LDF VK SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 3
Kaunas

Posėdis įvyko: 2017-09-13, 11.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas;
Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė, Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė.

DALYVAVO:
Vigmantas Sinkevičius - LDF prezidentas;
Justina Stalionė, LDF generalinė sekretorė;
Igoris Olchovich - LDF sporto direktorius;
Vasilijus Novikovas - LDF sporto direktorius;
Rasa Steponaitytė – LDF sporto direktorė;
Eduard Techov - LDF sporto direktorius;
Danguolė Novikovienė – LDF DAN KYU direktorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl registracijos į tarptautinius turnyrus (per judobase) tvarkos;
2. Dėl Mariaus Paškevičiaus Valstybinės stipendijos pratęsimo;
3. Dėl burtų traukimo programos "JudoShiai", bei CareSystem naudojimo vykdant
nacionalinius čempionatus;
4. Dėl 70 – jubiliejinio EJU kongreso organizavimo.
1. SVARSTYTA: Dėl registracijos į tarptautinius turnyrus (per judobase) tvarkos.
Komitetui pateiktas pasiūlymas dėl registracijos tvarkos į tarptautines varžybas sugriežtinimo.
Dalyvaujant tarptautiniuose reitinginiuose turnyruose, į kuriuos registracija turi būti vykdoma
per Lietuvos dziudo federaciją, už sportininkus ir trenerius pinigai turi būti pervesti ne vėliau
kaip vieną dieną iki nuostatuose numatytų terminų viešbučių rezervacijai.
1. NUTARTA: Jei sportininkai, treneriai ar kiti komandos delegatai nesilaiko nustatytų
sąlygų, jie yra šalinami iš judobase registracijos ir tolesnės rezervacijos jiems nėra vykdomos.

2. SVARSTYTA: Dėl Mariaus Paškevičiaus Valstybinės stipendijos pratęsimo;
2. NUTARTA: Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikti dokumentus dėl
Valstybinės stipendijos Mariui Paškevičiui pratęsimo.
3. SVARSTYTA: Dėl burtų traukimo programos "JudoShiai", bei CareSystem
naudojimo vykdant nacionalinius čempionatus. Pateiktas pasiūlymas LDF organizuojamas
varžybas vykdyti "JudoShiai" burtų traukimo programa. Kiekvienos svorio kategorijos praėjusių
metų atitinkamos amžiaus gružės dziudo čempionato prizininkai (1 - 3 vietas užėmę sportininkai)
bus atskirti vienas nuo kito, visi likę sportininkai bus traukiami atsitiktine tvarka ir skirstomi
pagal miestus. Trenerių prašymai nebus priimami.
3. NUTARTA: Nuo 2017 spalio 13-14 dienomis vyksiančio Atviro Lietuvos suaugusiųjų
čempionato, nacionalinius čempionatus vykdyti "JudoShiai" burtų traukimo bei naudoti
CareSystem programą.
4. SVARSTYTA: Dėl 70 – jubiliejinio EJU kongreso organizavimo.
V. Sinkevičius informavo, kad rugpjūčio mėnesį Budapešte, Vengrijoje vykusio EJU
kongreso metu buvo patvirtinta, jog Lietuvos dziudo federacijai suteikiama 70 – jubiliejinio EJU
kongreso organizavimo teisė.
4. NUTARTA: Lietuvos dziudo federacija 2018 m. gruodžio 1 d. organizuos 70 –
jubiliejinį EJU kongresą Kaune.

Posėdžio pirmininkas

Vigmantas Sinkevičius

Protokolą rašė

Justina Stalionė

