
   

 

Trenerių susirinkimas 

2015. 11.19 (Panevėžys) 

Dalyvavo: V. Karpačiauskas, D. Katkevičius, A. Laučenkovas, K. Beržanskas, G. Šalkauskas, V. 

Minkevič, S. Simė, A. Bagdonavičius, K. Daknys, V. Grinevičius, V. Sinkevičius, M. Narkevičius, 

R. Plūkas, R. Kulbis, K. Antanavičius, A. Nosovas, M. Šniukšta, B. Šimokaitis, V. Traškinas, A. 

Baltrimavičius, M. Mačius -  na surašiau kiek atsimenu 

Susirinkimo pirmininkas V. Bružas, svečias vice prezidentas N. Strazdas 

Darbotvarkė: 

 

1. Lietuvos moterų rinktinės vyr trenerio rinkimai. 

Laikinai eiti, (iki sekančios konferencijos) Lietuvos moterų rinktinės vyr trenerio 

pareigas išrinktas Darius Katkevičius (vienbalsiu sprendimu). 

2. Dėl tarptautinio trenerių seminaro vykdymo. 

Treneriai viebalsiai palaikė tarptautinio trenerių seminaro vykdymo idėją (jame savo 

teorine ir praktine patirtimi dalinsis vienas geriausių pasaulio trenerių) 

3. Dėl Lietuvos jaunimo pirmenybių pravedimo vietos ir datos. 

Norą pravesti Lietuvos jaunimo pirmenybes pareiškė Palanga. Preliminari data vasario 

galas. Prieštaraujančių nebuvo. 

4. Dėl Lietuvos jaunių pirmenybių pravedimo vietos ir datos. 

Buvo kalbama apie tris kandidatūras Kuršėnus, Panevėžy, Marijampolę. Dėl to, kad 

Kuršėnai dar neturi ringo ir tiksliai dar nežino, kada turės, buvo apsistota ties dviem 

kandidatūromis: Panevėžiu ir Marijampole. Nuspręsta, kad federacija sukontaktuos su 

miestais ir nuspręs, kurio miesto sąlygos bus tinkamesnės tam miestui ir bus suteikta 

galimybė pravesti pirmenybes.balandžio pradžioje. 

 

Kiti klausimai: 

1. V. Sinkevičius išsakė nepasitenkinimą V. Binkio elgesiu, daugelis trenerių jam 

pritarė, skaito, kad jis terše Lietuvos bokso garbę savo elgesiu.  

2. V. Grinevičius siūlo organizuoti Lietuvos didžiųjų miestų pirmenybes. (siūlosi 

paruošti nuostatus ir prašo palaikyti jo idėją). Reikia aptarti šią idėją su kitais 

didžiaisiais miestais. 

3. Buvo pasisakyta dėl boksininkų motyvacijos (siūloma Lietuvos čempionatuose 

boksininkus apdovanoti vertingais prizais, piniginėmis premijomis, diržais, mato 

būtinybę didesniam pjarui varžybų metu ir prieš jas) 

4. Mano, kad federacija turi daugiau dėmesio skirti Lietuvos čempionatų 

organizavimui. 



5. Treneriai reiškia pageidavimą ir norą  individualiai įsigyti sportinius kostiumus su 

Lietuvos bokso federacijos simbolika ir tokio pačio modelio. Prašo sudaryti 

galimybę nusipirkti juos iš federacijos. 

6. Treneriai pageidauja, kad Lietuvos bokso federacija surengtų AIBA trenerių 

seminarą Lietuvoje (daugiau trenerių turės galimybę įsigyti trenerių sertifikatus, be 

kurių negalima sekunduoti  Europos ir Pasaulio čempionatuose). 

7. Bronius Šimokaitis dar iki šiol negavo trenerio sertifikato pažymėjimo, nors 

internetinėje duomenų bazėje yra pažymėta, kad jam suteikta atitinkamo lygio 

kompetencija. Reikėtų, kad federacija išsiaiškintų šitą dalyką. 

8. Buvo pareikštos pretenzijos dėl to, kad federacija mažai rašo projektų įvairių 

renginių finansavimui gauti. 

9. Reikia man nuvykti su prezidentu arba vice prezidentu į Šiaulius ir Kėdainius padėti 

išspręsti kai kurias problemas. 


