LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA
EILINĖS – ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS
PROTOKOLAS
2011-03-11
Pasvalys
Konferencija įvyko 2011-03-04, 10.00 val. Pasvalyje.
Posėdţio pirmininkas – LBF Vykdomojo Komiteto narys Vytautas Krajašas.
Posėdţio sekretorė – LBF referentė Naida Burkšaitytė.
Skaičiavimo komisija: Alfonsas Povilaitis.
Revizorius: Algirdas Majauskas.
Vykdomojo komiteto nariai: R. Rutkauskas, G. Statkevičius, G. Juškevičius, S. Miţigurskis, V.
Bajevas, A. Kriukovas, V.Krajašas, E. Kutujevas.
Dalyvių su balso teise sąrašas pridedamas (priedas Nr. 1).
DARBOTVARKĖ
1.
2010 metų LBF veiklos ataskaita. Pranešėjas: LBF prezidentas – R. Rutkauskas.
2.
2010 metų LBF finansinė ataskaita. Pranešėjas: LBF generalinis sekretorius – G.
Juškevičius.
3.
2010 metų trenerių tarybos ataskaita:
3.1 Vyr. trenerio ataskaita. Pranešėjas: LBF vyr. treneris – S. Mižigurskis.
3.2 Jaunimo vyr. trenerio ataskaita. Pranešėjas: LBF jaunimo rinktinės vyr. treneris – V.
Bajevas.
4.
2010 LBF teisėjų kolegijos ataskaita. Pranešėjas: LBF teisėjų kolegijos pirmininkas – A.
Kriukovas.
5.
Dėl boksininkų licenzijavimo ir narystės taisyklių bei mokesčių. Pranešėjas: LBF VK
narys – E. Kutujevas.
6.
2011 metų LBF veiklos programa:
6.1 Vyrų rinktinės programa. Pranešėjas: LBF vyr. treneris – S. Mižigurskis.
6.2 Jaunimo rinktinės programa. Pranešėjas: LBF jaunimo rinktinės vyr. treneris – V.
Bajevas.
6.3 Jaunių rinktinės programa. Pranešėjas: LBF vyr. treneris – S. Mižigurskis.
6.4 Teisėjų kolegijos programa. Pranešėjas: LBF teisėjų kolegijos pirmininkas – A.
Kriukovas.
7.
2011 metų federacijos biudžetas. Pranešėjas: LBF generalinis sekretorius – G.
Juškevičius.
8.
Dėl moterų bokso vystymo Lietuvoje.
9.
Kiti klausimai.

1 lapas iš 9 lapų

Konferencijos sekretoriato rinkimai.
BALSAVIMAS
Uţ pirmininko – V. Krajašo, sekretorės – N. Burkšaitytės ir skaičiavimo komisijos A. Povilaičio
kandidatūras balsuota vienbalsiai.
V. Krajašas pasveikino susirinkusius į konferenciją. Pranešė, kad iš viso susirinko 28 iš 34 narių.
Kvorumas yra, konferencija skelbiama pradėta.
V. Sinkevičius paklausė kodėl finansinę ataskaitą pristato generalinis sekretorius, o ne revizorius
– Algirdas Majauskas, kaip būdavo anksčiau. E. Kutujevas atsakė, kad pagal federacijos įstatus
finansinę ataskaitą pateikia generalinis sekretorius ar buhalteris, o revizorius tik patvirtina ar
teisingai viskas atlikta.
Darbotvarkės tvirtinimas.
V. Krajašas pasiūlė patvirtinti darbotvarkę.
BALSAVIMAS
Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai. Pasiūlyta pranešėjams skirti 5 min. Ar 7 min., pasisakymam
skirti po 3 min.
NUTARTA
Patvirtinti darbotvarkę. Pranešėjams skirti 7 min., pasisakymam skirti po 3 min.
A. Bagdanavičius paklausė, kodėl konferencijos dalyvių sąraše nėra sporto mokyklų ir sporto
centrų, kuriuose boksas jau seniai buvo propaguojamas. E. Kutujevas atsakė, kad Vykdomojo
komiteto posėdyje buvo nuspręsta, kad generalinis sekretorius sutvarkys narių sąrašą ir paruoš
viską konferencijai. G. Jukševičius atsakė, kad viskas buvo padaryta perskambinta visiems
treneriams, bet sporto mokyklos negali būti jokios organizacijos nariais.
