VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 1
PROTOKOLAS
2019-03-01, Vilnius
Posėdyje dalyvauja:
Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Bronislavas Šimokaitis, Vilmantas Bobinas, Gintautas
Statkevičius, Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Remiantis LBF įstatų 3.22.3 punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas Darius Šaluga, bendru
sutarimu sekretoriaujančia išrinkta LBF referentė Raimonda Palionytė.
Kvorumas pakankamas (6/8).
Darbotvarkė
1.

LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos datos, vietos laiko ir darbotvarkės tvirtinimas (pranešėjas – D.
Mačianskas);

2.

Dėl naujos LBF įstatų redakcijos (pranešėjas – D. Šaluga);

3.

LBF 2019 m. biudžeto projekto tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas);

4.

Dėl jaunimo amžiaus grupės boksininkų dalyvavimo Lietuvos suaugusių čempionate (pranešėjas – V.
Bružas);

5.

LBF Kalendoriaus, Komandinių varžybų, Lietuvos, Didžiųjų miestų ir Rajonų čempionatų bendrų
nuostatų tvirtinimas (pranešėjas – D. Mačianskas);

6.

Dėl ,,Panevėžio rajono“ ir ,,Gintarinis ringas“ bokso klubų priėmimo į LBF (pranešėjas – D.
Mačianskas);

7.

Dėl stojimo ir metinio LBF nario mokesčių (pranešėjas – D. Mačianskas);

8.

Dėl Vilniaus miesto sporto centro trišalių sutarčių (pranešėjas – D. Mačianskas);

9.

Dėl 2019 m. tarptautinių turnyrų organizavimo (pranešėjas – D. Mačianskas);

