pergalių, taip pat dalyvėms, tapusiomis čempionato prizininkėmis, jei tampant prizininke buvo 

iškovota bent viena pergalė. 

 

14. Dėl Lietuvos profesionalaus bokso federacijos (pranešėjas R. Gudţiauskas). 

SVARSTYTA: R. Gudţiausko kreipimasis Priedas Nr. 2. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: atlikti kreipimosi teisinę analizę, bei gautą analizės rezultatą pateikti LBF VK sprendimui 

priimti. Apie priimtą sprendimą informuoti R. Gudţiauską raštu. 

 

 

KITI KLAUSIMAI: 

 

 

15. Techninio delegato poreikis LBF; galimos kandidatūros (pranešėjas V. Bobinas). 

SVARSTYTA: techninio delegato LBF poreikis. 

SVARSTYTA: galimos kandidatūros. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: išsiaiškinti delegato paruošimo procedūrą. 

NUSPRĘSTA: galimu kandidatu siūlyti K. Bagdanavičių. 

 

16. LBF inventoriaus, įsigyto uţ KKSD skirtą finansavimą (pagal pateiktą projektą), panaudos 

galimybės (pranešėjas B. Šimokaitis). 

SVARSTYTA: pagal gautą finansavimą (pateikus projektą) įsigyto inventoriaus, panaudos galimybės. 

SVARSTYTA: kito LBF inventoriaus (pirštinės, šalmai) panaudos galimybės. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: gautą inventorių padalinti į tris dalis: padalinti treneriams, varţybų vykdymui, palikti 

rezervui. 

NUSPRĘSTA: 2/3 inventoriaus, skirto varţybų vykdymui ir kitą LBF inventorių (panaudotą Lietuvos 

čempionatų vykdymui) palikti miestui/klubui vykdţiusiam varţybas. 1/3 inventoriaus padalinti treneriams. 

NUSPRĘSTA: inventorius, dalinamas treneriams, pagal klubo atstovo suformuotus kriterijus (trenerio 

auklėtinių, dalyvavusio Lietuvos čempionatuose, skaičius, t.y. auklėtiniai privalo dalyvauti minimum 

dviejuose čempionatuose.) 

 



6 

 

17. Dėl trenerių tarifikacijos skatinimo (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: siekiant glaudesnio bendradarbiavimo bei skaidrumo, siūlyti kreiptis į Lietuvos sporto 

centrus ir mokyklas, su tikslu išsiaiškinti sporto ugdymo įstaigose tarifikuojamų sportininkų 

„priklausomybę“ treneriams. 

SVARSTYTA: rekomendaciniu pagrindu kreiptis į sporto ugdymo įstaigas su savo siūlymais dėl 

kokybiškesnio trenerių darbo. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: siekiant glaudesnio bendradarbiavimo bei skaidrumo, siūlyti kreiptis į Lietuvos sporto 

centrus ir mokyklas, su tikslu išsiaiškinti sporto ugdymo įstaigose tarifikuojamų sportininkų 

„priklausomybę“ treneriams. 

NUSPRĘSTA: rekomendaciniu pagrindu kreiptis į sporto ugdymo įstaigas su savo siūlymais dėl 

kokybiškesnio trenerių darbo. 

 

18. Dėl LBF poreikiui išnaudoto automobilio kuro kompensacijos (pranešėjas D. Šaluga). 

SVARSTYTA: LBF poreikiui išnaudoto kuro kompensacija. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: LBF poreikiui išnaudotą kurą kompensuoti tūkstančiu eurų per metus. 

 

19. Dėl dalyvavimo pasaulio studentų čempionate (pranešėjas V. Bruţas). 

SVARSTYTA: komandos sudėtis. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: į pasaulio studentų čempionatą siųsti boksininkus T. Tamašauską, V. Valavičių ir trenerį 

V. Bruţą. 

 

20. Dėl mokesčio tarptautinei federacijai uţ 2016 m. A. Šociko bokso turnyrą (pranešėjas D. 

Mačianskas). 

SVARSTYTA: apmokėjimo klausimas. 

