VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 2
PROTOKOLAS
2020-06-04, Panevėţys
Posėdyje dalyvauja:
Lietuvos bokso federacijos (toliau – LBF) Vykdomojo komiteto (toliau – VK) nariai: Darius Šaluga,
Vilmantas Bobinas, Gintautas Statkevičius, Andrius Danilaitis, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis,
Anatolijus Kriukovas ir Donatas Mačianskas.
Posėdžio svečiai: LBF Prezidiumo narys Oleg Mamedov, Panevėžio bokso federacijos prezidentas
Genadijus Vašurenka ir LBF komunikacijos vadovas Tautvydas Vencevičius.
Remiantis LBF įstatų 3.22. punktu, LBF VK posėdžiams pirmininkauja prezidentas Darius Šaluga, bendru
sutarimu sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius D. Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (8/8).
D a r b o t v a r k ė:

1.

Dėl tarptautinės kategorijos LBF teisėjo Mindaugo Urbonavičiaus (pranešėjas A. Danilaitis);

2.

Dėl LBF mokesčių nemokančių narių (pranešėjas D. Mačianskas);

3.

Dėl įvairių amžiaus grupių boksininkų atrankos į nacionalines rinktines (pranešėjas V. Bobinas);

4.

Dėl kandidatų į olimpinę ir pamainos rinktines bei teisėjų maistpinigių normų (pranešėjas D.
Mačianskas);

5.

Dėl komunikacijos mokymų LBF boksininkams kandidatams į olimpinę rinktinę ir LBF treneriams
(pranešėjas T. Vencevičius);

6.

Dėl naujos LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos datos ir vietos (pranešėjas D. Mačianskas);

7.

Dėl jaunučių ir jaunių nacionalinių, rajonų ir didžiųjų miestų jaunučių ir jaunių bei moksleivių jaunučių ir
jaunių čempionatų vykdymo datų ir vietų (pranešėjas V. Bružas);

8.

Dėl Stasio Petkaus filmo apie Daną Pozniaką (pranešėjas D. Mačianskas);

9.

