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VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.VK2018-4 

 

Susirinkimas vyko 2018 m. birželio 27 d. 18:15 – 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 V. Aldonio sveikinimo 70-mečio proga. 

2. Dėl paramos klubams. 

3. Dėl "Dvikovos" klubo prašymo padengti išlaidas. 

4. Dėl Šiaulių „Geležinės kaukės“ klubo prašymo. 

5. Dėl spintos, skirtos LFF dokumentams, įsigijimo. 

6. Dėl Pasaulinės fechtavimo dienos organizavimo. 

7. Dėl Šiaurės šalių čempionato organizavimo. 

8. Dėl reitingavimo sistemos pakeitimų. 

9. Dėl dalyvavimo Pasaulio čempionate ir artimiausio LFF varžybų kalendoriaus. 

10. Dėl Europos čempionato rezultatų ir EFC kongreso aptarimo. 

11. Dėl kito VK susirinkimo datos. 

 

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, Kauno „Dvikovos“ klubos treneris Aurimas Radzevičius. 

 

Kvorumas yra 

 



 

1) SVARSTYTA. Dėl V. Aldonio 70-mečio minėjimo. 

R. Rimgailienė informavo, jog liepos pabaigoje Vladui Aldoniui sukaks 70 metų ir reikėtų pasveikinti 

LFF vardu. J. Atroškevičius teigė, jog galima kreiptis į KKSD ir LTOK dėl šių institucijų galimybės 

pažymėti šią sukaktį. Taip pat siūloma parengti dovaną – suvenyrą, diskutuojama dėl jos kainos. 

NUTARTA. Dovanai numatyti 50 EUR sumą. J. Atroškevičius iki liepos 2 d. kreipsis į 

KKSD ir LTOK bei sužinos galimybęs pagaminti dovaną Vilniuje, pas įprastus šių paslaugų 

tiekėjus. Už pasveikinimą atsakingą R. Rimgailienė. 

 

2) SVARSTYTA. Dėl paramos klubams. 

J. Atroškevičius priminė, jog anksčiau buvo nutarta, jog ateityje sieksime susisteminti klubų prašymus dėl 

paramos, todėl prašysime teikti savo poreikius iki rugsėjo mėnesio. V. Polujanskas priminė, jog ši parama 

bus skiriama iš rėmėjo UAB „Arimex“ lėšų. 

 

NUTARTA. Informuoti klubus, jog iki rugpjūčio 1 d. jie turi pateikti savo inventoriaus 

poreikius, užklausti FIE dėl planų šiais metais teikti federacijoms paramą inventoriumi. 

Klubus informuos ir į FIE kreipsis J. Atroškevičius iki liepos 9 d. 

 

3) SVARSTYTA. Dėl „Dvikovos“ klubo prašymo padengti išlaidas. 

Gautas „Dvikovos“ klubo prašymas kompensuoti visą ar dalį sumo už trenerės R. Ažukienės trenerio 

aprangą. Prašymo vertė – 218 EUR. 

NUTARTA. Svarstyti prašymą po rugpjūčio 1 d. gavus visų klubų poreikius paramai 

inventoriumi. 

 

4) SVARSTYTA. Dėl Šiaulių „Geležinės kaukės“ klubo prašymo. 

J. Atroškevičius informavo, jog yra gautas Šiaulių „Geležinės kaukės“ prašymas atidėti stojimo į LFF ir 

narystės mokestį dėl sunkios klubo finansinės padėties. 

NUTARTA. Prašymą patenkinti atidedant mokėjimus vieneriems metams. 

 

5) SVARSTYTA. Dėl spintos, skirtos LFF dokumentams, įsigijimo. 

J. Atroškevičius perdavė, jog LFF buhalterė G. Trunova pateikė prašymą finansuoti spintos, skirtos 

saugoti LFF dokumentaciją, įsigijimą.  

NUTARTA. V. Polujanskas susisieks su G. Trunova ir išspręs šį klausimą. 

 

6) SVARSTYTA. Dėl Pasaulinės fechtavimo dienos organizavimo. 



V. Polujanskas priminė, jog rugsėjo pradžioje fechtavimo bendruomenė vėl turėtų prisidėti prie 

Pasaulinės fechtavimo dienos minėjimo savo miestuose. 

NUTARTA. P. Bajorūnaitė organizuos komunikaciją su klubais ir paviešins gautą meždiagą 

po įvykio bei paskatins klubus pasidalinti organizavimo idėjomis iki renginio. 

 

7) SVARSTYTA. Dėl Šiaurės šalių čempionato organizavimo. 