V. Krajašas pasiūlė visiems balsuoti ir nuspręsti, ar suteikiama balso teisė tiems treneriams, kurie
atstovauja šias sporto mokyklas ir klubus: Kalvarijos spoto centras, Jonavos kūno kultūros sporto
centras, Alytaus bokso ir kikbokso klubas „Jotvingiai“. Pasakė, kad taip pat naujai nariais nori
tapti Kauno „Aisčių bokso asociacija“, Vilniaus asociacija „Baltijos ringas“, Marijampolės bokso
sporto klubas „Vulkanas“, Pabradės bokso klubas „Boksior“.
BALSAVIMAS
Suteikti balso teisę sporto mokyklų atstovams: Kalvarijos sporto centras – vienbalsiai uţ,
Jonavos kūnokultūros sporto centras – vienbalsiai uţ, Alytaus bokso kikbokso klubas
„Jotvingiai“ - vienbalsiai uţ.
Uţ priėmimą į narius:
Aisčių bokso asociacija: uţ – 1, prieš – 26, susilaikė – 1.
Vilniaus asociacija „Baltijos ringas“ – vienbalsiai uţ.
Marijampolės bokso klubas „Vulkanas“ – vienbalsiai uţ.
Pabradės bokso klubas „Boksior“ – vienbalsiai uţ.
NUTARTA
Mandatą suteikti: Kalvarijos spoto centrui, Jonavos kūno kultūros sporto centrui, Alytaus bokso
ir kikbokso klubui „Jotvingiai“, naujiems nariams Vilniaus asociacijai „Baltijos ringas“,
Marijampolės bokso sporto klubui „Vulkanas“, Pabradės bokso klubui „Boksior“. Nepriimti į
narius Kauno Aisčių bokso asociacijos.
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1.
SVARSTYTA:
2010 metų LBF veiklos ataskaita.
R. Rutkauskas pasakė kalbą: „Gerbiami konferencijos dalyviai, svečiai, gerbiami bokso
atstovai,
Pirmiausia norėčiau pasidţiaugti tuo, kad Lietuvos boksininkai tęsia garbingas tradicijas ir
kovojo Europos bei pasaulio čempionatų ringuose.
Penktą vietą Europos vyrų bokso čempionate iškovojo Vitalijus Subačius. Norėčiau padėkoti
šio boksininko treneriui Vidui Bruţui.
Pasaulio jaunimo bokso čempionate Evaldas Petrauskas iškovojo sidabro medalį, trečiąją
vietą uţėmė Ričardas Kuncaitis. Pirmą kartą vykusiose jaunimo olimpinėse ţaidynėse šie
boksininkai sudalyvavo puikiai, iškovoti du aukso medaliai. Dėkoju šių boksininkų treneriams
Vincui Murauskui, Vladimirui Bajevui ir Viktorui Grinevičiui.
Europos jaunių bokso čempionate trečiąsias vietas uţėmė Eimantas Stanionis ir Ovidijus
Aukštkalnis tuo eilinį kartą patvirtindami, kad jaunių amţiaus grupės boksininkai eilę metų
tarptautinėse varţybose iškovoja apdovanojimus. Nuoširdţiai dėkoju šių boksininkų treneriams
Vidui Bruţui ir Giedriui Vaištarui.
Apibendrinant 2010 metus paţymiu – metai sportiniu atţvilgiu buvo labai sėkmingi,
iškovoti medaliai jaunimo olimpinėse ţaidynėse parodė, kad mūsų sportininkai gali pasiekti
svarių pergalių.
Dar kartą dėkoju departamento, tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos olimpinio sporto
centro, sporto mokyklų ir sporto centrų vadovams, miestų bokso federacijoms, visiems kurie
remia boksą, sportininkams ir treneriams uţ neblėstantį norą padėti mūsų sporto šakai. Linkiu
mūsų boksininkams šiais metais pasiekti aukštų sportinių rezultatų, taip pat visiems teisėjams ir
treneriams reiškiam nuoširdţią padėką uţ padarytą didţiulį darbą.“
V. Krajašas paklausė ar yra klausimų. V. Sinkevičius paklausė ką federacija padarė, kad
būtų pagerbti ir apdovanoti jaunimo olimpinių ţaidynių čempionai.
