VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS Nr. 4
PROTOKOLAS
2021-12-09, Kaunas
Posėdyje dalyvauja:
Lietuvos bokso federacijos (toliau tekste – LBF) Vykdomojo komiteto nariai: Darius Šaluga, Vilmantas
Bobinas, Andrius Danilaitis, Gintautas Statkevičius, Vidas Bružas, Bronislavas Šimokaitis ir Donatas
Mačianskas.
Remiantis LBF Įstatų 3.22.3 punktu, LBF Vykdomojo komiteto posėdžiams pirmininkauja prezidentas
Darius Šaluga, o bendru sutarimu, sekretoriaujančiu išrinktas LBF generalinis sekretorius Donatas
Mačianskas.
Kvorumas pakankamas (7/8).

Darbotvarkė
1.

2021 m. Lietuvos čempionatų ir Pasaulio čempionato rezultatų aptarimas.

2.

2022 m. Lietuvos čempionatų datos, LBF kalendoriaus projekto tvirtinimas.

3.

Dėl Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sąrašuose esančių boksininkų maistpinigių
dydžių.

4.

Dėl LBF ringo remonto.

5.

LBF Etikos komisijos dokumentų projektų (Etikos kodekso, veiklos nuostatų) ir pirmininko bei
pavaduotojo tvirtinimas.

6.

2021 m. LBF geriausių boksininkų, trenerio ir teisėjo bei renginio rinkimų.
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Lietuvos bokso federacijos Vykdomojo komiteto posėdyje balsuojama „UŽ“.
Vykdomasis komitetas (toliau tekste – VK).

1.

2021 m. Lietuvos čempionatų ir Pasaulio čempionato rezultatų aptarimas.

SVARSTYTA: aptartos pasiruošimo Pasaulio čempionato teigiamos ir neigiamos pusės. Akcentuotas
trenerių, dirbančių su nacionaline rinktine trūkumas.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: tarptautinių vyrų stovyklų ir varžybų bei čempionatų metu užsienyje, skirtų pasiruošti
pagrindinėms metų varžyboms, o su rinktine dirbantiems treneriams, mokėti dienpinigius už visas
priemonės dienas, atsižvelgiant į toje valstybėje galiojančias maksimalias dienpinigių normas.
NUTARTA: treneriai, padėsiantys vyr. treneriui V. Bružui stovyklose ir tarptautinėse varžybose užsienyje
2022 m. – Marius Palionis ir Denis Naidionov.
2. 2022 m. Lietuvos čempionatų datos, LBF kalendoriaus projekto tvirtinimas.
SVARSTYTA: Lietuvos visų amžiaus grupių čempionatų datos ir vykdymo vietos.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: patvirtinti Lietuvos visų amžiaus grupių čempionatų datas.
NUTARTA: patvirtinti 2022 m. Lietuvos bokso federacijos varžybų kalendoriaus projektą, Lietuvos
čempionatų, Rajonų bei Didžiųjų miestų bendrųjų nuostatų projektus.
3. Dėl Olimpinės rinktinės kandidatų ir Olimpinės pamainos sąrašuose esančių boksininkų
maistpinigių.
SVARSTYTA: maistpinigių dydžiai olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinės pamainos sąrašuose
esantiems boksininkams ir boksininkėms.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d. maistpinigiai skiriami suaugusiems, jaunimui ir
jauniams: E. Stanioniui, G. Stonkutei ir E. Skurdeliui po 400 eurų, I. Lešinskytei, T. Tamašauskui ir A.
Trofimčiukui po 300 eurų, A. Baniuliui, J. Jazevičiui, S. Urbonavičiui, S. Baniui, V. Balsiui ir N.
Grebnevui po 200 eurų, R. Liorančui, A. Zelenekui, G. Adomkevičiui, A. Dainiui, A. Kazakevičiui ir P.
Bubliui po 150 eurų.
4. Dėl LBF ringo remonto.
SVARSTYTA: prasta ringo būklė.
NUTARTA: skirti lėšų ringo remontui.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: Ringo remontu rūpinsis bokso teisėjas Mindaugas Žilinskas, remonto priežiūrą kuruoja LBF
VK narys V. Bružas.
5. LBF Etikos komisijos dokumentų projektų (Etikos kodekso, veiklos nuostatų) ir pirmininko bei
pavaduotojo tvirtinimas.
SVARSTYTA: pristatyta Etikos komisijos sudėtis, Etikos komisijos susirinkimo protokolas, Etikos
kodeksas ir veiklos nuostatai.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: tvirtinti Etikos komisijos sudėtį, kurią sudaro: trenerių atstovai - V. Bružas ir V. Vasiljevas;
teisėjų atstovai – A. Kriukovas ir G. Šniukšta, sportininkų atstovas – T. Tamašauskas.
BALSAVIMAS (7/7).
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NUTARTA: tvirtinti Etikos komisijos išsirinktą pirmininką G. Šniukštą, jo pavarduotojas – T.
Tamašauskas.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: tvirtinti Etikos komisijos parengtus dokumentus: Etikos kodeksą ir veiklos nuostatus.
6. Dėl 2021 m. LBF geriausių boksininkų, trenerio ir teisėjo bei renginio rinkimų.
SVARSTYTA: D. Mačianskas LBF VK pasiūlė kandidatūras 2022 m. bokso rinkimams.
BALSAVIMAS (7/7).
NUTARTA: geriausiais tvirtinti: vyrų amžiaus grupėje – Edgaras Skurdelis, geriausia boksininkė –
Gabrielė Stonkutė, geriausias boksininkas U20 – Aleksandr Trofimčuk, geriausias boksininkas U19 –
Narūnas Grebnevas, geriausias treneris – Vidas Bružas, geriausias teisėjas – Gintaras Šniukšta, geriausias
renginys – tarpvalstybinis bokso susitikimas tarp Lietuvos ir Danijos nacionalinių vyrų rinktinių,
Marijampolėje.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorius

Darius Šaluga
Donatas Mačianskas
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