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LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS TRENERIŲ SUSIRINKIMAS 

PROTOKOLAS 

2018-11-15, Šilutė 

 

Posėdyje dalyvauja: Vidas Bružas, Vincas Murauskas, Algis Bagdonavičius, Stasys Balčiauskas, 

Eugenijus Vaitkus, Valerijus Krivojus, Stanislavas Mižigurskis, Mindaugas Kulikauskas, Giedrius 

Vaištaras, Aleksnadras Nosovas, Ramūnas Kulbis, Gražvydas Šalkauskas, Kazimieras Daknys, Vidas 

Bičiulaitis, Viktoras Griniavičius, Marius Narkevičius, Saulius Simė, Petras Prokofjevas, Anatolijus 

Marma, Darius Katkevičius, Mantas Mačius, Algis Bagdonavičius ir Midnaugas Bankauskas. 

Posėdţio svečiai: Anatolijus Kriukovas, Vilmantas Bobinas, Donatas Mačianskas. 

Bendru sutarimu pirmininkaujančiu išrinktas V. Bružas, sekretoriaujančiu – Donatas Mačianskas. 

Kvorumas pakankamas (23). 

 

D a r b o t v a r k ė: 

 

1. Preliminarios 2019 m. Nacionalinių LR bokso čempionatų datos, vietos ir atsakingi asmenys; 

2. Dėl Lietuvos bokso federacijos trenerių seminaro; 

3. Dėl Lietuvos čempionatų mandatinių komisijų; 

4. Dėl skirstymo Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų metu; 

5. Dėl sportininkų dalyvaujančių Lietuvos suaugusiųjų čempionate amžiaus apribojimų; 

 

Lietuvos bokso federacijos trenerių susirinkime balsuojama "UŢ". 

 

 

1. Preliminarios 2019 m. Nacionalinių LR bokso čempionatų datos, vietos ir atsakingi asmenys. 

SVARSTYTA: V. Bružas paklausė, ar yra norinčių [prisidėti prie 2019 m.Lietuvos jaunučių, jaunių, 

jaunimo ir suaugusiųjų nacionalinių čempionatų organizavimo, pasiūlė nuspręsti dėl vykdymo vietų, 

preliminarių datų ir atsakingų asmenų. 

BALSAVIMAS (23/23). 
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NUSPRĘSTA: Kito LBF Vykdomojo komiteto tvirtinimui teikti šiuos trenerių susirinkimo siūlymus:  

 Jaunučiai – 2019 m. gegužės mėn., Panevėžys. Atsakignas asmnuo – Anatolijus Kriukovas; 

 Jauniai – 2019 m. kovo mėn., Marijampolė. Atsakingas asmuo – Vikotras Griniavičius; 

 Jaunimas – 2019 m. balandžio mėn., Kaunas. Atsakingas asmuo – Vidas Bičiulaitis/ Kauno bokso 

federacija; 

 Suaugę – 2019 m. lapkričio mėn., Kėdainiai. Atsakingas asmuo – Vilmantas Bobinas. 

 

2. Dėl Lietuvos bokso federacijos trenerių seminaro. 

SVARSTYTA: V. Bružas pasiūlė nuspręsti bokso trenerių seminaro, kurį apmokės Lietuvos bokso 

federacija, datą, vietą ir temas. 

BALSAVIMAS (23/23). 

NUSPRĘSTA: Seminarą vykdyti 2018 m. gruodžio 12 d. Kaune. 

BALSAVIMAS (23/23). 

NUSPRĘSTA: Pasirinktos šios temos: 

 „Aerobinės ištvermės testavimo ir treniravimo metodai“; 

 „Naujausios jėgos ir galingumo ugdymo technologijos“; 

 „Sportininkų mitybos ypatumai”. 

 

3. Dėl Lietuvos čempionatų mandatinių komisijų. 

SVARSTYTA: V. Bružas pasakė, kad Lietuvos bokso čempionatų mandatinė komisija nėra formalumas ir 

nuo šiol į ją bus žiūrima rimtai. V. Bružas informavo trenerius, kad bokso komandų vadovai, nuo šiol, 

privalės laikytis varžybų nuostatų ir čempionatų svėrimo išvakarėse čempionato sekretoriui turės pateikti 

čempionate dalyvausiančių boksininkų/ių asmens dokumentus, užpildytas dalyvio korteles, LBF gen. 

sekretoriaus parašu patvirtintus AIBA pasus su galiojančią med. apžiūra (ne mažiau 3 mėn.). Jei 

boksininkai negali į čempionatą atvykti varžybų išvakarėse, kaip tai numato varžybų nuostatai, aukščiau 

išvardintus dokumentus pristato komandų vadovai. V. Bružas, bendru sutarimu pasiūlė pasitvirtinti šią 

tvarką ir ateityje griežtai jos laikytis. 

BALSAVIMAS (23/23). 

NUSPRĘSTA: Palaikyti V. Bružo pagarsintą tvarką ir jos laikytis. 

 

4. Dėl skirstymo Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionatų metu. 

SVARSTYTA: Bokso treneriai pasiūlė perbalsuoti dėl ankščiau priimto nutarimo ir balsuoti dėl to, kad 

Lietuvos  jaunimo ir suaugusiųjų bokso čempionatuose būtų skiriamą ne daugiau dviejų žmonių, o 

rinktinės treneriui pageidaujant, iš vis neskirti boksininkų. 

BALSAVIMAS (18/23). 

NUSPRĘSTA: Skirti ne daugiau dviejų boksininkų jaunimo čempionate. 

BALSAVIMAS (18/23). 

NUSPRĘSTA: Skirti ne daugiau dviejų boksininkų suaugusiųjų čempionate. 

 

 

5. Dėl sportininkų dalyvaujančių Lietuvos suaugusiųjų čempionate amţiaus apribojimų. 

SVARSTYTA: Trenerių siūlymas, Lietuvos suaugusiųjų čempionatuose leisti dalyvauti antrus metus 

jaunimo amžiaus grupėje besiboksuojančius boksininkus.  

BALSAVIMAS (23/23). 

NUSPRĘSTA: Teikti šį siūlymą LBF Vykdomajam komitetui. 

 

KITI KLAUSIMAI 

 

6. Dėl Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, vyrų ir moterų rinktinių sudarymo kriterijų 

(pranešėjas D. Mačianskas). 
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SVARSTYTA: D. Mačianskas treneriams paaiškino, kad nacionalinės sporto šakų federacijos 

pretenduojančios į 2019 m. Valstybės biudžeto finansavimą privalo turėti pasitvirtinusius aiškius ir viešus 

jaunučių jaunių, jaunimo, suaugusiųjų vyrų ir moterų rinktinių sudarymo kriterijus. D. Mačianskas pasiūlė 

formaliai pasitvirtinti iki šiol LBF galiojusią ne oficialią tvarką ir rinkinės nariais laikyti einamų metų 

Lietuvos jaunučių jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, vyrų ir moterų rinktinių nariais visų amžiaus grupių ir 

lyčių nacionalinių čempionatų pirmų vietų laimėtojus. Čempionatų prizininkus (2-3 v.) laikyti kandidatais į 

nacionalines visų amžiaus grupių ir lyčių rinktines. Rinktinių narių ir kandidatų į rinktines sąrašus viešinti 

oficialiame Lietuvos bokso federacijos internetiniame tinklapyje. 

BALSAVIMAS (23/23). 

NUSPRĘSTA: Pritarti D. Mačiansko siūlymui. 

 

 

Posėdžio pirmininkas         Vidas Bružas 

Posėdžio sekretorius         Donatas Mačianskas 

 
 