R. Rutkauskas atsakė, kad buvo apdovanoti boksininkai ir teneriai uţ pasaulio čempionato
medalius.
Pasiūlyta patvirtinti 2010 federacijos veiklos ataskaitą.
NUTARTA
Vienbalsiai patvirtinti federacijos veiklos ataskaitą.
2.
SVARSTYTA:
2010 metų LBF finansinė ataskaita.
G. Juškevičius pasakė, kad visi gavo finansinę ataskaitą (Priedas Nr. 2) ir LOSC lėšų
finansinę ataskaitą (Priedas Nr. 2. 1) perskaitė pagrindinius skaičius.
V. Krajašas paklausė revizoriaus ar sutinka su ataskaita. A. Majauskas pateikė revizijos aktą
(Priedas Nr. 3) ir pasakė, kad atlikus reviziją netikslumų nerasta visa buhaleterija vedama
tvarkinagai.
Pasiūlyta patvirtinti 2010 federacijos finansinę ataskaitą.
BALSAVIMAS
Uţ finansinės ataskaitos patvirtinimą – 7;
Prieš finansinės ataskaitos patvirtinimą – 14;
Susilaikė – 7.
NUTARTA
Balsų dauguma nepatvirtinti 2010 metų federacijos ataskaitos.
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3.
SVARSTYTA:
2010 metų trenerių tarybos ataskaita.
3.1 SVARSTYTA:
Vyr. trenerio ataskaita.
S. Miţigurskis pasakė, kad praeiti metai nebuvo labai sėkmingi vyrų rinktinei. Turnyruose
buvo pasiruošta gana sėkmingai. Europos čempionate V. Subačius uţėmė penktą vietą, pasakė,
kad čempionate burtų metu boksininkai skirstomi. Metai nebuvo atsakingi, tačiau kiti metaipatys
svarbiausi. Rinktinė po Europos čempionato turėjo varţybas Kinijoje, Mongolijoje, Izraelyje.
Apgailestavo, kad sporto klubas Kaune kuriame treniruojasi svarbiausi rinktinės nariai yra
nešildomas ir boksininkai daţnai serga. Pasakė, kad mačuose dalyvaujanti Lietuvos rinktinė
neturi vienodos aprangos, treniruotėm trūksta pirštinių, turi treniruotis su išmuštom.
Apgeilestavo, kad iš federacijos vyrų rinktinei skirta tik 30 000 Lt dalyvavimui Europos
čempionate, kitos lėšos buvo iš LOSC. Šiais metais lėšos iš LOSC bus skiriamos tik konkretiems
ţmonėms pagal pavardes, tiems kurie yra perspektyvinės pamainos sąrašuose. G. Juškevičius
atsakė, kad apranga buvo nupirkta ir padalinta pagrindiniams rinktinių nariams. Iš federacijos
vyrų rinktinei panaudota 50 000 Lt ir 90 000 Lt iš LOSC. Abejotinos varţybos buvo Mongolijoje
ir Izraelyje. S. Miţigurskis atsakė, kad produktyviausia kelionė buvo į Izraelį, nes boksininkai
boksavosi kasdieną ir tai buvo labai naudinga. Mongolijoje dalyvavao V. Bruţas ir LOSC sąrašo
ţmonės.
Pasiūlyta patvirtinti vyr. trenerio ataskaitą.
NUTARTA
Vienbalsiai patvirtinti vyr. trenerio ataskaitą.
3.2

SVARSTYTA:
Jaunimo vyr. trenerio ataskaita.
V. Bajevas pasakė, kad jaunimo rinktinės rezultatus ţino visi. 9 boksininkai dalyvavo
pasaulio čempionate E. Petrauskas iškovojo sidabrą, R. Kuncaitis – bronzą. Pasakė, kad daug
dirbta ruošiantis jaunimo Olimpinėms Ţaidynėms. Pasidţiaugė, kad pirmosiose jaunimo
Olimpinėse Ţaidynėse Lietuva uţėmė 19 vietą pagališkovotus medalius, bokso varţybose
Lietuva buvo antra po Kubos.
