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

VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.VK2018-5
Susirinkimas vyko 2018 m. rugpjūčio 27 d. 18:00 – 21:00 val. KKSD susirinkimų salėje, Vilniuje.
Susirinkimo pirmininkas – Lietuvos fechtavimo federacijos (toliau – LFF) generalinis sekretorius
Jurgis Atroškevičius.
Susirinkimo sekretorius – LFF Strateginės plėtros komisijos pirmininkas Justas Daujotas.
Darbotvarkė:
1. Dėl reitingavimo tvarkos pakeitimų. J. Mašalo
2. Dėl pasirengimo 2019 m. Europos ir pasaulio čempionatams. J. Mašalo
3. Dėl LFF varžybų kalendoriaus iki 2018 m. pabaigos. J. Atroškevičius
4. Dėl FIE kongreso. J. Atroškevičius.
5. Dėl pasirengimo ŠŠČ. V. Polujanskas.
6. Dėl LFF viešinimo plano vykdymo eigos. P. Bajorūnaitė
7. Dėl Fechtavimo akademijos prašymo. J. Atroškevičius.
8. Dėl paramos klubams. J. Atroškevičius.
9. Dėl išlaidų licencijoms kompensavimo. J. Atroškevičius.
10. Dėl veteranų prašymo padengti dalį išlaidų. J. Atroškevičius.
11. Dėl naujos FIE asmens duomenų tvarkymo politikos. J. Atroškevičius.
12. Dėl EFC renginių organizavimo tvarkos. J. Atroškevičius.
Dalyvauja:LFF atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene Paulina Bajorūnaitė, LFF viceprezidentė
Aida Gaižauskienė, LFF etikos ir drausmės komisijos pirmininkė Rasa Rimgailienė, LFF generalinis
sekretorius Jurgis Atroškevičius, LFF Strateginės plėtros komisijos pirmininkas Justas Daujotas, LFF
rinktinės vyr. treneris Jurijus Mašalo, LFF teisėjų kolegijos pirmininkas Mindaugas Palčinskas, LFF
sportininkų tarybos pirmininkas Javgenij Stalmakov, Kauno „Dvikovos“ klubos treneriai Rasa Ažukienė
ir Aurimas Radzevičius.

Kvorumas yra

1. SVARSTYTA. Dėl reitingavimo tvarkos pakeitimų. J. Mašalo
Birželio mėnesį pristatytas naujosios reitingavimo sistemos projektas sulaukė pastabų liepos
mėnesį „Dvikovos“ klubui pristačius savo komentarus. M. Palčinskas priminė, jog praeito VK posėdžio
sprendimu, turėjo būti suorganizuotas trenerių susitikimas reitingavimo sistemai aptarti. J. Atroškevičius
atkreipė dėmesį, jog priimant reitingavimo sistemą vertėtų atskirti tris jos dalis – 1) pagrindinę dalį su
balų skale bei pagrindiniais principais, 2) reitinginių varžybų sąrašą, 3) reitinginių varžybų koeficientus.
R. Rimgailienės nuomone, esant nesutarimui dėl balų anuliavimo naująjame sezone principo, galima būtų
pasinaudoti Estijos patirtimi ir naująjame sezone palikti 10 proc. Buvusio sezono balų sumos.
NUTARTA. Paprašyti klubų a) iki rugsėjo 2 d. imtinai pateikti savo trenerių poziciją dėl
naujosios reitingavimo sistemos pirmosios (pagrindinės) dalies, taisyklių 1.1. punktą išdėstant taip:
„Pasibaigus sezonui, į naująjį perkeliama 10 proc. sportininko turėtos balų sumos“. b) Jeigu sistemos
pirmoji dalis bus patvirtinta, iki rugsėjo 10 d. pateikti pasiūlymus ir pozicijas dėl antrosios ir trečiosios
dalių (reitinginių varžybų sąrašo ir koeficientų). Atsakingi – J. Mašalo ir J. Atroškevičius
2. Dėl pasirengimo 2019 m. Europos ir pasaulio čempionatams. J. Mašalo
J. Mašalo teigimu, rengiantis kitų metų svarbiausiems startams, jis mato poreikį kiekvienai
amžiaus grupei suorganizuoti bent po vieną stovyklą. Šiuo metu konkrečių sprendimų ir finansavimo
jiems planuoti neįmanoma, nes laukiama informacijos iš G. Trunovos dėl LFF finansinių galimybių.
NUTARTA. Iki rugsėjo 2 d. imtinai surinkti klubų trenerių pasiūlymus ir pageidavimus dėl startų
tarptautinėse varžybose. Įpareigoti J. Mašalo ir G. Trunovą iki rugsėjo 10 sudaryti biudžetą tarptautiniams
startams ir kitoms priemonėms, skirtoms pasirengimui 2019 m. Europos ir pasaulio čempionatams.
3. Dėl LFF varžybų kalendoriaus iki 2018 m. pabaigos. J. Atroškevičius
J. Atroškevičius pristatė preliminarų LFF kalendorių iki 2018 m. pabaigos. Trenerių teigimu, kyla
problemų organizuojant numatytą Lietuvos jaunių taurės etapą rugsėjo 15 d. Iškeltas klausimas, ar
nereikėtų apriboti taurės etapų iki 2 per sezoną, vietoje šiuo metu numatytų 3-ijų.
NUTARTA. Atšaukti numatytas Lietuvos jaunių taurės varžybas rugsėjo 15 d. Lietuvos taurės –
Žiemos čempionato varžybas perkelti į gruodžio 8 d. ir jas rengti Vilniuje.
4. Dėl FIE kongreso. J. Atroškevičius.
J. Atroškevičius informavo, jog kadangi šių metų FIE kongresas Paryžiuje yra šventinis (FIE mini
105-erius metus), FIE vėl kviečia 2 LFF atstovus ir jiems padengia apgyvendinimo išlaidas. J.