Balsavimas:  

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: įpareigoti V. Bruţą informuoti Kauno bokso federaciją apie 350 eurų skolą tarptautinei 

federacijai. Įteikti apmokėjimo sąskaitą 

 

21. Dėl Visagino Tai bokso, bokso ir kik bokso sporto klubo „Skorpionas“ įtraukimo į Lietuvos 

bokso federacijos narius (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: klubo priėmimas į Lietuvos bokso federaciją. 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: priimti Visagino Tai bokso, bokso ir kik bokso sporto klubą „Skorpionas“ į Lietuvos bokso 

federaciją. 

 

22. Dėl Lietuvos bokso federacijos tarpininkavimo vykstant į varţybas neįtrauktas į Lietuvos bokso 

federacijos kalendorių (pranešėjas D. Mačianskas). 

SVARSTYTA: Tarpininkavimo klausimas. 

VIENBALSIAI (8/8). 

NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacija netarpininkauja siunčiant boksininkus į varţybas neįtrauktas į 

Lietuvos bokso federacijos kalendorių. 
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Posėdţio pirmininkas   Darius Šaluga 

 

 

 

Posėdţio sekretorius   Donatas Mačianskas



 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1  

2016 m. rugpjūčio 26 d. LBF Vykdomojo komiteto posėdţio Nr. 3 protokolo  

 

Paraišką teikiančios organizacijos oficiali antraštė 

 

Data 

 

Lietuvos bokso federacijai 

 

 

STANDARTIZUOTOS FORMOS PARAIŠKA 

 

Tarptautinio bokso turnyro vykdymo paraiška (pavadinimas) 

 

 

 LBF rekomendacija Taip/

Ne 

Komentarai 

Projekto 

pavadinimas 

(tarptautiniai 

turnyrai, 

tarptautiniai 

susitikimai, kiti 

turnyrai) 

   

Projekto 

vykdytojas 

   

Renginio 

organizatorius 

(jurinis arba fizinis 

(-iai) asmenys, 

atsakingi uţ 

renginio 

suorganizavimą ir 

įvykdymą) 

   

Projekto vadovas/ 

kontaktinis asmuo 

   

Projekto vykdymo 

data 

   

Projekto vykdymo 

vieta (arena, sporto 

salė, vietų skaičius 

ir kitas detalus 

aprašymas) 

Ne maţiau kaip 2000 sėdimų 

vietų 

  

Naudojami garso ir 

šviesos efektai 

(įvardinti) 

Garsas 2000 ţmonių: 

PA- garso stiprinimo sistema 

“line array”  tipo, min 24 vnt. 

pakabintų vidutinio ir aukšto 

daţnio kolonėlių, ir 6-8 vnt. 

Ţemo daţnio kolonėlių su 

stiprintuvais. 

  



 

 

 

 

Garso pultas- skaitmeninis garso 

pultas 24 kanalų 

Radio mikrofonai –   4 vnt. 

CD / USB grotuvas – 2 vnt. 

Visi reikalingi įtampos ir 

signaliniai kabeliai. 

 

Šviesa: 

Ringo apšvietimas: 

24 x FR tipo 2000 W 

uţliejančios šviesos proţektoriai 

( ARRI Junior 2000) 

2 x dimmer blokai 12 kanalų 

40 m aliuminės konstrukcijos  

4  x konstrukcijų sujungimo 

kampai 

4 x elektriniai keltuvai ( 

telferiai)   

Visi reikalingi įtampos ir 

signaliniai kabeliai. 

 

 

Papildomas apšvietimas: 

1 x Sekantysis proţektorius ( 

Followspot) min. 2500 w su 

operatoriumi 

16 x wash tipo judančių 

proţektorių 

16 x BEAM tipo judančių 

proţektorių 

8 x Atomic stroboskopai 

12 x Blinder tipo proţektorių  

1 x MDG ATM tipo rūko 

generatorius su ventiliatoriumi 

30 m aliumines konstrukcijos  

2 x elektriniai keltuvai ( 

telferiai)   

2 x dimmer blokai 12 kanalų 

1 x šviesu valdymo pultas  

Visi reikalingi įtampos ir 

signaliniai kabeliai. 