V. Bičiulaitis pasiūlė rinktinių treneriams skirti premijas uţ darbą. G. Juškevičius atsakė,
kad uţ pasaulio čempionato rezultatus premijos buvo išmokėtos.
Pasiūlyta patvirtinti jaunimo vyr. trenerio ataskaitą.
NUTARTA
Vienbalsiai patvirtinti jaunimo vyr. trenerio ataskaitą.
4.
SVARSTYTA:
2010 LBF teisėjų kolegijos ataskaita.
A. Kriukovas pasakė, kad šiuo metu yra 5 AIBA ir 9 EUBC kategorijų teisėjai. Planuotose
varţybose sudalyvauta. Dalyvautis Europos ir pasaulio čempionatuose teisėjai kviečiami pagal
iškvietimą asmeniškai. Pasidţiaugė, kad visi teisėjai dirba visuomemniniais pagrindais, gauna tik
maistpinigius, neapmokamos kelionės išlaidos. Apgailestavo, kad nėra 3 ţvaigţdţių teisėjo
Lietuvoje. Pasakė, kad turnyre Halėje (Vokietija) bus galima laikyti egzaminą 3 ţvagţdėms įgyti.
Taip pat bus turnyrai kuriuose galima laikyti egzaminą 3 ţvaigţdėms tai Varšuvoje (Lenkija) ir
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Tamperėje (Suomija). Pasakė, kad turnyre Vokietijoje egzaminus laikys du teisėjai. Lenkijoje
planuojami dar keli. Paţadėjo, kad naujos varţybų taisyklės bus neuţilgo atspausidntos.
G. Juškevičius paklausė, kodėl Lietuvos teisėjai nekviečiami teisėjauti pasaulio
čempionatuose.
A. Kriukovas atsakė, kad nėra trijų ţvaigţdţių teisėjo, o tik tokie yra kviečiami.
Pasiūlyta patvirtinti teisėjų kolegijos ataskaitą.
NUTARTA
Vienbalsiai patvirtinti teisėjų kolegijos ataskaitą.
V. Krajašas pasiūlė įvertinti Lietuvos bokso federacijos 2010 metų veiklą.
V. Grinevičius pasiūlė veiklą įvertinti gerai.
Pasiūlyta 2010 metų LBF veiklą įvertinti gerai.
NUTARTA
Vienbalsiai, gerai įvertinti 2010 metų LBF veiklą.
5.
SVARSTYTA:
Dėl boksininkų licenzijavimo ir narystės taisyklių bei mokesčių.
E. Kutujevas pasakė, kad nario mokestis yra kiekvieno nario pareiga, kiekvienas narys turi jį
mokėti. Pasakė, kad nario mokesčio dydį tvirtina konferencija. Pasiūlė tiksliai apibrėţti kas yra
narys kokios jo teisės ir pareigos. Pasiūlė apsvarstyti ir patvirtinti narystės taisykles (Priedas Nr.
4) Paklausė visų nuomonės kokio dydţio mokestis turi būti.
V. Bjevas pasakė, kad nario mokesčio sporto mokyklos mokėti negali nes yra biudţetinės
įstaigos. E. Kutujevas atsakė, kad nario mokestį moka tik federacijos nariai, o jo dydį nustato
konferencija, jis gali būti 1 Lt, 100Lt, 200Lt arba visai jo gali nebūti. V. Sinkevičius pasiūlė
nario mokestį 20 Lt. Pasakė, kad sporto mokyklos ir centrai nėra ir negali būto federacijos
nariais. Pasakė, kad AIBA nariai irgi visi turi po vieną balsą nesvarbu kokio dydţio šalis bebūtų.
E. Kutujevas paklausė, kodėl mokyklos negali būti nriais. A. Kazlauskas atsakė, kad
mokyklos yra biudţetinės įstaigos ir pagal įstatymus negali būti kokios nors organizacijos
nariais. K. Bagdonavičius paklausė ką reiškia jei jis nėra federacijos narys ar bus išmestasiš
varţybų. E. Kutujevas atsakė, kad nariai turi balso teisę konferencijoje, o jeigu nesi narys tai ir
balso neturi. G. Statkevičius pasakė, kad nenorima apkrauti narių mokesčiais, pasiūlė mokestį
rinkti simbolinį 5 Lt ar 1 Lt. E. Vaitkus paklausė, kas iš to kad moka mokestį federacija,nes jo
klubo nariai nors gauna dušą atsiprausti, o iš federacijos nariai negauna nieko. E. Kutujevas
pasiūlė šį klausimą atidėti sekančiai konferencijai.
