VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 4
PROTOKOLAS
2016-11-11, Vilnius
Posėdyje dalyvauja:
Darius Šaluga, Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Vidas Bruţas, Anatolijus Kriukovas ir Donatas
Mačianskas.
Posėdţio svečiai: Nerijus Strazdas, Andrius Danilaitis ir Mindaugas Gustas.
Bendru sutarimu pirmininkaujančiu išrinktas D. Šaluga, sekretoriaujančiu – D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (6/8).

D a r b o t v a r k ė:
1. 10:30 val.: XII-ojo tarptautinio D. Pozniako jaunimo turnyro org. plano pristatymas (pranešėjas A.
Danilaitis).
2. 11:00 val.: tarptautinio susitikimo Tauragėje, Lietuva – Suomija, org. plano pristatymas (pranešėjai E.
Kutujevas/ G. Statkevičius/ V. Bruţas).
3. 11:30 val.: tarptautinių R. Tamulio jaunių ir A. Šociko vyrų turnyrų org. planų pristatymas (pranešėjai
R. Rutkauskas/ M. Palionis/ V. Bruţas).
4. Dėl 2017 m. Lietuvos jaunių, jaunimo, suaugusiųjų čempionatų preliminarių datų ir vietų numatymo
(pranešėjas V. Bruţas).
5. Dėl boksininkų, turėjusių profesionalių kovų, teisės dalyvauti Lietuvos čempionatuose (pranešėjas D.
Mačianskas).
6. Dėl Lietuvos bokso federacijos tarpininkavimo vykstant į varţybas, kurios neįtrauktos į Lietuvos
bokso federacijos kalendorių (pranešėjas V. Bruţas).
7. Dėl 2016 m. LBF sezono uţdarymo vakaro (pranešėjai D. Šaluga, V. Bruţas).
8. Dėl Lietuvos profesionalaus bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga).
9. Dėl sportininkų amţiaus grupių, kviečiamų treniruotis Panevėţio ir Vilniaus sporto gimnazijose
(pranešėjas D. Mačianskas).
10. Dėl maistpinigių 2017 m. Artūrui Zinkovskiui ir Vytui Balsiui (pranešėjas D. Mačianskas).
11. Dėl Ryčio Regelskio, nacionalinės kategorijos teisėjo, teisėjo ir bokso sporto šakos vardo
diskreditavimo (pranešėjas D. Mačianskas).
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12. Dėl atlikto VšĮ Sporto klubas „Olimpinis ringas“, Ukmergės sporto klubas „Vilkas“, Pabradės bokso
klubas „BOKSIOR“, kaip galimų LBF narių, narystės dokumentacijos patirkinimo (pranešėjas D.
Mačianskas).
BALSAVIMAS – UŢ.
1. XII-ojo tarptautinio D. Pozniako jaunimo turnyro org. plano pristatymas (pranešėjas A.
Danilaitis).
A. Danilaitis pristatė D. Pozniako jaunimo turnyro organizavimo planą 2017 m.: įvardijo, jo nuomone,
padarytas klaidas, vykdant turnyrą 2016 m., pateikė siūlymus dėl turnyro finansavimo modelio bei pristatė
2017 m. D. Pozniako turnyro viziją su siūlymais. A. Danilaičio komentaras: siūlymas pasirašyti taikos
sutartį tarp Vilniaus apskrities bokso federacijos ir Lietuvos bokso federacijos.
SVARSTYTA: Dėl 2017 m. D. Pozniako jaunimo turnyro vykdymo teisės suteikimo Vilniaus apskrities
bokso federacijai.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: D. Pozniako jaunimo turnyro vykdymo teisės suteikimas Vilniaus apskrities bokso
federcijai bus svarstomas po to, kai Vilniaus apskrities bokso federacija ir Lietuvosbokso federacija
pasirašys taikos sutartį.
Kol nebus pasirašyta taikos sutartis, D. Pozniako jaunimo turnyrą organizuoja ir vykdo Lietuvos bokso
federcija.
2. Tarptautinio susitikimo Tauragėje, Lietuva – Suomija, org. plano pristatymas (pranešėjai E.
Kutujevas/ G. Statkevičius/ V. Bruţas).