Atroškevičius prašė LFF VK jį deleguoti į šį kongresą kaip antrąjį LFF atstovą. M. Palčinskas pasiūlė,
remiantis 2013 m. sprendimu, į proginį kongresą deleguoti vieną iš trenerių – R. Rimgailienę, tačiau R.
Rimgailienė atsisakė.
NUTARTA. Deleguoti J. Atroškevičių kaip antrąjį delegatą į FIE kongresą Paryžiuje gruodžio
mėnesį. Balsavimas: 7 – „už“, 0 – „prieš“, 1 – „susilaikė“
5. Dėl pasirengimo Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionatui (ŠŠČ). J. Atroškevičius.
J. Atroškevičius trumpai pristatė atnaujintą Šiaurės šalių jaunių ir jaunimo čempionato biudžetą.
Šiuo metu yra parašytas projektas Vilniaus miesto savivaldybei, jį patvirtinus LFF gali gauti finansavimą
salės nuomai. V. Polujanskas derina salės apšvietimo klausimą, tačiau gali būti, jog jis bus per brangus.
M. Palčinsko ir R. Rimgailienės teigimu, Šiaurės šalių čempionatų finalai kitose šalyse dažnai neturi
ypatingo apšvietimo, tad ir mums galėtų tikti toks variantas. Prasidėjus diskusijoms detalesniais
klausimais, pasiūlyta jas pratęsti ŠŠČ Organizaciniame komitete.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai.
6. Dėl LFF viešinimo plano vykdymo eigos. P. Bajorūnaitė.
P. Bajorūnaitė informavo, jog pastaruoju metu, pasibaigus sezonui net nesant naujienų srautui, ji
siekia palaikyti LFF aktyvumą socialiniuose tinkluose. Artėjančios Pasaulinės fechtavimo dienos proga
klubai buvo paraginti įsitraukti bei dalintis idėjomis. Sugrįžta prie temos apie mokamas reklamas
„Facebook“ socialiniame tinkle – P. Bajorūnaitė konsultavosi su marketingo specialistais ir tų nuomone
yra reikalingas metų laikotarpis, jog būtų galima išskirti perspektyviausias mokamų reklamų temas ir
įrašų pobūdį.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai, įpareigoti P. Bajorūnaitę prasidėjus sezonui toliau vykdyti
LFF viešinimo planą.
7. Dėl Fechtavimo akademijos prašymo. J. Atroškevičius.
J. Atroškevičius, pats būdamas vienu iš asociacijos „Fechtavimo akademija“ (FA) steigėjų,
pristatė FA prašymą priimti asociaciją į LFF narius nuo 2019 m. sausio 1 d. ir skirti paramą aparatais.
NUTARTA. Priimti asociaciją „Fechtavimo akademija“ LFF nariu nuo 2019 m. sausio 1 d.
Balsavimas: 8 – „už“, 0 – „prieš“, 0 – „susilaikė“. Klausimą dėl paramos FA spręsti kartu su kitų klubų
prašymais.
8. Dėl paramos klubams. J. Atroškevičius.
J. Atroškevičius informavo, jog buvo gauti visų klubų prašymai, jie buvo persiųsti VK nariams
kartu su darbotvarke. Jo siūlymas – į skiriamą paramą žiūrėti visų pirma per finansinę prizmę ir iš pradžių

