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

VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.VK2018-2

Susirinkimas vyko 2018 m. kovo 13 d. 18:30 – 21:00 val. LSU patalpose, Kaune.
Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos fechtavimo federacijos (toliau – LFF) prezidentas Vytautas
Polujanskas.
Susirinkimo sekretorius – LFF generalinis sekretorius Jurgis Atroškevičius.
Darbotvarkė:
1) Dėl prezidento metinio pranešimo ir LFF ataskaitinės konferencijos.
2) Dėl Europos jaunių ir jaunimo čempionato rezultatų aptarimo.
3) Dėl Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionato dalyvių tvirtinimo.
4) Dėl Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių.
5) Dėl LFF reitingavimo tvarkos atnaujinimo.
6) Dėl kovo 31 d. Kauno miesto taurės varžybų.
7) Dėl LFF įstatų pakeitimų.
8) Dėl Artiomo Zanino prašymo.
9) Dėl varžybų organizavimo tvarkos.
10) Dėl 2018 m. LFF biudžeto.
11) Dėl Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionato organizavimo.
12) Dėl viešųjų ryšių klausimų.
Dalyvauja: LFF prezidentas Vytautas Polujanskas, LFF atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene Paulina
Bajorūnaitė, LFF viceprezidentė Aida Gaižauskienė, LFF etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Rasa
Rimgailienė, LFF teisėjų kolegijos pirmininkas Mindaugas Palčinskas, LFF generalinis sekretorius Jurgis
Atroškevičius.

Kvorumas yra

1) SVARSTYTA. Dėl prezidento metinio pranešimo ir LFF ataskaitinės konferencijos.
V. Polujanskas teigė, jog šiame posėdyje svarbu pasitvirtinti būsimo metinio pranešimo-ataskaitos
struktūrą. Prezidento siūlymas – naudotis ankstesnių metų formatu:


Bendra informacija apie kiekybinius rezultatus, Lietuvoje vykdytų varžybų dalyvių
skaičių. Ši dalis šiuo metu jau yra parengta M. Palčinsko.



Klubų informacija apie savo veiklą bei parama, paskirta klubams, taip pat
informacija apie tai, kokį turtą kluabi įsigijo 2017 m.



Meistriškumo rezultatai – 2017 m. Europos ir Pasaulio čempionatuose užimtos
vietos visose amžiaus grupėse.



Finasinė dalis – už kalendorinius metus, o kiekybės ir kokybės dalys – iki einamojo
laikotarpio.



Žinomumas ir viešieji ryšiai – šią dalį turėtų parengti P. Bajorūnaitė. V. Polujansko
siūlymas – įtraukti visas vykusias veiklas (Olimpinę dieną, Pasaulinę fechtavimo
dieną ir t.t.), susijusias su mūsų žinomumo didinimu.

V. Polujanskas taip pat pristatė G. Trunovos parengtą pranešimą apie 2017 m. biudžeto
vykdymą, kurį ji buvo persiuntusi visiems VK nariams el. paštu.
M. Palčinsko teigimu, pastaruosius kelis metus mes įvardijame trenerių skaičiaus augimą,
tačiau neturime formaliai apsibrėžę, kam pripažįstame šį statusą. A. Gaižauskienės žiniomis, kitose sporto
šakose nemažai kalbama apie trenerių licenzijavimo aktualumą, todėl LFF taip pat galėtų nustatyti tokią
tvarką.
J. Atroškevičius atkreipė dėmesį, jog iki šiol nesame numatę ataskaitinė konferencijos datos.
Siūloma konferenciją surengti gegužės 19 d. Kaune.
NUTARTA: 1) Patvirtinti siūlomą prezidento metinio pranešimo – ataskaitos struktūrą.
2) Per artimiausias 2 savaites parengti LFF trenerių licenzijavimo tvarkos
projektą. Atsakingas – M. Palčinskas.
3) LFF ataskaitinę konferenciją surengti gegužės 19 d. Kaune.
4) Įpareigoti G. Trunovą pateikti LFF finansinę ataskaitą iki balandžio 1 d.
2) SVARSTYTA. Europos jaunių ir jaunimo čempionato rezultatų aptarimo.
R. Rimgailienės teigimu, vaikinai Sočyje atrodė pakankamai neblogai, matant jų pasirodymą
individualiose varžybose iš šios dienos perspektyvos galima manyti, kad būtų buvę verta startuoti ir
komandinėse. Trenerės teigimu vaikinai gali kovoti. Vertinant prioritetinius asmenis, R. Rimgailienės
nuomonė: R. Jukna buvo psichologiškai netvirtas – kuomet sekėsi, kovojo, tačiau susidūrus su nesėkme

kovingumas dingo, L. Kalininas vis dar jaunas, matosi tam tikras taktinis „siaurumas“. O. Mašalo buvo
sunkiau psichologiškai, didžiulė atsakomybė, kadangi dalyvavo stovykloje prieš čempionatą.
NUTARTA. Vaikinų pasirodymą įvertinti gerai. O. Mašalo – patenkinamai.
3) SVARSTYTA. Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionato dalyvių tvirtinimo.
J. Atroškevičius pristatė LFF vyr. trenerio J. Mašalo pateiktą kandidatų dalyvauti Pasaulio čempionate
Veronoje sąrašą:


Jaunimo varžybose – Rokas Jukna, Arnas Salokas, Leonardas Kalininas, Olivija Mašalo, Patricija
Ščetko (padengiant visas dalyvavimo išlaidas) ir Povilas Markevičius (padengiant pusę
dalyvavimo išlaidų).