D. Mačianskas informavo, kad vienas pagrindinių turnyro organizatorių, E. Kutujevas, negalėjo atvykti į
Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdį, todėl tarptautinio susitikimo org. planą atsiuntė
raštu:
„Varţybos vyks Laisvalaikio centro „Fortūna“ sporto salėje. Šalia yra kavinė ir baras. Ten ne kartą yra
vykę panašūs renginiai. Salė pakankamai kompaktiška ir jauki. Planuojama, kad ji bus pilnai uţpildyta,
apie 500 ţiūrovų. Renginys bus įgarsintas, bus normalus apšvietimas, muzika, vedantysis, dainuos merginų
grupė, šoks Kauno Ţalgirio šokėjos.
Scenarijus: LTU ir FIN komandų išţygiavimas į ringą, kovotojų pristatymas, teisėjų pristatymas, himnai.
Po to trumpas muzikinis merginų grupės pasirodymas, apie 10 min., kol pirmi kovotojai pasiruoš kovai. Po
to 4 kovos. Po kiekvienos kovos sportininkai apdovanojami ringe. Po 4 kovų trumpa 10-15 min.
pertraukėlė su muzikiniu pasirodymu arba šokiais. Po pertraukos dar 4 kovos. Pasibaigus kovoms, bus
įteikiamos padėkos rėmėjams, globėjams.
Po pasveikinimų mūsų mačas baigiasi, pertrauka apie 20 min. ir prasidės kitas turnyras (MMA ir K-1
kovos). Galimai tas truks dar apie 1-1,5 val.“
SVARSTYTA: Galimybė prisidėti prie tarptautinio susitikimo organizavimo.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacija skirs lėšų tarptautinio susitikimo tiesioginės DELFI transliacijos
sąnaudoms padengti, taip pat, nusamdyti profesionalų tarptautinio susitikimo vedėją Tomą Langvinį bei
skirti lėšų samdymo kaštams padengti.
3. Tarptautinių R. Tamulio jaunių ir A. Šociko vyrų turnyrų org. planų pristatymas (pranešėjai R.
Rutkauskas/ M. Palionis/ V. Bruţas).
Kauno miesto bokso federacija, Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje, prezidento
Rimanto Rutkausko interesus atstovauti įgaliojo Mindaugą Gustą.
Mindaugo Gusto komentaras: Kauno miesto bokso federacija norėtų įgyti teisę organizuoti ir vykdyti
aukščiau minėtus tarptautinius turnyrus. Kauno miesto bokso federacija sutinka su visomis Lietuvos bokso
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federacijos sąlygomis. Kauno miesto bokso federacija Lietuvos bokso federacijai pateikia uţpildytas
standartizuotos formos paraiškas (2) dėl tarptautinių bokso turnyro vykdymo.
SVARSTYTA: teisės suteikimas Kauno miesto bokso federacijai vykdyti tarptautinius jaunių R. Tamulio
ir vyrų A. Šociko bokso turnyrus.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: suteikti teisę vykdyti tarptautinius jaunių R. Tamulio ir vyrų A. Šociko bokso turnyrus, su
sąlyga, kad visa finansinė kontrolė bus Lietuvos bokso federacijos ţinioje ir jos sprendimų priėmimo
galioje.
Finalinį vyrų A. Šociko turnyro scenarijų organizuoja, kuruoja ir vykdo Lietuvos bokso federacija.
4. Dėl 2017 m. Lietuvos jaunių, jaunimo, suaugusiųjų čempionatų preliminarių datų ir vietų
numatymo (pranešėjas V. Bruţas).
V. Bruţo komentaras: sunku numatyti tikslias visų amţiaus grupių čempionatų datas, kol nėra paskelbtas
tarptautinis kalendorius. Visi čempionatai yra derinami su skirtingų amţiaus grupių Europos, pasaulio
čempionatais ir kitais svarbiausiais metų renginiais. V. Bruţas teigia, kad čempionatų datas derino su kitais
treneriais ir pasiūlė šia tvarka vykdyti Lietuvos čempionatus: jaunių čempionatą 2017 m. balandţio 15-15
d. Kaune arba Pasvalyje, jaunimo čempionatą 2017 m. vasario 21-25 d. Palangoje, suaugusiųjų čempionatą
2017 m. kovo 28 – balandţio 01 d. Panevėţyje arba Šilutėje. Jaunučių čempionato vykdymo vieta ir datą
palikti atvirą pasiūlymams.
