LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJA
Žemaitės g. 6, LT–03117 Vilnius, Lietuva/Lituanie Tel./Fax + 370 615 74404, info@fechtavimas.lt

VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.VK2018-1

Susirinkimas vyko 2018 m. sausio 30 d. 10:15 – 13:30 val. KKSD posėdžių salėje.
Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos fechtavimo federacijos (toliau – LFF) prezidentas Vytautas
Polujanskas.
Susirinkimo sekretorius – LFF generalinis sekretorius Jurgis Atroškevičius.
Dalyvauja: LFF prezidentas Vytautas Polujanskas, LFF viceprezidentė Aida Gaižauskienė, LFF
vyriausiasis treneris Jurijus Mašalo, LFF etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Rasa Rimgailienė, LFF
buhalterė Galina Trunova, LFF generalinis sekretorius Jurgis Atroškevičius, FK „Dvikova“ narė trenerė
Rasa Ažukienė, FK „Dvikova“ narė trenerė Viktė Ažukaitė.
Darbotvarkė:
1) Dėl naujos sporto finansavimo sistemos ir 2018 m. LFF biudžeto.
2) Dėl įvykusių varžybų rezultatų aptarimo ir artimiausių tarptautinių varžybų kalendoriaus.
3) Dėl reitingavimo sistemos. Pranešėjas J. Mašalo.
4) Dėl sportininkų atstovo rinkimų. Pranešėja A. Gaižauskienė.
4) Dėl EFC klausimyno. Pranešėjas J. Daujotas.
5) Dėl fechtavimo viešinimo priemonių plano. Pranešėjas J. Atroškevičius.
6) Dėl 2018 m. trenerių kvalifikacijos kėlimo priemonių. Pranešėjas J. Atroškevičius.
7) Dėl Opel Vivaro. Pranešėjas V. Polujanskas.
1) SVARSTYTA. Dėl naujos sporto finansavimo sistemos ir 2018 m. biudžeto klausimas.
Pranešėjas V. Polujanskas.
V. Polujanskas priminė, jog FIE kongrese buvo pabrėžtas mūsų sporto šakos populiarinimo klausimas.
LFF prezidentas taip pat atkreipė dėmesį, jog vykdoma sporto finansavimo sistemos pertvarka ir 2018 m.
gauname finansavimą pagal naujuosius kriterijus. Neseniai vykusiuose sporto vadovybės susirinkimuose
buvo gyvai svarstoma ir diskutuojama, kam ši sistema teikia prioritetą – masiškumui ar Olimpiniams

medaliams, tačiau einama prie supratimo, jog pagrindinis akcentas – visuomenės sveikatinimas, o aukšti
sportiniai rezultatai – masiškumo kokybės pasekmė. V. Polujanskas pristatė KKSD lėšų skirstymo
principus ir kriterijus LFF už sportinius rezultatus 2018 metams gaunama suma yra beveik 3 kartus
mažesnė už sumą, gaunamą už masiškumo rodiklius.
Pagal didelio meistriškumo pragramą iš biudžeto(KKSD) gauta 10 720 EUR: už rezultatus -2590, už
masiškumą - 6832, už vadybą - 1298
Siūlomas preliminarus 2018 m. LFF biudžetas:

Pajamos:
30000 EUR – LTOK
11000 EUR – KKSD
4000 EUR – Arimex
20000 EUR – Likutis
Iš viso: 65000 EUR
Išlaidos:
36000 EUR – pasiruošimas bei dalyvavimas Europos bei Pasaulio čempionatuose
6500 EUR – Lietuvoje vykstančių varžybų organizavimas
4000 EUR – parama klubams inventoriumi
6500 EUR – LFF organizacinės išlaidos
12000 EUR – Likutis
Iš viso: 65000 EUR
NUTARTA. 1. Patvirtinti siūlomą biudžeto projektą. Per mėnesį rinktinės treneriai turi pateikti detalų
lėšų paskirstymą. Klubai naujo sezono pradžioje, iki spalio 15 d. pateikia paraiškas paramai inventoriumi
gauti.
2. G.Trunovai iki 03 15 pateikti išplėstinį biudžetą, įtraukiant šiai datai žinomas rinktinės ir kitas išlaidas.
2) SVARSTYTA. Dėl įvykusių varžybų rezultatų aptarimo ir artimiausių tarptautinių
varžybų kalendoriaus. Pranešėjas J. Mašalo.
J. Mašalo pristatė paskutinių tarptautinių varžybų rezultatus, kuriuose dalyvavo Lietuvos sportininkai. R.
Ažukienės nuomone, mūsiškiai gerokai atsilieka, tarptautinėse varžybose matome akivaizdų mūsų
sportininkų skirtumą nuo kitų šalių dalyvių, kurie pradeda fechtuotis gerokai anksčiau ir būdami 12-13 m.
jau rodo kitą kovos stilių. V. Polujanskas pabrėžė, jog pasikeitus valstybės finansavimo kriterijams turime