V. Krajašas pasiūlė balsuoti uţ klausimo atdėjimą.
Pasiūlyta klausimą dėl narystės atidėti sekančiai konferencijai.
NUTARTA
Klausimą dėl narystės atidėti sekančiai konferencijai.
E. Kutujevas pasiūlė kad norintys tapti federacijos nariais turi atsiūsti paţymėjimo kopiją,
įstatų kopiją ir prašymą. Bus sudaryta duomenų bazė nuo kurios būtų pradėta.
E. Kutujevas pasakė, kad VK posėdyje buvo pasiūlyta įvesti licenzijavimą. Pasakė, kad tai
būtų nedidelis mokestisnuo kiekvieno boksininko ir jam būtų išduota licenzija metams. Mokestis
nedidelis 3 Lt ar 5 Lt. Pasiūlė apsvarstyti ir patvirtinti boksininkų licenzijavimo tvarką (priedas
5 lapas iš 9 lapų

Nr. 5). V. Grinevičius pasakė, kad boksininkai turi AIBA knygeles jas galima registruoti ir
laikyti licenzija, imti mokestį 3 Lt. V. Bajevas pasakė, kad licenzijos nereikia, nes jos mokėjimas
bus uţkrautas ant trenerių. E. Kutujevas pasakė, kad tvarka būtų nesudėtinga metų pradţioje
treneris pateiktų boksininkų sąrašą federacijai ir jiems būtų suteiktos licenzijos metams. Pasakė,
kad kitos sporto šakos taiko tokią tvarką. V. Krajašas pasakė, kad būtų galimaimti didesnį
licenzijavimo mokestį iš nenarių. Pasiūlė balsuoti ar įvedamas licenzijavimas ar ne.
Pasiūlyta įvesti licenzijavimą ir patvirtinti jo tvarką.
BALSAVIMAS
Uţ – 13 balsų;
Prieš – 15 balsų.
NUTARTA
Atmesti licenzijavimą ir jo tvarkos nepatvirtinti.
6.
SVARSTYTA:
2011 metų LBF veiklos programa.
6.1 SVARSTYTA:
Vyrų rinktinės programa.
S. Miţigurskis pasakė, kad buvo rinktinės MTS LOSC Vilniuje, buvo MTS Slovakijoje,
planas yra iki pasaulio čempionato. Pasakė, kad šiais metais taip pat vyks ir Europos
čempionatas, kuris turėtų vykti birţelio mėnesį. Pasakė, kad suplanuotas artimiausias turnyras
Lenkijoje, o visos pagrindinės lėšos iš LBF bus skirtos dalyvavimui pasaulio čempionate. Pasiūlė
dalyvaujančių pasaulio čempionate neveţti į europos čempionatą. Atrankinis turnyras Europoje
bus tik vienas 2012 metais. Pagrindinės lėšos iš LOSC bus skirtos dviem boksininkams ir
treneriui. Pasakė, kad vyr treneriostatusas neaiškus. Olimpinės rinktinės treneris V. Bajevas, o
rinktinės vyr. treneris jis. Pasakė, kad su rinktine dar dirba treneriai J. Kolyečevas, V. Bajevas ir
V. Bruţas. Su LOSC esančiais boksininkais dirba V. Bajevas. Pasakė, kad lieka neaišku kas
dirbs su jaunimo rinktine, nes V. Bajevas vaţinės su vyrų rinktine. M. Krepštul LOSC visko
vienas nepatemps.
6.2

SVARSTYTA:
Jaunimo rinktinės programa.