D. Mačianskas teigia, jog čempionatuose Lietuvos miestų ir rajonų komandos dalyvauja komandiruojančių
organizacijų sąskaita, tad jaunių čempionatą reiktų vykdyti tame mieste, kuris suteiks geriausią kainos ir
kokybės santykį.
D. Mačianskas teigia, kad kalbėjo su Šilutės sporto mokyklos direktoriumi A. Lileikiu, kuris išreiškė didelį
norą prisidėti prie 2017 m. Lietuvos suaugusiųjų čempionato vykdymo, paţadėjo pasirūpinti geriausiomis
sąlygomis (Šilutėje statoma nauja sporto salė, statybų baigties data – 2016 m. pabaiga). Taip pat,
informuoja, kad Panevėţys neturi didelio intereso vykdyti Lietuvos čempionatą, kadangi, toje amţiaus
grupėje šiemet nėra daug pajėgių boksininkų.
SVARSTYTA: pritarti V. Bruţo siūlymui dėl siūlomų Lietuvos čempionatų vietų ir datų.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: pritarti V. Bruţo siūlymams dėl siūlomų Lietuvos čempionatų vietų ir datų, atsiţvelgiant į
šias išlygas:
Tarptautinio D. Pozniako ir Lietuvos suaugusiųjų čempionato datos negali dubliuotis ir/ar skirtis vos viena
ar dviem savaitėm. Abu renginiai yra strateginiai renginiai Lietuvos bokso federacijai ir privalo būti
vykdomi skirtingomis datomis su pertrauka (min. 2 sav.). V. Bruţas įpareigotas sukontroliuoti ir suţiūrėti
šią situaciją.
Įpareigoti D. Mačianską išsiaiškinti geriausias sąlygas jaunių čempionatui (Kaune arba Pasvalyje).
2017 m. Lietuvos suaugusiųjų čempionatą vykdyti Šilutėje.
Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų pusfinalių ir finalų varţybų dalyviams Lietuvos bokso
federacija skiria centralizuotą maitinimą. Uţ geriausią centralizuoto maitinimo organizacinį klausimą
atsakingas A. Kriukovas.
5. Dėl boksininkų, turėjusių profesionalių kovų, teisės dalyvauti Lietuvos čempionatuose (pranešėjas
D. Mačianskas).
D. Mačiansko komentaras: po 2016 m. Rio de Ţaneiro olimpinių ţaidynių, kuomet olimpiniame turnyre
dalyvavo keli profesionalai, Lietuvos bokso federacijos bendruomenei kilo daug klausimų, susijusių su tuo,
ar Lietuvos boksininkams, turėjusiems profesionalių kovų, bus leista dalyvauti 2017 m. Lietuvos
čempionatuose.
V. Bruţo komentaras: tarptautinės bokso federacijos (AIBA) įstatai nėra pakitę. Jais remiantis, mes
negalime leisti profesionalams dalyvauti mėgėjų turnyruose.
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SVARSTYTA: boksininkų, turėjusių profesionalių kovų, teisės dalyvauti Lietuvos čempionatuose,
klausimas.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: vadovaujautis tarptautinės bokso federacijos (AIBA) įstatais, neleisti profesionalų
dalyvauti mėgjų čempionatuose ir turnyruose, jei tai nėra AIBA‘ai priklausančių profesionalų lygų APB ir
WSB profesionalai, pasirašę sutartis su BMA.
6. Dėl Lietuvos bokso federacijos tarpininkavimo, vykstant į varţybas, kurios neįtrauktos į Lietuvos
bokso federacijos kalendorių (pranešėjas V. Bruţas).