Renginio vedėjas 

(-ai), įvardinti 

Tomas Langvinis   

Šou programa 

(muzikinės, 

akrobatinės ar 

pan.) 

Du muzikiniai arba šou  intarpai 

renginio metu 

  

Reklaminis 

standartas 

(socialiniai tinklai, 

internetiniai 

portalai, spauda, 

lauko reklama, 

viešos reklaminės 

plokštumos ir kt.) 

DELFI TV tiesioginė 

transliacija. Reklaminiai 

baneriai DELFI grupės 

portaluose. Pranešimai,  

fotografavimas ir filmavimas bei 

platinimas ţiniasklaidai. 

Facebook.com: reklaminis 

vaizdo klipas, renginio 

sukūrimas ir kvietimai, naujienų 

talpinimas.  

  

Apdovanojimų Naudojamas tik su LBF   



 

 

 

 

siena ir prizininkų 

pakyla (įvardinti) 

 

suderintas apdovanojimų stendas 

Salės 

apipavidalinimo 

standartas (VIP 

zona, dekoracijos, 

aptvėrimai, 

tribūnos ir kt.) 

VIP zona:  

   Aptverta stulpeliais  

 Staliukai sunumeruoti pagal 

kvietimus 

 Kiekvienam VIP svečiui 

paruošta stiklinė bei 

buteliukas negazuoto 

vandens 

 Galimas stalų dekoravimas 

ir minimalūs uţkandţiai  

Scena :  

 Ne maţesnė nei 8x4 m su 

podiumu 6x2 m  

 Dalyvaujančių šalių 

vėliavos  

 Dekoruota rėmėjų logo 

  

Tikslinė ţiūrovų 

grupė ir skaičius 

   

Kiti, projektui 

vykdyti, 

planuojami lėšų 

šaltiniai ir 

skiriamas 

finansavimas 

(įvardinti) 

   

 

PASTABA. Visus sertifikuotus tarptautinius bokso turnyrus Lietuvoje vykdo Lietuvos bokso 

federacija, išskyrus, kai tokią teisę Lietuvos bokso federacija suteikia trečiajam asmeniui. Tokiu 

atveju, pildoma auksčiau pateikta aprašo forma. 

Renginio vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po renginio, 

Lietuvos bokso federacijai pateikti finansinę renginio ataskaitą.  

Turnyro registracijos mokestis mokamas Lietuvos bokso federacijai, kurį, kartu su rėmimo 

lėšomis, Lietuvos bokso federacija po vykdytojo ataskaitos ir turnyro vertinimo, perves 

vykdytojui. Turnyro vertinimą bei finansinę ataskaitą priima ir vertina Lietuvos bokso 

federacijos Vykdomasis komitetas.  

Varţybų vykdytojas tarptautinei federacijai moka visus su tarptautinio turnyro vykdymu 

susijusius mokesčius. 

 

 

 

Vykdytojas (vardas pavardė)                                                            A.V.            Parašas 
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 Gerbiami LBF Prezidente ir Valdybos nariai,  

 

Bokso pasaulyje esu nuo 1973 m., buvau Rygos (CKA), Latvijos ir Lietuvos rinktinių narys, viena iš 

pagrindinių mano pasitraukimo iš bokso prieţasčių buvo finansinė, ji aktuali ir šiandienos aktyviems 

sportininkams, kuriems reikia ne tik sportuoti bet, valgyti rengtis ir t.t.  

Nuo 1990 m. Lietuvos Respublikai atkūrus nepriklausomybę visi sektoriai, taip pat ir bokso sporto šakos 

buvo ties išnykimo riba. Kai 1990-1993 m. LBF atsidūrė beviltiškoje situacijoje, boksininkų kolegų 

raginamas aktyviai įsitraukiau į Lietuvos bokso atgaivinimą, populiarinimą savo šalyje ir uţsienyje. Buvo 

kuriami klubai, suorganizuoti tarptautiniai renginiai, varţybos ir t.t. Viso to pasekoje Lietuvos 

boksininkai šiuo metu uţima vieną iš aukštesnių vietų pasaulyje. Daug nieko neminint, kam bus įdomu, 

asmeniškai suteiksiu informaciją. Į Lietuvos bokso šakos atgaivinimą nuo 1990 m. iki 2016 m. investavau 

apie 100 000 Eur. savo asmeninių lėšų, neskaitant laiko, kuris šiai dienai yra neįkainojamas.  