paskirstyti turimą paramą klubams procentaliai, o tuomet klubai turės galimybę tą paramą panaudoti
pagal savo poreikius. J. Stalmakov siūlo sukurti sistemą, paremtą kriterijais, kuri padėtų nustatyti ir
įvertinti tokį klubo gautinos paramos procentą nuo viso paramos biudžeto.
NUTARTA. Iki rugpjūčio 30 d. imtinai klubai J. Stalmakovui atsiunčia savo siūlomus kriterijus
bei kitus pasiūlymus dėl paramos skyrimo sistemos. Iki rugsėjo 3 d. imtinai J. Stalmakov pateikia
apibendrinimus ir siūlomos sistemos juodraštį.
9. Dėl išlaidų licencijoms kompensavimo. J. Atroškevičius.
Kadangi per praeitą sezoną EFC ir FIE licencijos buvo priskirtos ir sportininkams, dėl kurių
dalyvavimo varžybose VK nebuvo priėmęs sprendimo, reikėtų nuspręsti, kurie iš praeito sezono licencijų
savininkų, turėtų kompensuoti išlaidas LFF.
NUTARTA. Išlaidas licencijoms turėtų kompensuoti šie sportininkai: Alan Rynkevič (EFC
licencija – 15 EUR), Regimantas Metiūnas (FIE licencija – 25 EUR), Giedrė Razgutė (FIE licencija – 25
EUR).
10. Dėl veteranų prašymo padengti dalį išlaidų. J. Atroškevičius.
Priminta, jog yra gautas A. Fitkevičienės ir L. Valiulienės prašymas. Jos ketina dalyvauti Pasaulio
veteranų čempionate, ir LFF prašo padengti licencijos (25 EUR) ir starto (90 EUR) mokesčius.
Diskutuojama dėl trijų variantų – 1) padengti pusę licencijos ir starto mokesčio išlaidų, 2) padengti
licencijos išlaidas, 3) nepadengti išlaidų.
NUTARTA. Padengti pusę licencijos ir starto mokesčio išlaidų.
11. Dėl naujos FIE asmens duomenų tvarkymo politikos. J. Atroškevičius.
Nuo šiol FIE, tvarkydama licencijų turėtojų asmens duomenis, turės iš asmens gauti rašytinį
sutikimą tai daryti. LFF turi surinkti savo atstovų pasirašytus dokumentus ir išsiųsti juo FIE. Artimiausiu
metu J. Atroškevičius kreipsis į klubus dėl pagalbos surenkant šiuo dokumentus.
NUTARTA. Informaciją priimti žiniai
12. Dėl EFC renginių organizavimo tvarkos. J. Atroškevičius.
J. Atroškevičiaus teigimu, šiuo metu Lietuvoje organizuojamų EFC renginių klausimus derėtų
įtraukti ir į LFF darbotvarkę, kadangi bent jau formaliai ir nominaliai šių renginių organizatorius turėtų
būti LFF. M. Palčinsko teigimu taip nėra, kadangi, pagal EFC nuostatus šių varžybų organizatoriais gali
būti ir tiesiog klubai.

J.Mašalo pažymėjo, kad EFC renginių organizavimo Lietuvoje tvarka ir sąlygos turi būti
aptariamos ir derinamos su federacija, kadangi šiam tikslui yra naudojamas LFF turtas (aparatai, takeliai).
M.Palčinskas atsakė, jog organizatoriai gali šias varžybas rengti ir be LFF pagalbos.
NUTARTA. M. Palčinskui pateikus papildomą informaciją ir nesant laiko, klausimo svarstymą
atidėti.
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