V. Bruţo komentaras: V. Bruţas informavo, kad Lietuvoje yra sporto centrų ir mokyklų, kur kas
geranoriškiau ţiūrinčių į dalyvavimą boksininkų varţybose, jei federacija tokioms varţyboms tarpininkauja
į sportininkų ugdymo įstaigą atsiųsdama raštą (kvietimą dalyvauti varţybose), Lietuvos bokso federacijos
vardu.
SVARSTYTA: atšaukti ankstesniame Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje priimtą
sprendimą Lietuvos bokso federacijai netarpininkauti į Lietuvos bokso federacijos kalendorių neįtrauktoms
varţyboms.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8)
NUSPRĘSTA: atšaukti ankščiau priimtą sprendimą.
Lietuvos bokso federacijai tarpininkauti ją vienijančių sportininkų ugdymo įstaigų (LBF narių) boksininkus
siunčiant į Lietuvos bokso federacijos kalendorių neįtrauktas varţybas, sportininkų ugdymo įstaigai apie tai
raštu (laisva forma, el. paštu) informuojant federaciją, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki varţybų.
8. Dėl Lietuvos profesionalaus bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga).
D. Šaluga Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdţiui, anksčiau priimtu LBF VK
sprendimu,
pristatė
teisininko
išvadas,
dėl
LBF
ir
LPBF
santykio
legatyvumo:
„<...> LBF patvirtinimas nesiderina su LBF įstatų 1.5 punktu, kur pasakyta, kad LBF yra vienintelė
organizacija Lietuvos Respublikoje, atstovaujanti Lietuvą tarptautinėse bokso sporto organizacijose,
asociacijose ir sąjungose. Šitam punkte boksas nėra skirstomas į mėgėjų ir profesionalų, o yra naudojamas
bendras terminas "Boksas". Todėl tik LBF Lietuvą gali atstovauti visur, kas susiję su boksu, neišskiriant ar
tai profesionalaus bokso kaţkoks organizacinis - visuomeninis/privatus/neprivatus darinys-renginys ar
mėgėjų bokso kaţkoks organizacinis - visuomeninis/privatus/neprivatus darinys-renginys.
Šitai Lietuvos profesionalaus bokso federacijai niekas nedraudţia vykdyti veiklos, kuri susijusi su jos tikslų
įgyvendinimu, nes tie tikslai visiškai legalūs. Tačiau atstovauti Lietuvai kaţkokiam renginy, kur
sprendţiami klausimai dėl profesionalaus bokso, ji galėtų tik turėdama LBF įgaliojimą.
Kita vertus, jei tą Lietuvos profesionalaus bokso federaciją priima kokia nors profesionalaus bokso
tarptautinė organizacija be reikalavimo turėti įgaliojimus iš LBF, tai ji gali ten dalyvauti ir įgyvendinti
savo tikslus<...>.
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: pagal galiojančias AIBA'os taisykles nėra reglamento mėgėjų ir profesionalų bokso
santykyje. Tuo remiantis, Lietuvos bokso federacijos įstatai antrina šį reglamentavimą. Lietuvos bokso
federacija išnagrinėjus pateiktas teisininko išvadas (ţr. aukščiau) bei AIBA'os taisykles, siekdama išvengti
konflikto ir sportininkų diskvalifikacijos, savo sprendimą suteikti Lietuvos profesionalaus bokso federacijai
teisę atstovauti Lietuvos bokso federaciją atideda iki tol, kol AIBA aiškiai reglamentuos mėgėjų ir
profesionalų santykį nacionalinėse federacijose.
9. Dėl sportininkų amţiaus grupių, kviečiamų treniruotis Panevėţio ir Vilniaus sporto gimnazijose
(pranešėjas D. Mačianskas).
D. Mačiansko siūlymas: jaunių amţiaus grupės boksininkus, norinčius treniruotis sporto gimnazijose,
nukreipti į Panevėţio sporto gimnaziją, jaunimo amţiaus grupės boksininkus nukreipti į Vilniaus sporto
gimnaziją.
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SVARSTYTA: pritarti arba nepritarti D. Mačiansko siūlymui.
Balsavimas:
BALSAVIMAS: (5/8).