Dėl Vilniaus apskrities bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga);
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama "UŢ";
Lietuvos bokso federacija (tekste – LBF);
Vykdomasis komitetas (tekste – VK).
SVARSTYTA:
Prasidėjus posėdţiui D. Šaluga pasiūlė posėdį pradėti nuo antro darbotvarkės klausimo, o pirmą
klausimą nukelti į posėdţio galą.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Posėdį pradėti antru darbotvarkės klausimu, pirmą klausimą nukelti paskutiniu posėdžio
klausimu.
2. Dėl LBF mokesčių nemokančių narių (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA:
D. Mačianskas priminė LBF VK nariams apie paskutinio (2020 m. sausio 17 d.) LBF VK posėdžio, 8
klausimo nutarimus: „Nario mokesčius už 2020 m. ir įsiskolinimus už ankstesnius metus LBF nariai
(klubai) privalo sumokėti ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 01 d. imtinai; ,,LBF narių, iki 2020 kovo 1d.
nesusimokėjusių nario mokesčių už 2020 metus ir/ar nario mokesčių už ankstesnius metus, šalinimo iš LBF
narių klausimą svarstyti sekančiame LBF VK posėdyje, kuris vyks po 2020 m. kovo 01 d.“;
D. Mačianskas LBF VK informavo, kad visi LBF nariai dėl prievolės susimokėti nario mokesčius iki
nurodytos datos buvo oficialiai informuoti du kartus. LBF sporto klubų atstovui Bronislavui Šimokaičiui
D. Mačianskas perdavė LBF narių sąrašą su gautų nario mokesčių įmokų datomis ir LBF VK pagarsino
LBF narių - skolininkų sąrašą. D. Mačianskas pažymėjo, kad visi skolininkai LBF nario mokesčių nemoka
daugiau nei vienerius metus ir remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 (,, Narys ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius
vėluoja sumokėti nario mokestį arba pavėluotai jį moka du kartus iš eilės;“) pasiūlė iš LBF šalinti šiuos
narius: viešoji įstaiga „Olimpinis ringas“, Pabradės bokso klubas „Boksior“, sporto klubas „Hitoras“,
asociaciją „Baltijos ringas“, Kauno lietuviškosios savigynos asociaciją, Šiaulių miesto bokso federaciją ir
Panevėžio apskrities bokso veteranų klubą.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti viešąją įstaigą „Olimpinis ringas“;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti Pabradės bokso klubą „Boksior“;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti sporto klubą „Hitoras“;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti asociaciją „Baltijos ringas“;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti Kauno Lietuviškosios Savigynos
Asociaciją;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti Šiaulių miesto bokso federaciją;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Remiantis LBF įstatų punktu 4.7.4 iš LBF narių pašalinti Panevėžio apskrities bokso veteranų
klubą.
3. Dėl įvairių amţiaus grupių boksininkų atrankos į nacionalines rinktines (pranešėjas V. Bobinas).
SVARSTYTA: V. Bobinas LBF VK išsakė savo nuomonę dėl atrankos į nacionalines jaunučių, jaunių ir
jaunimo rinktines. Jo nuomone į jas ne visada atrenkami ir šalį svarbiausiose varžybose atstovauja
pajėgiausi savo amžiaus grupių boksininkai. V. Bobinas pateikė kelis pavyzdžius ir pasiūlė į Europos ir
pasaulio čempionatus siųsti ne būtinai Lietuvos čempionus, o reitinguoti boksininkus pagal pasiekimus
tarptautinėse varžybose. V. Bružas atsakė, kad Lietuvos čempionui turi būti teikiamas prioritetas. Lietuvos
čempionatai tam ir skirti, kad nustatyti geriausią šalies boksininką, kuris yra vertas atstovauti Lietuvai
svarbiausiose tarptautinėse varžybose. Kitaip šalies čempionatai nebetektų prasmės. V. Bružas pasakė, kad
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LBF turi pasitikėti rinktinių treneriais. Lietuvos rinktinių treneriai turi spręsti, kuris boksininkas vyks į
Europos čempionatą, nes būtent jie geriausiai žino ir mato, kuris yra to vertas. Todėl svarbiausias kriterijus
– Lietuvos čempiono titulas turi likti.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Nekeisti atrankos į nacionalines šalies jaunučių, jaunių ir jaunimo rinktines kriterijų.
4. Dėl kandidatų į olimpinę ir pamainos rinktines bei teisėjų maistpinigių normų (pranešėjas D.
Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK, kad yra pasikeitusios LR maistpinigių mokėjimo
normos, kurios leidžia lanksčiau žiūrėti į maistpinigių mokėjimą kandidatų į olimpinės ir pamainos
rinktines nariams ir nacionalinius čempionatus aptarnaujantiems teisėjams. D. Mačianskas informavo LBF
VK, kad šis klausimas buvo derintas su LBF Trenerių taryba ir LBF Teisėjų kolegija bei pasiūlė
kandidatams į olimpinę ir pamainos rinktines mokėti 400 Eur mėnesinę maistpinigių normą, o teisėjams
aptarnaujantiems nacionalinius čempionatus mokėti po 30 Eur dienos normą.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Kandidatams į olimpinę ir pamainos rinktines mokėti 400 Eur mėnesinę maistpinigių normą,