10. Dėl med. patikros galiojimo laiko Lietuvoje (pranešėas – A. Kriukovas).
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŽ";
Lietuvos bokso federacija (tekste - LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste - VK).
1. LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos datos, vietos laiko ir darbotvarkės tvirtinimas.
SVARSTYTA: siūloma LBF Konferenciją rengti 2019 m. kovo 23 d. (šeštadienis), 10:00 val., prieš D.
Pozniako turnyro finalus.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: patvirtinti LBF Konferenciją 2019 m. kovo 23 d. (šeštadienis), 10:00 val.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: patvirtinti LBF Eilinės – ataskaitos Konferencijos darbotvarkę.
2. Dėl naujos LBF įstatų redakcijos.
SVARSTYTA: D. Šaluga pristatė situaciją apie LBF Įstatus ir jų keitimą. Dabar galiojantys LBF įstatai
teisiškai neteisingai surašyti, daug pasenusių neaktualių punktų ir šiandienos aktualijų neatitinkančios
situacijos. Naujoje įstatų redakcijoje, kuri šiuo metu yra ruošiama, įneštos korekcijos, kurios dabar
reikalingos pagal AIBA ir kitų skėtinių organizacijų pakeitimus ir atnaujinimus. D. Mačianskas pažymėjo,
kad įtraukti punktą dėl valdančiųjų organų rotacijos ir kadencijų skaičiaus, nes neįtraukus šio punkto LBF
kitais metais negalės pretenduoti į Valstybės biudžeto finansavimą. Šis punktas suderintas sutinkamai su
Europos bokso konfederacijos įstatais. Taip pat parengta tvarka dėl rinkiminės Konferencijos tvarkos
organizavimo ir aktualūs kiti dalykai, susiję su gero valdymo principais.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: pritarti LBF Įstatų keitimo procedūrai ir juos teikti tvirtinimui LBF Konferencijos metu.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: parengus galutinę įstatų redakciją skirtą LBF Konferencijos tvirtinimui, iš anksto išsiųsti ją
susipažinimui LBF VK nariams ir LBF nariams.
3. LBF 2019 m. biudžeto projekto tvirtinimas.
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo apie LBF biudžetą. Biudžetas labai panašus, į tą, kuris buvo
teiktas 2018 m. 2018 m. sutaupytos Tokijas2020 lėšos bus skirtos atrankai į olimpines žaidynes. Biudžetas
yra mažesnis, bet yra sutaupytas likutis, todėl tuo ir norima pasinaudoti. Gautas didesnis finansavimas iš
valstybės biudžeto. Jau nebegaunamas finansavimas iš KKSD fondo, dėl Olimpinio sporto centro
restruktūrizavimo. Planuojamos sąnaudos panašios 2018 m. sąnaudoms. Šiemet vyksta daug turnyrų,
susijusių su pasiruošimu olimpinėms žaidynėms. Atsižvelgiant į tai, reikia tinkamai pasiruošti. Skirtas
reikšmingai didesnis finansavimas vyrų amžiaus grupės dalyvavimui tarptautinėse varžybose, taip pat
apčiuopiamai didesnis finansavimas jaunučių, jaunių, jaunimo ir moterų grupėms.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: patvirtinti LBF 2019 m. biudžeto projektą tvirtinimui LBF Konferencijos metu.
4. Dėl jaunimo amžiaus grupės boksininkų dalyvavimo Lietuvos suaugusių čempionate.
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo, kad treneriai visuotiniame susirinkime iškėlė problemą dėl
jaunimo amžiaus grupės boksininkų, dėl leidimo su trenerio atsakomybe dalyvauti suaugusiųjų čempionate.
Tam pritarė ir bokso teisėjų visuotinis susirinkimas. Trenerių siūlymas, kad boksininkų iš jaunimo amžiaus
grupės pasiekti rezultatai turi būti ne žemesni nei prizininkai jaunimo čempionate. Taip pat turi būti
jaunimo grupės paskutinių metų gimimo bei amžiaus grupės vyr. trenerio sutikimas. B. Šimokaitis pasakė,
kad išimtį taikyti tik prizininkams nėra tikslinga, nes prizininku jaunimo amžiaus grupėje galima tapti ir be
kovų. Taip pat ne visi prizininkai yra stipriausi toje svorio kategorijoje, todėl B. Šimokaitis pasiūlė
apsiriboti metais, raštišku sportininko trenerio prašymu bei amžiaus grupės vyr. trenerio sutikimu.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: pritarti dėl antrų metų jaunimo amžiaus grupės boksininkų dalyvavimo Lietuvos suaugusių
čempionate. Jaunimo amžiaus grupės boksininkas privalo būti antrų jaunimo metų, turėti raštišką trenerio
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prašymą dalyvauti suaugusių čempionate, bei tokio boksininko dalyvavimui neturėtų prieštarauti rinktinės
vyr. treneris.
5. LBF Kalendoriaus, Komandinių varžybų, Lietuvos, Didžiųjų miestų ir Rajonų čempionatų bendrų
nuostatų tvirtinimas.
SVARSTYTA: D. Mačianskas suderino nuostatus su organizatoriais, su vietos organizatoriais, kalendorių