V. Bajevas pasakė, kad VK posėdyje nuspręsta, kad pagrindines lėšas skirti vyrų rinktinei.
Jaunimo rinktinei paskiriame 8000 Lt ir papildomai reikia rasti 10000 Lt, bet bendrai reikėtų apie
350000Lt. Pasakė, kad kol kas neaišku kaip bus su jaunimo rinktine. Paklausė iš kur bus
papildomi pinigai paimtistovykloms, kurių reikėtų šešių. Pasakė, kad pilnai pasiruošti ir
sudalyvauti Europos jaunimo čempionate reikia apie 8000Lt vienam ţmogui. V. Krajašas pasakė,
kad federacija ieškos rėmėjų ir papildomų lėšų.
6.3

SVARSTYTA:
Jaunių rinktinės programa.
S. Miţigurskis pasakė, kad jaunių rinktinei skirta 6500Lt dalyvavimui Europos jaunių
čempionate ir 10000Lt pasaulio čempionate. Lėšų trūksta reikia ieškoti papildomai. Pasakė, kad
jaunių rinktinės treneris paaiškės po Lietuvos jaunių čempionato Marijampolėje.
6.4

SVARSTYTA:
Teisėjų kolegijos programa.
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A. Kriukovas pasakė, kad trims ţvaigţdutėms gauti vyks egzaminas turnyre Vokietijoje irį jį
planuoja vykti du teisėjai. Paprašė, kad federacija skirtų lėšų teisėjų nakvynei ir apgyvendinimui
turnyro metu. S. Bagdonas paklausė kiek kainuos vieno teisėjo dalyvavimas egzamine ir kas
tokie vaţiuos. A. Kriukovas atsakė, kad egzaminas kainuos 100 USD ir 80 Eur nakvynė bei
maitinimas. S. Bagdonas pasakė, kad jis sumokės vieno teisėjo dalyvavimą egzaminuose
Vokietijoje.
E. Kutujevas pasakė, kad noripaaiškinti kas ti yra Vykdomasis Komitetas. Pasakė, kad
konferencijoje buvo išrinkti VK nariai, kurie atstovauja visų narių interesus federacijoje. Pasakė,
kad iš trenerių buvo paprašyta paruošti rinktinių programas. Buvo susirinkinkę visi VK nariai
apsvarstė biudţetą ir dabar jo projektą duoda apsvsarstyti konferencijai. Pasiūlė norintiems
dalyvauti VK posėdţiuose, pasakė, kad buvo pateikta išsami ataskaita. Paklausė uţ ką KKSD
skiria pinigus federacijoms. A. Slamakinas atsakė, kad pinigai skirstomi pagal rezultatus, o
pervedami tada kai pateikiamas priemonių planas. E. Kutujevas pasakė, kad tam ir reikalinga
rinktinių programa.
7.
SVARSTYTA:
2011 metų federacijos biudžetas.
G. Juškevičius pristatė 2011 metų federacijos biudţetą (Priedas Nr. 6). paskaitė planuojamas
išlaidas ir pajamas, planuojamas federacijos biudţetas 26050 Lt. E.Kutujevas pasiūlė iš
planuojamų pajamų išbraukti iš narystės mokesčių surinktus 5 000 Lt. A. Arėška paklausė, kada
bus apmokėta skola uţ proginius medalius UAB „Alpera“ 800 Lt. V. Krajašas pasiūlė
nepamiršti, kad dabar svarstomas klausimas dėl biudţeto ir pasiūlė balsuoti.
Pasiūlymas patvirtinti 2011 metų biudţetą išbraukus 5000Lt.
BALSAVIMAS
Uţ – 22 balsai;
Prieš – nėra;
susilaikė – 6.
NUTARTA
Patvirtinti 2011 metų federacijos biužetą išbraukus 5000Lt.
V. Krajašas pasiūlė balsuoti uţ LBF rinktinių veiklos programas 2011 metams.
Pasiūlymas patvirtinti LBF vyrų rinktinės veiklos programą 2011 metams.
BALSAVIMAS
Uţ – 24 balsai;
Prieš – nėra;
susilaikė – 4.
NUTARTA
Patvirtinti LBF vyrų rinktinės veiklos programą 2011 metams.
Pasiūlymas patvirtinti LBF jaunimo rinktinės veiklos programą 2011 metams.
BALSAVIMAS
Uţ – 23 balsai;
Prieš – 1;
susilaikė – 4.
NUTARTA
Patvirtinti LBF jaunimo rinktinės veiklos programą 2011 metams.
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Pasiūlymas patvirtinti LBF jaunių rinktinės veiklos programą 2011 metams.