o teisėjams, aptarnaujantiems jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų nacionalinius čempionatus, mokėti
po 30 Eur dienos normą.
5. Dėl komunikacijos mokymų LBF boksininkams kandidatams į olimpinę rinktinę ir LBF treneriams
(pranešėjas T. Vencevičius).
SVARSTYTA: T. Vencevičius LBF VK pristatė galimybę surengti aktualius ir reikalingus komunikacijos
mokymus LBF treneriams, teisėjams ir sportininkams. T. Vencevičius LBF VK nariams paaiškino jų jaudą
ir neišvengiamą poreikį. D. Mačianskas LBF VK pagarsino kelias situacijas, kuomet LBF boksininkai
padarė tam tikras komunikacijos klaidas, dėl kurių buvo kilusios didesnės ar mažesnės komunikacinės
krizės todėl pritarė idėjai rengti tokius mokymus.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. surengti komunikacijos mokymus LBF treneriams, teisėjams ir boksininkas.
BALSAVIMAS (8/8).
6. Dėl naujos LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos datos ir vietos (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: D. Mačianskas informavo LBF VK narius, kad dėl Covid-19 pandemijos negalėjo įvykti
balandžio mėn. planuota LBF eilinė – ataskaitos Konferencija ir pasiūlė Konferenciją šaukti rudenį. A.
Danilaitis paklausė, kada LBF VK turės galimybę susipažinti su 2020 m. LBF biudžeto projektu. D.
Mačianskas atsakė, kad LBF biudžeto projektas bus tvirtinimas LBF VK posėdyje kuris vyks iki 2020 m.
LBF eilinės – ataskaitos Konferencijos.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. LBF eilinę – ataskaitos Konferenciją šaukti rudenį.
7. Dėl jaunučių ir jaunių nacionalinių, rajonų ir didţiųjų miestų jaunučių ir jaunių bei moksleivių
jaunučių ir jaunių čempionatų vykdymo datų ir vietų (pranešėjas V. Bruţas).
SVARSTYTA: Klausimą pristatė D. Mačianskas. Jis informavo LBF VK, kad dėl Covid-19 pandemijos
neįvyko eilė suplanuotų jaunučių ir jaunių čempionatų. D. Mačianskas informavo LBF VK, kad reikia
pasitvirtinti naujas čempionatų datas ir pateikę LBF jaunių amžiaus grupės vyr. trenerio Ivano
Minkevičiaus atliktos apklausos rezultatus su naujomis trenerių siūlomomis čempionatų datomis. D.
Mačianskas informavo LBF VK, kad tarp trenerių nuomonės išsiskyrė dėl tinkamiausių 2020 m. Lietuvos
rajonų jaunių vaikinų ir merginų čempionatų datų. Dalis trenerių norėtų, kad čempionatas vyktų, kaip ir
ankščiau planuota, birželio mėn., dalis jų už tai, kad čempionatą tikslinga perkleti į rudenį. Todėl LBF
sekretoriatas apsiklausė keturiolika biudžetinių rajonų sporto įstaigų dėl joms priimtiniausių datų.
Kalvarijos, Telšių, Kėdainių, Biržų ir Kauno rajono biudžetinės įstaigos atsakė, kad jos deleguotų savo
komandas, jei aukščiau minėtas čempionatas vyktų rudenį. Kitoms įstaigoms tinka ir birželio mėnuo, dar
kitoms nėra skirtumo. D. Mačianskas pasiteiravo LBF VK narių nuomonės. V. Bružas pasakė, kad
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treniruotis leista tik nuo birželio 1 d. todėl jauniai per dvi savaites neturi galimybės tinkamai pasiruošti
varžyboms, kurios prasidėtų birelio 16 d., taip pat, paminėjo, kad jei yra biudžetinių įstaigų, kurios negalės
komandiruoti savo komandų birželio mėn., čempionatą tikslinga vykdyti rudenį.
D. Mačianskas informavo LBF VK narius, kad Europos bokso konfederacija vykdė nacionalinių asociacijų
apklausą ir priėmė nutarimą nevykdyti jokių tarptautinių varžybų iki 2020 m. rugpjūčio mėn.
Taip pat, informavo, kad iš viešoje erdvėje matomos informacijos galima susidaryti nuomonę, jog Europos
moksleivių, jaunių, jaunimo ir U-22 vyrų ir moterų čempionai šiemet greičiausiai nevyks, tačiau tokios
tikimybės atmesti negalima. Daugiau šansų, kad šiemet vyks pasaulio jaunimo čempionatas, kuris vis dar
neišbrauktas iš tarptautinės federacijos kalendoriaus. Bet kokiu atveju, LBF svarbu įvykdyti nacionalinius
jaunučių, jaunių ir suaugusių čempionatus.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. Lietuvos rajonų jaunių vaikinų ir merginų čempionato vykdymą nukelti į rudenį.
Apie tai nedelsiant informuoti rajonų biudžetines sporto mokyklas ir centrus.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Patvirtinti jaunių vyr. rinktinės trenerio Ivano Minekvičiaus preliminarų siūlymą dėl
numatomų čempionatų datų:
1. Lietuvos nacionalinis jaunučių vaikinų ir merginų čempionatas spalio 17-17 d.
2. Lietuvos nacionalinis jaunių vaikinų ir merginų čempionatas lapkričio 10-14 arba 4-7 d.
3. Lietuvos jaunučių rajonų ir didžiųjų miestu vaikinų ir merginų čempionatas rugsėjo 23-26 d.
4. Lietuvos jaunių rajonų ir didžiųjų miestu vaikinų ir merginų čempionatas spalio 7-10 d.
5. Lietuvos mokinių jaunučių vaikinų ir merginų pirmenybės lapkričio 25-28 d.