NUSPRĘSTA: nepritarti D. Mačiansko siūlymui.
10. Dėl maistpinigių 2017 m. Artūrui Zinkovskiui ir Vytautui Balsiui (pranešėjas D. Mačianskas).
D. Mačiansko komentaras: uţ 2016 m. jaunimo amţiaus grupėje pasiektus rezultatus, 2017 m. Lietuvos
perspektyvinės pamainos rinktinė gaus finansavimą per LOSC. Siūlau panaudoti dalį lėšų 2016 m.
Europos jaunimo čempionate medalius iškovojusiems boksinikams A. Zinkovskij ir V. Balsiui.
SVARSTYTA: Lietuvos perspektyvinės rinktinės rengimui skirtų lėšų panaudojimas.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: panaudoti dalį lėšų A. Zinkovskij ir V. Balsio maistpinigiams 2017 m. sezonui.
11. Dėl Ryčio Regelskio, nacionalinės kategorijos teisėjo, teisėjo ir bokso sporto šakos vardo
diskreditavimo (pranešėjas D. Mačianskas).
D. Mačianskas Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto nariams pristatė R. Regelskio
pasisakymus viešojoje erdvėje, moterų atţvilgiu, su tokio ir panašaus turinio pareiškimais: <...> Nenori būt
„išdulkintos“ – lai nevaikšto pusnuogės <...>, <...> nemanau, jog nusikaltimas „išdulkint“ pusnuogę moterį
<...> ir t.t., dėl ko kilo didţiulis visuomenės pasipiktinimas. Ţurnalistai išviešino šiuos tekstus, o Lietuvos
bokso federacija buvo priversta daryti viešą pareiškimą ir atsiriboti nuo Lietuvos bokso federacijos
nacionalinės kategorijos teisėjo R. Regelskio.
SVARSTYTA: drausminio įspėjimo skyrimas.
Balsavimas:
BALSAVIMAS (6/8).
NUSPRĘSTA: Lietuvos bokso federacija atsiriboja nuo Ryčio Regelskio pasisakymų viešojoje erdvėje ir
smerkia jo diskriminacinius pareiškimus moterų atţvilgiu. Lietuvos bokso federacija reiškia įspėjimą R.
Regelskiui dėl netaktiškų jo pasisakymų viešojoje erdvėje ir skiria pusės metų diskvalifikacinį - bandomąjį
(2017 m. sausio 01 d. – 2017 m. birţelio 31 d.) laikotarpį. Pasikartojus panašaus turinio pareiškimams,
Lietuvos bokso federacija imsis grieţčiausių priemonių R. Regelskio atţvilgiu.
Apie priimtą sprendimą įpareigotas R. Regelskį informuoti teisėjų kolegijos pirmininkas A. Kriukovas.
12. Dėl atlikto VšĮ Sporto klubas „Olimpinis ringas“, Ukmergės sporto klubas „Vilkas“, Pabradės
bokso klubas „BOKSIOR“ galimos narystės LBF dokumentacijos patikrinimo.
Išvadą pristatė D. Mačianskas: atlikus detalų Lietuvos bokso federacijos posėdţių protokolų ir kitų
dokumentų patikrinimą, dokumentų, posėdţių protokolų ar kitokių organų sprendimų, kuriais VšĮ Sporto
klubas „Olimpinis ringas“, Ukmergės sporto klubas „Vilkas“, Pabradės bokso klubas „Boksior“ būtų
priimti į Lietuvos bokso federacijos narius, nerasta.
SVARSTYTA: patvirtinti D.Mačiansko pateiktas patikrinimo išvadas. Pavesti Lietuvos bokso federacijos
administracijos darbuotojams imtis su patikrinimo išvadomis susijusių atitinkamų veiksmų.
VIENBALSIAI (6/8)
NUSPRĘSTA: patvirtinti D.Mačiansko pateiktas patikrinimo išvadas. Pavesti Lietuvos bokso federacijos
administracijos darbuotojams imtis su patikrinimo išvadomis susijusių atitinkamų veiksmų.
Posėdţio pirmininkas

Posėdţio sekretorius

Darius Šaluga

Donatas Mačianskas
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