BALSAVIMAS
Uţ – 2 balsų;
Prieš – 6;
susilaikė – 1.
NUTARTA
Patvirtinti LBF jaunių rinktinės veiklos programą 2011 metams.
8.
SVARSTYTA:
Dėl moterų bokso vystymo Lietuvoje.
G. Juškevičius pasakė, kad Lietuvos čempionate Kaune bus rengiamas moeterų čempionatas
trijose olimpinėse svorio kategorijose. V. Bičiulaitis paklausėar bus finansavimas moterims. G.
Juškeevičius atsakę,kad finansavimo moteerims federacija kol kas neplanuoja.
9.
SVARSTYTA:
Kiti klausimai.
V. Krajašas pasiūlė pasisakyti svečiams iš KKSD ir LOSC.
A. Salamakinas pasidţiaugė boksininkų laimėjimais Europos ir pasaulio čempionatuose bei
jaunimo Olimpinėse Ţaidynėse. Pasidţiaugė, kad auga nauja karta. Pasakė, kad kelia nerimą
vyrai, jų amţius nes pasaulio čempionate vyks atranka į Olimpines Ţaidynes. Pasakė, kad jeigu
nebus kelialapio boksas gali būti išbrauktas iš strateginių sporto šakų sąrašo. Aišku visiems
skaudu kad šiemet didelė dalis KKSD lėšų skiriama krepšiniui, bet boksas nėra skriaudţiamas.
Pasakė, kadpremijos iš vlstybės mokamos pagalvyriausybės nutarimus, o jaunimo pasiekimai
juose nevertinami. Vyko pirmosios jaunimo Olimpinės Ţaidynės galbūt vėliau bus paskirtos
piniginės premijos ir jiems. Pasakė, kad kitos sporto šakos stebisi kad boksas vykdo daug
tarptautinių turnyrų iš vyriausybės lėšų, pasiūlė vykdyti tik kelis svarbius turnyrus ir apsvarstyti
galimybę surengti atranką į Rio de Ţaneiro Olimpines Ţaidynes.
V. Sinkevičius paklausė ar bus pakeitimai dėl sportininkų kategorijų.
A. Slamakinas atsakė, kad yra sudaryta komisija ir šiais metais turėtų būti paruošti nauji
nuostatai.
A. Kazlauskas pasakė, kad jis tik svečiasir negali labai kritikuoti, bet pasiūlė visur
vadovautis įstatais ir rasti išeitį kaip įteisinti narystę tų trenerių kurie dirba tik sporto centruose ar
mokyklose. Pasakė,kad LOSC dirba du bokso treneriai V.Bajevas ir M. Krepštul, jie dirba labai
stipriai, o LOSC darbas taip ir turi vykti kaip gamykloje. Pasakė, kad boskui iš LOSC lėšų bus
skirta apie 160 000Lt, šias lėšas galima panaudoti pasiruošimui dalyvauti Europos ir pasaulio
čempionatuose. Dalyvavimas jau federacijos reikalas, tai turi finansuoti ji pati. Pasiūlė Vilniuje
surengti daigiau treniruočių stovyklų, nes yra nakvynė šalia valgykla ir treniručių salė, sąlygos
tikrai geros. Pasidţiaugė, kad praėjusių metų bokso rezultatai labai geri palinkėjo ir šiais metais
gerų rezultatų.
K. Bagdonavičius paklausė, kas nusprendė jaunimo čempionato finalus daryti antrą valandą
dienos. E. Kutujevas atsakė, kad buvo pasiūlymas daryti vakare su šou programa, nes taip galima
pritraukti daugiau ţiūrovų, nes jiems patogiau pramogauti vakare. Rėmėjams yra aktualu, kad
renginyje apsilankytų kuo daugiau ţiūrovų. G. Juškevičius atsakė, kad buvoiš pradţių planuota
ketvirtą valandą, bet S. Balčiauskas pasiūlė antrą. V.Bajevas pasakė, kad VK posėdyje jis
minėjo,jog treneriams nepatogu nukelti varţybas į vakarą. V. Krajašas pasakė, kad populiarinti
boksą reikia įvairiais būdais. Rėmėją pritraukti yra labai svarbu, jams svarbu kiek bus ţiūrovų, o
8 lapas iš 9 lapų

dieną vykstančios varţybos jiems neįdomios. Pasakė, kad treneriai dirba didelį darbą be jų
nebūtų ir federacijos, nes treneriai turi teisę išsirinkti rinktinių vyr. trenerius.