V. Polujanskas informavo, jog į čempionato organizacinį komitetą pakviesti šie asmenys: Vytautas 

Polujanskas (komiteto vadovas, biudžetas, derybos su tiekėjais: apgyvendinimas, transportas, 

maitinimas), Mindaugas Palčinskas (varžybų vyr.teisėjas), Jurgis Atroškevičius (kvietimas į ŠŠČ, dalyvių 

registracija), Paulina Bajorūnaitė (ryšiai su žiniasklaida ir viešinimas), Vilma Kasiulynienė (savanoriai, 

apgyvendinimas, transportas), Justas Daujotas (bendradarbiavimas su Arimex ir kitais rėmėjais), 

Javgenijus Stalmakovas (atsakingas už įrangą,salės parengimą), Viktoras Salėtis (IT palaikymas), Galina 

Trunova (detalaus biudžeto sudarymas). Šiuo metu bendraujama su viešbučiais bei transporto paslaugų 

tiekėjais. Siūloma liepos pabaigoje surengti organizacinio komiteto susirinkimą, kuriame bus galima 

detalizuoti daugiau klausimų. M. Palčinskas teigė, jog varžybų sekretoriate būtų naudinga Estijos 

fechtavimo federacijos atstovė Kaja Hanstein, turinti patirties Šiaurės šalių čempionatų organizavime. Jai 

reikėtų padengti kelionės, apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius 80 EUR/dienai. 

NUTARTA. Liepos 30 d. Vilniuje organizuoti Šiaurės šalių čempionato organizacinio 

komiteto posėdį. Informuoti Kają Hanstein, jog ji yra kviečiama prisidėti prie ŠŠČ vykdymo 

aukščiau paminėtomis sąlygomis. 

 

8) SVARSTYTA. Dėl reitingavimo sistemos pakeitimų. 

J. Mašalo pristatė parengtą sportininkų reitingavimo sistemos projektą. Vienas esminių pakeitimų – 

sezono pradžioje visi sukaupti taškai anuliuosis ir praeitų metų reitingas bus naudojamas tik sezono 

pradžiai. Kiekvieno sezono pradžioje trenerių taryba sudarys sąrašą varžybų, už kurias bus skiriami taškai 

ir joms priskirtas koeficientas. R. Rimgailienė pastebėjo, jog parengtuose projektuose nematome U23 

grupės reitingavimo galimybės. J. Stalmakovo teigimu, esant trenerių sutarimui yra labai paprasta, 

remiantis sistemos principais parengti reitingavimo galimybę ir šiai amžiaus grupei. M. Palčinskas teigė, 

jog naujoji sistema perdaug nesiskirs nuo senosios ir taškų anuliavimas rugsėjo 1 d. esminių pokyčių 

įvesti neturėtų – tai galima būtų parodyti sumodeliuojant kelis atvejus. 

NUTARTA. Parengtus reitingavimo sistemos projektus pateikti treneriams svarstyti. 

Trenerių nuomonių bus laukiama iki liepos 15 d. 

 

9) SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo Pasaulio čempionate ir artimiausio LFF varžybų 

kalendoriaus. 



J. Mašalo informavo, jog nors V. Salėtis buvo paskelbęs, jog nestartuos Pasaulio čempionate, tačiau 

nuomonę pakeitė, todėl lieka galioti 2018 m. gegužės 19 d. VK susirinkimo nutarimas dėl dalyvių 

Pasaulio čempionate, taip pat registruojant moterų komandą. Artimiausiu metu J. Atroškevičius registruos 

delegaciją Pasaulio čempionatui. J. Atroškevičius priminė, jog reikėtų apsispręsti dėl Lietuvos jaunučių ir 

sporto vilčių žaidynių fechtavimo varžybų, kurios numatytos rugsėjo 22-23 d. Kaune – ar jos bus 

rengiamos vieną, ar dvi dienas. 

 NUTARTA. J. Atroškevičius iki liepos 4 d. registruos Lietuvos delegaciją 

varžyboms. M. Palčinskas iki liepos 4 d. informuos, ar žaidynių fechtavimo varžybos bus rengiamos 

vieną, ar dvi dienas. 

 

10) SVARSTYTA. Dėl Europos čempionato rezultatų ir EFC kongreso aptarimo. 

J. Mašalo pristatė sportininkų rezultatus Europos čempionate Novi Sade. V. Polujanskas pasidalino 

naujienomis iš EFC kongreso – nuo kito sezono EFC licenzijos kainuos ne 15 EUR, o 20 EUR. EFC taip 

pat svarstoma panaikinti U14 taurės etapus. V. Polujansko teigimu, ateityje, augant LFF organizaciniams 

pajėgumams, bus verta svarstyti ir apie LFF kandidatūrą organizuoti Europos U23 čempionatą. 

 

11) SVARSTYTA. Dėl kito VK susirinkimo datos. 

Siūloma kitą susirinkimą rengti prieš sezoną, treneriams grįžus iš stovyklų. 

NUTARTA. Kitą VK susirinkimą organizuoti rugpjūčio 20-25 dienomis. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas      Vytautas Polujanskas 

 

 

Susirinkimo sekretorius      Jurgis Atroškevičius 