6. Lietuvos mokinių jaunių vaikinų ir merginų pirmenybės gruodžio 9-12 d.;
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: tikslias aukščiau minėtų čempionatų datas patvirtins LBF sekretoriatas, suderinęs jas su
čempionatus priimančiomis organizacijomis (miestais);
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: 2020 m. Lietuvos nacionalinio suaugusiųjų vyrų ir moterių čempionato data ir vieta
nesikeičia – lapkričio 17-21 d., Kaune.
8. Dėl Stasio Petkaus filmo apie Daną Pozniaką (pranešėjas D. Mačianskas).
SVARSTYTA: Ar skirti lėšų prisidedant prie filmo apie boksininką D. Pozniaką. Pristatyti du gauti
prašymai lėšoms gauti, vienas – filmo režisieriaus S. Petkaus, kitas – D. Pozniako paramos fondo.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Skirti 1000 Eur.
BALSAVIMAS (8/8).
NUTARTA: Skirti lėšas D. Pozniako paramos fondui. Tikslinė parama – filmui, pagal pateiktą prašymą.
9. Dėl Vilniaus apskrities bokso federacijos (pranešėjas D. Šaluga).
SVARSTYTA: D. Šaluga informavo LBF VK narius, kad iš LBF gen. sekretoriaus gavo tarnybinį
pranešimą dėl Vilniaus apskrities bokso federacijos (VABF) ir jos viceprezidento Romualdo Lukošiaus
veiksmų D. Pozniako turnyre 2020 m. kovo 11 d. D. Šaluga LBF sekretoriatui pavedė atlikti tyrimą dėl šio
įvykio ir paprašė D. Mačiansko pagarsinti ankščiau LBF VK nariams persiųstą rašytinę informaciją bei kt.
duomenis ir dokumentus. D. Mačianskas pagarsino pateiktus dokumentus. Buvo pateikta VABF pozicija,
posėdyje dalyvavo VABD prezidentas A. Danilaitis. A. Danilaitis komisijai patvirtino, kad R. Lukošius
VABF viceprezidentu išrinktas nuo 2020 m. kovo 5 d. Toliau A. Danilaitis atsakė į VK narių klausimus,
paaiškino esamas aplinkybes. Prašymų negauta. V. Bružas papildomai pasiteiravo, kodėl R. Lukošius buvo
išrinktas VABF viceprezidentu kai jo atstovavimo paslaugų atsisakė Lietuvos bokso federacija ir Kauno
bokso federacija. A. Danilaitis paaiškino, kad R. Lukošių pasiūlė kažkas iš susirinkimo dalyvių ir tokia
buvo jo vadovaujamos federacijos pozicija. R. Lukošius žadėjo finansiškai remti VABF.
D. Šaluga taip pat priminė apie VABF ir jos veikloje dalyvaujančių ir/ar nuolatinius ir tęstinius veiksmus
LBF ir bokso sporto atžvilgiu, sistemingą mėginimą kenkti federacijai, jos veiklai, klaidinančius vertinimus
žiniasklaidoje, kurie formuoja kartais net ypač negatyvią žmonių nuomonę apie boksą, jos bendruomenę,
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menkina, valdymo organų narių darbą, stokoja objektyvumo ir visapusiškumo. Antanas Arėška iki šiol
faktiškai negražino finansinių LBF dokumentų, federacijos spaudo, Stanislavas Mižigurskis nepagrįstai
inicijavo ikiteisminį tyrimą tuo nesąžiningai kenkiant visai federacijai. Evaldo Petrausko tendencingi
veiksmai. Pauliaus Zabielsko nepasverti vieši ir neobjektyvūs vertinimai dėl tariamai padarytų finansinių
nusikaltimų. Menkinamas atskirų valdymo organų narių atliekamas darbas, diskredituojamas boksas ir
federacija, demonstruojama nepagarba federacijai, atskiriems jos organų nariams, o tuo pačiu ir visai bokso
bendruomenei.
Vilniaus apskrities bokso federacijos ir jos viceprezidento R. Lukošiaus veikla ir veiksmai yra visiškai
nesuderinami su naryste LBF, prieštarauja keliamiems tikslams bei standartams, akivaizdžiai kenkia
boksui, kaip sporto šakai, šiurkščiai pažeidžia LBF įstatus, diskredituoja LBF ir boksą, kaip sporto šaką.
Įvertinus visas šias aplinkybes siūloma pašalinti VABF iš LBF narių remiantis LBF įstatų redakcijos
punktu 4.7.2. kai narys kenkia Federacijos reputacijai ar ją blogina, diskredituoja Federacijos veiklą
Lietuvoje ir/ar užsienyje, diskredituoja boksą ir/ar Federacijos veiklą žiniasklaidoje“.
BALSAVIMAS (6/8 UŢ; 1/8 PRIEŠ; 1/8 SUSILAIKĖ.).
NUTARTA: pašalinti Vilniaus apskrities bokso federaciją iš LBF narių remiantis įstatų 4.7.2: ,,Narys
kenkia Federacijos reputacijai ar ją blogina, diskredituoja Federacijos veiklą Lietuvoje ir/ar užsienyje,
diskredituoja boksą ir/ar Federacijos veiklą žiniasklaidoje“.
1. Dėl tarptautinės kategorijos LBF teisėjo Mindaugo Urbonavičiaus (pranešėjas A. Danilaitis);
SVARSTYTA: M. Urbonavičiaus vieši pasisakymai socialiniame ,,Facebooke“ tinkle. D. Mačianskas LBF
VK pateikė M. Urbonavičiaus rašytinius paaiškinimus.
BALSAVIMAS (8/8),
NUTARTA: Įspėti M. Urbonavičių dėl necenzūrinių pasisakymų viešoje erdvėje.
BALSAVIMAS (8/8),
NUTARTA: Rengiant kitą LBF įstatų redakciją sukurti instrukcijas dėl galimybės skirti pingines baudas
susijusias su panašiais prasižengimais.
BALSAVIMAS (8/8),
NUTARTA: Kito LBF posėdžio metu išsirinkti Etikos komisiją.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga
Donatas Mačianskas
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