G. Juškevičius pasklausė, kiek apmokėti trenerių iš LBF lėšų per pusfinalius ir finalus. Ne
kiekvienam sumokėti federacija negali. E. Kutujevas pasiūlė apmokėti pagal paraiškas, mokėti
tam treneriui kuris parašytas paraiškoje kaip atsakingas uţ rinktinę.
G. Statkevičius pasakė, kad vyr. treneriai buvo renkami 4 metams. Vyrų rinktinėstreneriu
buvo išrinktas S.Miţigurskis, V. Bajevas jaunimo. Pasakė, kad pasikalbėjęs su V.Bajevu suprato,
kad jis dirbs tik su tais kurie yra LOSC sąrašuose, o pagrindinę rinktinę sudaro 10 ţmonių
Lietuvos čempionų, su jais vyr. treneris turi dirbti. Pasakė, kad Lietuvos čempionas turi teisę
atstovauti Lietuvą pasaulio ir Europos čempionatuose. V. Bajevo nuomone kiti rinktinės nariai
nereikalingi, pasakė, kad jis nesutinka su šia nuomone ir pasakė,kad visi turi ruoštis. Pasiūlė V.
Bajevui ir S. Miţigurskiui dirbti kartu.
V. Bajevas pasakė, kad jis nemano jog visi čemponai turėtų dalyauti pasaulio čempionate,
nes yratokių kuriems net gėda sekunduoti.
V. Krajašas pasakė, kad jeigu sportininkas tapo Lietuvos čempionu ir ras lėšų pasiruošimui
ir dalyvavimui čempionate jis gali vaţiuoti. Priminė, kad jaunių rinktinės treneris bus nuspręstas
po jaunių čempionato Marijampolėje.
R. Rutkauskas pasakė, kad VK posėdyje buvo svarstyta galimybė, dėl čempionato vykdymo
su bilietais. V. Bajevas paklausė,kaip tai bus daroma jeigu varţybos vykdomos iš biudţetinių
lėšų. E. Kutujevas pasakė, kad bilietai būtų pardavinėjami svarbiausose varţybose, tai prisidėtų
prie bokso populiarinimo. Pasakė, kad pasirašyta sutartis su Sport 1 kanalu. Pasidţiaugė, kad jau
rytoj jie atvaţiuos filmuoti jaunimo čempionato finalinių kovų Pasvalyje. Pasakė, kad ir S.
Balčiauskui buvo pasiūlyta pardavinėti bilietus arba bent jau staliukus pagrindiniams rėmėjams.
A. Arėška pasakė, kad vienais metais buvo bandyta bilietus pardavinėti D.Pozniako turnyro
finalinėms kovoms. Buvo parduota 100 bilietų, o sumokėta uţ bilietų platinimą 5000 Lt. J.
Vėjelis pasakė, kad boksas nėra tiek populiarus, kad pritrauktų tiek ţiūrovų, kad apsimokėtų. E.
Kutujevas pasakė, kad Tauragėje jam vykdant mačą surinko uţ bilietus ir staliukus 13 000 Lt, to
uţteko, kad apmokėti visas organzavimo išlaidas. V. Sinkevičius pasakė, kad maţuose
miesteliuose ţmonės neišlepinti renginiais, todėl juos lengviau surinkti į betkokį renginį. Pasakė,
kad bandė jau anksčiau taip daryti kai buvo federacijos generalinis sekretorius tačiau į varţybas
susirinko tik paţįstama. E. Kutujevas atsakė, kad federacijoje atsirado vadybininkas, kuris ieškos
rėmėjų ir per Lietuvos čempionatą Kaune bus matyti ką jam pavyko nuveikti. V. Krajašas
palinkėjo kad ateitų toks laikas kai kiekvienas klubas turės savo vadybininką.
Kiti klausimai svarstyti nebuvo.

Pirmininkas

Vytautas Krajašas

Sekretorė

Naida Burkšaitytė
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