LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJA
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VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.VK2018-3

Susirinkimas vyko 2018 m. gegužės 19 d. 16:00 – 17:30 val. LSU patalpose, Kaune.
Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos fechtavimo federacijos (toliau – LFF) prezidentas Vytautas
Polujanskas.
Susirinkimo sekretorius – LFF generalinis sekretorius Jurgis Atroškevičius.
Darbotvarkė:
1) Dėl dalyvavimo Europos ir Pausaulio čempionatuose.
2) Dėl konfliktinės situacijos sprendimo.
3) Dėl reitingo.
4) Dėl užsieniečių dalyvavimo Lietuvos čempionatuose.
5) Dėl kaukių dizaino.
6) Dėl J. Mašalo kreipimosi į Etikos ir drausmės komisiją.
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, LFF rinktinės vyr. treneris Jurijus Mašalo, LFF sportininkų tarybos pirmininkas Javgenij
Stalmakov

Kvorumas yra
1) SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Europos ir Pausaulio čempionatuose.
Rinktinės vyr. treneris J. Mašalo pristatė siūlymus dėl sportininkų delegacijos dalyvavimo Europos ir
Pasaulio čempionatuose.

Europos čempionatas (Novi Sadas, Serbija). Moterys: Viktė Ažukaitė, Paulina Bajorūnaitė, Olivija
Mašalo (visos dalyvavimo išlaidos padengiamos LFF), Emilija Serapinaitė (visos dalyvavimo išlaidos
padengiamos Gintarinės špagos klubo). Asmeninės ir komandinės varžybos.
Vyrai: Tomas Makarovas (visos dalyvavimo išlaidos padengiamos LFF). Asmeninės varžybos.
Pasaulio čempionatas (Usis, Kinija). Moterys: Viktė Ažukaitė, Olivija Mašalo (visos dalyvavimo
išlaidos padengiamos LFF), Paulina Bajorūnaitė (pusė dalyvavimo išlaidų padengiama LFF).
Vyrai: Javgenij Stalmakov (pusė dalyvavimo išlaidų padengiama LFF), Viktoras Salėtis (LFF padengia
starto mokestį).
Buvo primintas anksčiau taikytas principas, jog Pasaulio čempionate patekus į geriausiųjų 64-uką, LFF
padengdavo visas išlaidas ir tuo atveju, jeigu iš anksto būdavo priimtas sprendimas vykti už savo lėšas, ar
dalinai finansuojant LFF.
NUTARTA: patvirtinti J. Mašalo siūlomą sportininkų sąrašą ir išlaidų dengimo sąlygas.. Balsavimas: 7 –
„už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. Klausimą, ar LFF ateityje padengs sportininkų, patekusių į geriausiųjų
64-uką, išlaidas svarstyti vėliau, kai bus gauti pasiūlymai dėl reitingavimo sistemo atnaujinimo.
2) SVARSTYTA. Dėl konfliktinės situacijos sprendimo.
VK nariai aptarė iki LFF Konferencijos bei jos metu įvardytas problemas, susijusias su vidine
organizacijos komunikacija bei sprendimų priėmimu.

NUTARTA.
1.Pagerinti LFF valdymo organų sprendimų viešinimą bei protokolų kokybę, sutrumpinti pastarųjų
derinimo ir parengimo laiką iki 5 kalendorinių dienų. Atsakingas LFF gen. Sekretorius J.Atroškevičius.
2. Laikytis etikos bendravimo principų, nemenkinti kitų kolegų indėlio ar pastangų.
3. Nekritikuoti kolegų pasiūlymų, o teikti konstruktyvius savo pasiūlymus svarstomom temom,
3) SVARSTYTA. Dėl reitingo.
J. Atroškevičius pasiteiravo, ar šį sezoną dar bus aktualu atnaujinti sportininkų reitingą. M. Palčinsko
teigimu, šį sezoną reitingo atnaujinimas nebebus aktualus.

NUTARTA.
1. Sportininkų reitingo atnaujinimą pratęsti po to, kai bus priimti sprendimai dėl reitingavimo sistemos
pakeitimo.
2. J.Mašalo pateikti VK svarstymui naują reitingavimo sisitemą iki birželio 15 d.

4) SVARSTYTA. Dėl užsieniečių dalyvavimo Lietuvos čempionatuose.
Į pastarąjį Lietuvos čempionatą pakvietus Baltarusijos sportininkus buvo iškeltas klausimas, ar nevertėtų
to daryti visuose čempionatuose, kadangi taip keliamas vietos fechtuotojų meistriškumas. Tai būtų
aktualu ir dėl naujosios sporto finansavimo sistemos, kuri skatina Lietuvos čempionatuose dalyvauti kuo
didesniam sportininkų skaičiui. R. Rimgailienė atkreipė dėmesį, jog yra ir kita pusė – sporto mokyklose
trenerių tarifikaciją lemia jš auklėtinių rezultatai, todėl konkurencija iš išorės gali sudaryti problemų. V.
Polujanskas teigė, jog šiuo klausimu reikės bendrauti su sporto valdžios atstovais, kad būtų keičiami
trenerių vertinimo principai.
NUTARTA. 1. Vilniaus ir Kauno sporto mokyklose dirbantys treneriai (J.Mašalo, R.Rimgailienė)
pasitarę su savo mokyklų kuratoriais sekančiam VK posėdžiui pasiūlys galimus sprendimo būdus.
5) SVARSTYTA. Dėl kaukių dizaino.
J. Atroškevičius informavo, jog P. Aleksandravičius pateikė du fechtavimo kaukių dizaino variantusai su
Lietuvos trispalve ir Vyčiu. LFF turėtų išsirinkti vieną ir oficialiai šį sprendimą patvirtinti FIE.
NUTARTA. P. Bajorūnaitė paviešins abu variantus ir surinks sportininkų bei bendruomenės narių
atsiliepimus ir pageidavimus kitam VK posėdžiui.
6) SVARSTYTA. Dėl J. Mašalo kreipimosi į Etikos ir drausmės komisiją.
Etikos ir drausmės komisijos pirmininkė R. Rimgailienė informavo gavusi oficialų J. Mašalo kreipimąsi
su prašymu įvertinti rinktinės narės ir trenerės V. Ažukaitės elgesį. V. Polujansko teigimu, Etikos ir
drausmės komisija neturėtų imtis kažkokių bausmių sportininkės atžvilgiu, tačiau derėtų raštu parengti
atsakymą į J. Mašalo kreipimąsi ir V. Ažukaitės elgesio įvertinimą
NUTARTA. R. Rimgailienė ir J. Atroškevičius parengs Etikos ir drausmės komisijos išvadas dėl V.
Ažukaitės elgėsio iki birželio 7 d.
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