keisti ir savo požiūrį dėl dalyvavimo Pasaulio ir Europos čempionatuose – turime laikytis racionalaus
šalies atstovavimo ir išlaidų santykio principo..
Teikiami siūlymai dėl Lietuvos rinktinės dalyvavimo artėjančiose tarptautinėse varžybose:


Jaunių ir jaunimo Europos čempionatas Sočyje. Jaunimo amžiaus grupė – O. Mašalo, A. Salokas,
L. Kalininas, R. Jukna – priklausomai ar pagal reitingą bus auksčiau už bent vieną iš šių dviejų
sportininkų (reitingas turi būti pateiktas iki 02 02, atsakingas J.Mašalo). Treneriai – J. Mašalo ir R.
Rimgailienė. Dėl R. Juknos sprendimas turi būti priimtas iki vasario 5 d.



Jaunių ir jaunimo Pasaulio čempionatas Veronoje. Jaunimo amžiaus grupė – O. Mašalo, L.
Kalininas, A. Salokas, R. Jukna, ir dar vienas sportininkas, kuriam LFF padengs pusę dalyvavimo
išlaidų. Jaunių amžiaus grupė – P. Ščetko. Treneriai – J. Mašalo, R. Rimgailienė.



Jaunimo iki 23 m. Europos čempionatas Jerevane. V. Ažukaitė. Trenerė – R. Ažukienė.



Suaugusiųjų Europos čempionatas Novi Sade – dalyvauja V. Ažukaitė, P. Bajorūnaitė, O. Mašalo,
moterų komanda, pagal reitingą pirmi 3 vyrai,. Treneriai – J. Mašalo, R.Ažukienė.

Suaugusiųjų Pasaulio čempionatas Wuxi (Kinija) – 1.V. Ažukaitė, O. Mašalo.
2. P. Bajorūnaitei, T. Makarovui ir J. Stalmakovui bus siūloma dalyvauti dengiant pusę dalyvavimo
išlaidų, o jeigu sportininkas pateks į 64-uką – LFF padengs visas išlaidas. Treneriai – J. Mašalo,
R.Ažukienė.
NUTARTA. Patvirtinti siūlymus dėl dalyvavimo Europos ir pasaulio čempionatose.
3) SVARSTYTA. Dėl reitingavimo sistemos. Pranešėjas J. Mašalo.
J. Mašalo informavo, jog reitingų sistemą ėmėsi tvarkyti Tatjana Jurgel. V. Polujanskas priminė, jog T.
Jurgel praeitos LFF konferencijos metus buvo siūloma į revizijos komisiją, tačiau pastaruoju metu jai
buvo pasiūlyta prisidėti prie veiklos tvarkant būtent reitingus ir T. Jurgel sutiko. J. Mašalo teigimu,
reitingai turėtų būti baigti iki vasario 5 d.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai.
4) SVARSTYTA. Dėl sportininkų atstovo rinkimų. Pranešėja A. Gaižauskienė.
A. Gaižauskienė pranešė, jog yra teikiamas pasiūlymas principams, pagal kuriuos turėtų būti renkamas
sportininkų atstovas LFF vykdomajame komitete. Vykstančios diskusijos metu siūlomi tokie principai :


Rinkimuose gali dalyvauti sportininkai ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus, pastaruosius dvejus metus
dalyvaujantis Lietuvos ir/ar užsienio varžybose.