parengė visų amžiaus grupių vyr. treneriai.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: pritarti LBF Kalendoriaus, Komandinių varžybų, Lietuvos, Didžiųjų miestų ir rajonų
čempionatų bendrų nuostato tvirtinimui.
6. Dėl ,,Panevėžio rajono“ ir ,,Gintarinis ringas“ bokso klubų priėmimo į LBF ir Dėl stojimo ir
metinio LBF nario mokesčių.
SVARSTYTA: D. Mačianskas pasiūlė teikti ,,Panevėžio rajono“ ir ,,Gintarinis ringas“ bokso klubus LBF
Konferencijos tvirtinimui dėl priėmimo į LBF.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: Teikti ,,Panevėžio rajono“ ir ,,Gintarinis ringas“ bokso klubus LBF Konferencijai, priėmimui
į LBF.
7. Dėl stojimo ir metinio LBF nario mokesčių.
SVARSTYTA: Siūlymas metinį LBF nario mokestį padidinti iki 50 eurų (buvo 20 eurų). Pasiūlymas
didinti stojimo mokestį iki 1000 eurų (buvo 300 eurų), bet su galimybe kreiptis į LBF VK su galimybe
derėtis dėl išsimokėjimo laikotarpio. LBF VK paliekama teisė spręsti naujojo LBF nario mokėjimo sąlygas
ir galimybes.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: patvirtinti naujo LBF nario stojimo ir narystės mokesčio padidinimą.
8. Dėl Vilniaus miesto sporto centro trišalių sutarčių.
SVARSTYTA: D. Mačianskas informuoja, kad Vilniaus m. sporto centras, sportininkams, suėjus 18-ai
metų, jie nebeaprūpina ir nebefinansuoja sportininkų. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus m. sporto centras siūlo
pasirašyti trišalę sutartį tarp Vilniaus m. sporto centro, Vilniaus m. savivaldybės ir LBF, kad jį dar išlaikytų
iki 24 m. LBF turėtų įsipareigoti komandiruoti į aukšto meistriškumo varžybas, kuriose jis galėtų siekti
sportinių rezultatų. Tačiau kalba dažnai eina apie nevisai žinomus sportininkus, kurie šiuo metu neturi
reikšmingų pasiekimų. D. Šaluga siūlo kiekvieną tokį sportininką svarstyti VK, prieš pasirašant kiekvieną
trišalę sutartį su Vilniaus m. sporto centru ir Vilniaus m. savivaldybe.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: pritarti siūlymui kiekvieną sportininką ir jo pasiekimus svarstyti VK, prieš pasirašant trišalę
sutartį su Vilniaus m. sporto centru ir Vilniaus m. savivaldybe.
9. Dėl 2019 m. tarptautinių turnyrų organizavimo.
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK dėl tarptautinių turnyrų vykdymo – po 2018 m. sausio
19 d. LBF VK sprendimo niekas nesikeitė, išskyrus tai, kad Kauno bokso klubas ,,Gongas“ atsisako
vykdyti R. Tamulio turnyrą jaunių amžiaus grupėje. D. Mačiansko teigimu, šis turnyras yra nuostolingas, o
reikalingo finansavimo nėra. Taip pat nėra stiprių jaunių, kurie būtų pajėgūs varžytis dėl apdovanojių. V.
Bružas ankščiau informavo LBF VK, kad, jeigu bokso klubas ,,Gongas“ nevykdo, tai vykdytų Kauno
bokso federacija. Tačiau tai dar yra klausimas. D. Šaluga siūlo – daryti tarptautinį jaunių turnyrą, tačiau
neprisirišant prie Kauno miesto. D. Šaluga taip pat siūlo, kad reikėtų palaukti Kauno bokso federacijos
atsakymo dėl jų galimybės vykdyti tarptautinį R. Tamulio turnyrą. Taip pat pasiūlyti kitiems miestams
vykdyti šį tarptautinį jaunių turnyrą.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: pritarti siūlymui palaukti Kauno bokso federacijos atsakymo dėl jų galimybės vykdyti
tarptautinį R. Tamulio turnyrą. Taip pat pasiūlyti kitiems miestams vykdyti šį tarptautinį jaunių turnyrą.
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BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: XIV-ąjį D. Pozniako jaunimo bokso turnyro vykdymo teisę suteikti Vilniaus bokso
akademijai, A. Šociko ir R. Tamulio – Kauno bokso federacijai, nebent Kauno bokso federacija nuspręstų
kitaip ir R. Tamulio vykdymo teisę perleistų vienam iš Kauno bokso klubų.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: Prioritetiniais palikti tris tarptautinius, pagrindinius EUBC visų amžiaus grupių turnyrus (R.
Tamulio, D. Pozniako, A. Šociko), prie jų vykdymo federacija prideda finansiškai. Prie kitų turnyrų
vykdymo Lietuvoje prisideda arba neprisideda.
10. Dėl med. patikros galiojimo laiko Lietuvoje.
SVARSTYTA: A. Kriukovas informuoja, kad su sveikatos tikrinimu kyla problemų LBF. AIBA yra
patvirtinusi, kad sveikatos galiojimo laikotarpis yra vieneri metai. A. Kriukovas siūlo LBF patvirtinti
tarptautinuose turnyruose - 3 mėnesius, Lietuvos čempionatuose – pusė metų.
BALSAVIMAS (6/6).
NUTARTA: patvirtinti AIBA sveikatos antspaudo galiojimo laikotarpius tarptautinuose turnyruose - 3
mėnesiai, Lietuvos čempionatuose – pusė metų.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Darius Šaluga

Raimonda Palionytė
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