
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2021 m.  rugsėjo 21 d.  Nr. 6 

Nuotoliniu būdu 

 

Posėdis įvyko: 2021-09-21, 17.00 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; 

Rimas Romutis Čepelionis - LDF viceprezidentas;  
Eduard Techov - LDF viceprezidentas; 

 Arnas Šikšnius - LDF sporto direktorius; 
 Sandra Jablonskytė - LDF sporto direktorė; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė – atsakingoji sekretorė. 
  
   
  
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl deleguojamos Lietuvos rinktinės į Pasaulio jaunimo čempionatą Olbijoje 

patvirtinimo. 

2. Dėl registracijos į EČ ir PČ (visų amžiaus grupių) tvarkos patvirtinimo. 

3. Dėl registracijos į ET, GS, GP ir kitas tarptautines varžybas tvarkos patvirtinimo. 

4. Dėl sutikimo formos padengti išlaidas,  nustačius teigiamą Covid-19 testą 

tarptautinių varžybų metu, sukūrimo ir patvirtinimo. 

 
1. SVARSTYTA: Dėl deleguojamos Lietuvos rinktinės į Pasaulio jaunimo 

čempionatą Olbijoje patvirtinimo.  



Vadovaujantis LDF Trenerių tarybos posėdžio protokolu siūloma į Pasaulio jaunimo 
čempionatą, kuris vyks Olbijoje šių metų spalio 6-10 dienomis deleguoti: 

Jaunimo rinktinės vyr. trenerį Ramūną Žemaitaitį. 
Svorio kategorijoje iki 60 kilogramų, nepareiškus noro pirmam jaunimo rinktinės 

numeriui  Mantui Leonavui, siūloma deleguoti Arminą Paulauską. Arminas Paulauskas 
yra antros vietos laimėtojas Lietuvos jaunimo čempionate. 
Svorio kategorijoje iki 73kg. Kostą Butkų. 
Svorio kategorijoje iki 81kg. Augustą Šlyterį. 
Svorio kategorijoje iki 63kg. Aidą Vasiliauskaitę. 
Svorio kategorijoje iki 70kg. Ugnę Pileckaitę. 
Svorio kategorijoje virš 78kg. Justiną Kmieliauskaitę. 
Pagal iškovotus rezultatus skirti finansavimą atitinkamai:  
Jaunimo rinktinės vyr. treneris Ramūnas Žemaitaitis, komandiruojamas su rinktine, todėl 

jam siūloma apmokėti visas išlaidas susijusias su dalyvavimu PČ. 
Arminas Paulauskas - nefinansuojamas. 
Kostas Butkus - nefinansuojamas. 
Augustas Šlyteris - nefinansuojamas. 
Aida Vasiliauskaitė šių metų rugsėjo 10 dieną iškovojo 9 vt. Europos jaunimo 

čempionate Liuksemburge, todėl siūloma, apmokėti apgyvendinimo išlaidas ir Covid-19 testus 
PČ. Likusios išlaidos padengiamos iš kitų finansavimo šaltinių. 

Ugnė Pileckaitė šių metų rugsėjo 10 dieną iškovojo 9 vt. Europos jaunimo čempionate 
Liuksemburge, todėl siūloma apmokėti apgyvendinimo išlaidas ir Covid-19 testus PČ. Likusios 
išlaidos padengiamos iš kitų finansavimo šaltinių. 

Justina Kmieliauskaitė šių metų rugsėjo 11 dieną iškovojo 5 vt. Europos jaunimo 
čempionate Liuksemburge, todėl siūloma padengti visas išlaidas susijusias su dalyvavimu PČ. 

1. NUTARTA: Patvirtinti Pasaulio jaunimo dziudo čempionato rinktinės sąrašą. 
Pagal iškovotus rezultatus skirti atitinkamą finansavimą. 

2. SVARSTYTA: Dėl registracijos į EČ ir PČ (visų amžiaus grupių) tvarkos 
patvirtinimo.  

Sandra Jablonskytė pateikė siūlymą įtvirtinti privalomą registraciją į varžybas likus 
nemažiau nei 1 kalendoriniam mėnesiui iki varžybų akreditacijos pradžios. Sportininkams 
vykstantiems į varžybas už savas lėšas, išankstinis apgyvendinimo, bilietų, startinio mokesčio, 
covid-19 testų 100 procentinis apmokėjimas turi būti atliktas likus nemažiau kaip 20 dienų iki 
renginio akreditacijos pradžios. Nesilaikant terminų sportininkų į varžybas neregistruoti.  

Priežastys: per vėlai apmokėjus apgyvendinimo išlaidas taikomas 10 procentų mokestis 
nuo visos sumos; anksčiau užsakius apgyvendinimą, didesnė tikimybė gauti pigesnį viešbutį, 
pigesnius lėktuvo bilietus ir kt.  

Pavėlavusiems netaikyti jokių išimčių. 
2. NUTARTA: Patvirtinti registracijos į EČ ir PČ (visų amžiaus grupių) tvarką. 

Naują tvarką taikyti nuo š.m . spalio  1 dienos. 

3. SVARSTYTA: Dėl registracijos į ET, GS, GP ir kitas tarptautines varžybas 

tvarkos patvirtinimo. 



Sandra Jablonskytė pateikė siūlymą sportininkams, vykstantiems į varžybas už savas 
lėšas, patvirtinti tvarką dėl apgyvendinimo, covid testų, starto mokesčio, 100 procentinio 
apmokėjimo likus ne mažiau nei 14 dienų iki renginio akreditacijos pradžios.  Pavėlavusiems 
jokios išimtys nebūtų taikomos.   

3. NUTARTA: Patvirtinti registracijos į ET, GS, GP ir kitas tarptautines varžybas 
tvarką. Naują tvarką taikyti nuo š. m.  spalio  1 dienos. 

4. SVARSTYTA: Dėl sutikimo formos padengti išlaidas,  nustačius teigiamą 
Covid-19 testą tarptautinių varžybų metu, patvirtinimo. 

Sandra Jablonskytė pateikė siūlymą įvesti privalomą sutikimo formą, kuri būtų pasirašyta 
su treneriu ar nepilnamečio sportininko tėvais, dėl karantino išlaidų apmokėjimo (ne iš LDF)   
nustačius teigiamą Covid-19 testą tarptautinių varžybų metu. Už sutikimo formų pasirašymą 
atsakingus paskirti atitinkamų amžiaus grupių rinktinių vyr. trenerius. 

4. NUTARTA: Patvirtinti sutikimo formos dėl išlaidų padengimo (ne iš LDF),  
nustačius teigiamą Covid-19 testą tarptautinių varžybų metu privalomą pasirašymą. 
 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 

 