Iki vasario 15 d. sportininkai pateikia savo kandidatūras ir motyvacinius laiškus LFF gen.
sekretoriui ir viceprezidentei, kurie juos perduoda LFF nariams-klubams.



Iki kovo 15 d. LFF nariai-klubai surengia klubo sportininkų susirinkimus, kuriuose išrenkamas
vienas kandidatas iš pateiktų kandidatūrų. Nariai apie rinkimų rezulatus informuoja LFF bei
atsiunčia šių susirinimų protokolus LFF gen. sekretoriui ir viceprezidentei.



Balsuoti gali sportininkai nuo 16 m. amžiaus.



Išrinktu į LFF Vykdomąjį komitetą laikomas kandidatas, kurio kandidatūrą palaikė daugiausiai
klubų.
NUTARTA. Patvirtinti aptartus principus. Už tolesnį sportininkų atstovo rinkimų

organizavimą atsakinga A. Gaižauskienė, kuri artimiausiu metu apibendrins aptartus principus ir pradės
organizuoti sportininkų atstovo rinkimų procesą.

____________________________________________________________
5) SVARSTYTA. Dėl EFC klausimyno. Pranešėjas V. Polujanskas.
V. Polujanskas informavo, jog yra gautas EFC prašymas užpildyti klausimyną, o šis klausimas yra
pavestas VK posėdyje negalėjusiam dalyvauti J. Daujotui.
NUTARTA. Artimiausiu metu J. Daujotas kreipsis į VK narius, jeigu reikės pagalbos ir
informacijos pildant EFC klausimyną.
6 ) SVARSTYTA. Dėl fechtavimo viešinimo priemonių plano. Pranešėjas J. Atroškevičius.
VK informuotas, jog P. Bajorūnaitė ir V. Polujanskas parengė išplėstinio LFF viešinimo priemonių plano
projektą. V. Polujanskas teigė, jog planas šiuo metu dar pildomas bei neilgai trukus jis bus pateiktas VK
nariams.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai.
6) SVARSTYTA. Dėl 2018 m. trenerių kvalifikacijos kėlimo priemonių. Pranešėjas J. Mašalo.
J. Mašalo pranešė, jog yra planuojama š.m. vasario 23-24 d. organizuoti trenerių mokymo seminarą, kurį
pravestų iš Rusijos atvykęs profesorius A. Movšovič. LFF vyr. treneris teigė, jog artimiausiomis dienomis
galutinai paaiškės, ar svečias galės atvykti. J. Mašalo siūlo padengti apgyvendinimo išlaidas seminaro
metu A. Movšovičiui ir vienam jo sportininkui bei Lietuvos treneriams, kurie į Vilnių atvyks iš kitų
miestų.

NUTARTA. Informaciją priimti žiniai. Apmokėti nakvynę A. Movšovičiui ir jo sportininkui
bei Lietuvos treneriams iš kitų miestų. Jeigu seminaras bus vykdomas, vasario 24 d. numatytas varžybas
perkelti į kitą dieną.
7) SVARSTYTA. Dėl Opel Vivaro. Pranešėjas V. Polujanskas.
V.Polujanskas – klubai netolygiai naudojasi LFF autobusiuku. Šiuo metu Vivaro naudojasi rinktinė, GŠ,
kartais kiti klubai ar būna mišrios kelionės. Dar gruodžio mėn. Jurijus užklausė, ar federacija neparduotų
Vivaro jų klubui, kadangi „Gintarinė špaga“ (GŠ) ketina klubui įsigyti autobusiuką. Gali būti, mums
labiau apsimoka pereiti į komercinius santykius, šį autobusiuką parduodant Gintarinės špagos klubui ir
vėliau, iškilus reikalui, jį nuomoti – tokiu būdu LFF jis turėtų kainuoti pigiau.

NUTARTA.
1. Per artimiausią savaitę J. Mašalo pateiks pasiūlymą dėl kainos.
2. G.Trunovai iki 03 15 pateikti Vivaro eksploatacijos išlaidas.
3. Vivaro naudojimo klausimą svarstyti, kai bus pateikta p.1 ir 2 informacija.
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