Jaunių varžybose – Patricija Ščetko (padengiant visas dalyvavimo išlaidas) ir Grėtė Bingelytė,
Aistė Seniutaitė, Pijus Kemeklis (padengiant starto mokesčius).



Treneriai – R. Rimgailienė ir J. Mašalo (dengiant dalyvavimo išlaidas) bei Viačeslavas Kalininas
(vyksta už savo lėšas).

R. Rimgailienės teigimu, kyla klausimų, ar P. Markevičius galės dalyvauti čempionate dėl sveikatos
problemų, kurios buvo pastebėtos ankstesnėse varžybose. J. Mašalo telefonu patvirtino, jog problemos dėl
kojos egzistuoja, tačiau pats P. Markevičius mano, jog tai netrukdys dalyvauti Pasaulio čempionate. V.
Polujansko nuomone, sprendimas šiuo klausimu turėtų būti principingas, svarbiausia – jog startas
nepakenktų sportininko sveikatai.
NUTARTA. Patvirtinti vyr. trenerio pateiktą sąrašą, išskyrus P. Markevičiaus kandidatūrą.
4) SVARSTYTA. Dėl Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių.
J. Atroškevičius priminė, jog esame gavę Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) informaciją, jog
šiais metais sumažėjo finansavimas sporto vilčių žaidynių organizavimui ir LSFS, skirtingai nei
ankstesniais metais, kuomet padengdavo salės nuomos, dalyvių apgyvendinimo ir kitas išlaidas, šiais
metais ketina skirti tiktai apdovanojimus. LFF turi apsispręsti, ar šiais metais žaidynių fechtavimo
varžybas organizuos savo lėšomis. J. Atroškevičiaus teigimu, žaidynės yra svarbios daliai trenerių,
dirbančių savivaldybių sporto mokyklose ir centruose, kadangi už jų auklėtiniu pasiekimus skaičiuojami
taškai savivaldybių komandoms.
NUTARTA. Šių metų Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių fechtavimo varžybas organizuoti LFF
lėšomis.

5) SVARSTYTA. Dėl LFF reitingavimo tvarkos atnaujinimo.
J. Atroškevičius atkreipė dėmesį, kad nors anstesniuose VK susirinkimuose buvo nuspręsta artimiausiu
metu reitingavimo tvarkos nekeisti, tačiau atnaujinimai yra būtini, kadangi nuo šių metų turime naują
varžybų sistemą – atsirado įvairių amžiaus grupių taurės etapai, kurių koeficientai nėra įtraukti į LFF
reitingavimo tvarkos aprašą. Siūloma artimiausiu metu apsispręsti, kaip reitinguose atsispindės šiose
varžybose pasiekti rezultatai.
NUTARTA. Įpareigoti LFF vyr. trenerį J. Mašalo per mėnesį su kitais treneriais suderinti reitingavimo
tvarkos pakeitimus.
6) SVARSTYTA. Dėl kovo 31 d. Kauno miesto taurės varžybų.
J. Atroškevičius priminė, jog yra iškeltas klausimas dėl LFF varžybų kalendoriuje numatytų Kauno
miesto taurės (vaikų ir jaunučių amžiaus grupėms) važybų kovo 31 d. Ši data – priešvelykinis šeštadienis,
todėl gali kilti problemų surinkti dalyvius. Dalies trenerių siūlyta alternatyva varžybas surengti darbo
dienomis taip pat tiko ne visiems klubams. Siūloma šias varžybas atšaukti.
NUTARTA. Kovo 31 d. numatytų Kauno miesto taurės varžybų vykdymą atšaukti.
7) SVARSTYTA. Dėl LFF įstatų pakeitimų.
J. Atroškevičius informavo, nuo 2017 m. pasikeitus Lietuvos sporto finansavimo ir valstybės biudžeto
lėšų skyrimo tvarkai, atsirado naujų reikalavimų lėšų gavėjams, tarp kurių yra ir LFF. LFF įstatai nuo
2018 m. privalės būti suderinti su naujais reikalavimais, todėl reikėtų parengti pakeitimų projektą, kurį
bus galima svarstyti LFF ataskaitinėje konferencijoje.
NUTARTA. Per 2 savaites parengti LFF įstatų pakeitimų projektą. Atsakingas – M. Palčinskas.
8) SVARSTYTA. Dėl Artiomo Zanino prašymo.
J. Atroškevičius priminė, jog Lietuvos tautinis olimpinįis komitetas yra LFF persiuntęs Rusijos
fechtuotojo kardininko Artiomo Zanino pasiteiravimą, ar šis galėtų atstovauti Lietuvą tarptautinėse
varžybose. A. Zaninas turi Lietuvos pilietybę ir pastaruosius dvejus metus neatstovavo Rusijos
tarptautinėse varžybose, todėl galėtų atstovauti Lietuvos rinktinę jau šiais metais. M. Palčinsko teigimu,
vertinant A. Zanino ankstesnius pasirodymus tarptautinėse varžybose, negalime būti tikri, jog ateities
startai bus sėkmingi. V. Polujansko nuomone, mes turėtume gauti daugiau informacijos apie A. Zanino
dalyvavimą varžybose, kad galėtume įvertinti jo potencialą.
NUTARTA. A. Zaniną informuoti, jog galutinis sprendimas dėl jo atstovavimo Lietuvai galės būti
priimtas jam pateikus informaciją apie jo sportinius rezultatus už vienerių metų laikotarpį.