Nuo 1993 m. iki dabar esu Vilniaus miesto bokso klubo „Gintarinė pirštinė“ Vice - prezidentas, nuo 1994 

– 1997 m. buvau Lietuvos bokso federacijos (toliau vadinama LBF) Vice-prezidentas. Taip pat esu 

Vilniaus apskrities bokso federacijos (toliau vadinama VABF) Vice-prezidentas.  

Pastaruosius metus savo iniciatyva veţu jaunus, perspektyvius sportininkus į Baltarusiją, Rusija, Lenkiją 

ir t.t. Tai darau savo asmenine iniciatyva. Tuo pačiu aktyviai domiuosi ir ţinau šios dienos sportininkų 

problemas Lietuvos ir Europos bokso pasaulyje.  

Iniciatyva steigti Lietuvos profesionalų bokso federaciją (toliau vadinama LPBF), kilo raginant 

aukščiausiems Europos, pasaulio bei Lietuvos bokso atstovams, siekiant atstovauti Lietuvą pripaţintoje 

tarptautinėje organizacijoje European Boxing Union, (toliau vadinama EBU). EBU buvo paskelbti 

reikalavimai kuriuos LPBF turi įvykdyti, norint gauti licenciją atstovauti Lietuvos Respubliką šioje 

organizacijoje. Vienas iš reikalavimų buvo gauti Lietuvos bokso federacijos, rekomendacinį laišką, 

kadangi tai numatyta EBU įstatuose. Visi EBU reikalavimai, išskyrus LBF rekomendaciją buvo įvykdyti. 

Rekomendacinio laiško negavome dėl laiko stokos, nes buvo reikalingas visuotinis LBF narių 

susirinkimas.  

Briuselyje 2016-06-10 2016-06-12 vykusios EBU asamblėjos metu nustatyta, kad šiuo metu EBU 

atstovaujanti Lietuvos organizacija, t.y. Lietuvos profesionalaus bokso lyga (toliau vadinama LPBL), 

veikianti Klaipėdoje, Minijos g. 2, vadovas D. Baranovskij, šias funkcijas atlieka netinkamai. Esminiai 

LPBL paţeidimai:  

1) Latvijos, Graikijos, Suomijos, Rusijos ir kitos profesionalaus bokso federacijos skundėsi, kad negali 

tinkamai bendradarbiauti;  

2) LPBL nesilaiko EBU įstatų;  

3) Kitų šalių boksininkai atstovauja Lietuvos vardą negarbingai ir neteisėtai; pvz: boksininkas gavęs 17 

KO iš 17 turėtų kovų atstovauja Lietuvą Suomijoje, gauna 18 KO. Graikijos pilietis be Graikijos 

federacijos ţinios Estijoje atstovauja LR;  

4) LPFL rengia varţybas su ţmonėmis, kurie nėra boksininkai (gatvės mušeikos);  

5) LBFL veikla ir vadovas visiškai neţinomi LBF;  

EBU LPBL suteikė licenciją vienerių metų bandomajam laikotarpiui, arba kol bus pateikti dokumentai 

apie LPBL paţeidimus (vadovaujamasi EBU įstatais).  

Duomenys apie LPBL veiklą jau renkami: Latvijos, Graikijos, Suomijos, Rusijos profesionalų bokso 

federacijos teikia informaciją apie LPBL paţeidimus EBU Prezidentui Bob F. Logist. Uţ tai atsakingas 

EBU Gen. sekretorius J.V. Mazurov.  

Atsiţvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei siekiant populiarinti bokso sporto šaką Lietuvoje ir uţsienyje, 

prašau pritarti LBF rekomendacijai kad LPBF atstovautų Lietuvai EBU organizacijoje. 

 

Pagarbiai,  

LPBF Asociacijos Prezidentas  

Romas Gudţiauskas 