9) SVARSTYTA. Dėl varžybų organizavimo tvarkos.
M. Palčinskas teigė, jog pastaruoju metu dažnai iškyla problemų klubams nesilaikant varžybų nuostatuose
numatytų sportininkų registracijos terminų, taip pat pasitaiko atvejų, kuomet sportininkai, atvykę į
varžybas, neturi sveikatos pažymos. Jo nuomone, turėtume atsakingiau žiūrėti į nuostatuose numatytą
tvarką. J. Atroškevičiaus teigimu, griežtinant tvarką kartu labai svarbu klubams pateikti nuostatus prieš
pakankamą laiko tarpą.
NUTARTA. Informuoti klubus, jog nuo šiol išimtys dėl pavėluotos registracijos bei sveikatos pažymų
nebus taikomos. Varžybų nuostatus parengti ir išsiųsti likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki varžybų.
10) SVARSTYTA. Dėl 2018 m. LFF biudžeto.
V. Polujanskas pritatė G. Trunovos parengtą biudžeto projektą, kuris šiuo metu dar nėra galutinis.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai.

11) SVARSTYTA. Dėl Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionato organizavimo.
V. Polujanskas pristatė klausimą dėl Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionato organizavimo šių metų
rudenį. Norvegijai informavus, jog jiems šio čempionato suorganizuoti nepavyksta, turime pateikti
atsakymą, ar varžybas galėsime surengti Lietuvoje spalio 20-21 d. LFF prezidentas informavo, jog jau yra
preliminariai rezervavęs minėtomis datomis Vilniaus lengvosios atletikos maniežo patalpas rengti
čempionatui. M. Palčinskas iškėlė klausimą, ar šios varžybos LFF apsimokėtų finansiškai. Diskusijos
metu sudaryta preliminari sąmata.
Pajamos: ~7500 EUR iš starto mokesčių (500 dalyvių po 15 EUR) bei ~2000 EUR pajamos iš
apgyvendinimo paslaugų. Iš viso ~9500 EUR.
Išlaidos: ~1000 EUR salės nuoma, ~1000 EUR transportas, ~500 EUR salės paruošimas, ~500 EUR
maitinimas organizatoriams ir teisėjams, ~500 EUR informacinių ekranų nuoma. Iš viso ~3500 EUR.
NUTARTA. 1) Organizuoti Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionatą š.m. spalio 20-21 d. Vilniuje. 2) Iš
LFF vadovybės prieš čempionato organizacinio komiteto prisijungia: V. Polujanskas, M. Palčinskas, J.
Atroškevičius, P. Bajorūnaitė.
12) Dėl viešųjų ryšių klausimų.
P. Bajorūnaitė atkreipė dėmesį į Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos (LŠPF) „Facebook“
paskyroje patalpintą informaciją apie kovo 10 d. vykusį Lietuvos jaunimo iki 23 m. čempionato ir
Suaugusiųjų taurės etapo varžybas. P. Bajorūnaitės teigimu, dalį fechtavimo bendruomenės žeidžia

penkiakovininkų komunikacija ir V. Polujansko paprašė perduoti jai kontaktus asmens, besirūpinančio
LŠPF viešaisiais ryšiais.
P. Bajorūnaitė taip pat teigė, jog pati LFF galėtų gauti daugiau naudos iš komunikacijos „Facebook‘e“,
tačiau tam reikėtų skirti nedideles lėšas mokamai reklamai. Mokamą „Facebook“ reklamą yra įmanoma
nukreipti į tikslines auditorijas, todėl ji tampa tikrai efektyvi. P. Bajorūnaitės teigimu, būtų galima
išmėginti šį viešinimo variantą, pusmetį laiko skiriant bent po 20 EUR mėnesiui – tokiu būdu galėtume
įvertinti šios priemonės efektyvumą ir rezultatus.
NUTARTA. P. Bajorūnaitė iki balandžio mėnesio patikslins ir pateiks sąmatą dėl mokamos „Facebook“
reklamos.

Susirinkimo pirmininkas

Vytautas Polujanskas

Susirinkimo sekretorius

Jurgis Atroškevičius

