
LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS 

VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 

2020-02-04 
Vilnius 

 
Posėdyje dalyvauja 4 (keturi) LSŽF VK nariai: Tomas Būdas, Alvydas Žibas, Povilas Užkuraitis, Darius Jakiūnas. 

Kvorumas yra, sprendimai teisėti. 

Darbotvarkė: 

1. Sporto varžybų nuostatų formos tvirtinimas; 

2. Nacionalinių rinktinių sudarymas; 

3. Nacionalinių rinktinių kriterijų formavimas. 

4. Naujo nario priėmimas. 

Posėdžio dalyviai vienbalsiai patvirtino dienotvarkę. 

1. SVARSTYTA: Sporto varžybų nuostatų formos tvirtinimas. 

NUTARTA:  

a. Patvirtinti sportinės žūklės Lietuvos čempionato ir atrankos į Europos ir (arba) pasaulio čempionatą 

nuostatų formą (toliau forma) bei paskelbti formą viešai federacijos svetainėje www.sportinezukle.lt  

Nuoroda: https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/02/LS%C5%BDF-sporto-

var%C5%BEyb%C5%B3-nuostat%C5%B3-forma-2.pdf 

b. Įpareigoti atskirų disciplinų sporto varžybų organizatorius užpildyti ir pasirašyti formas. 

Balsuota: už: - 4; prieš: - 0; susilaikė: - 0. 

2.  SVARSTYTA: Nacionalinių rinktinių sudarymas. 

NUTARTA: Remiantis sporto varžybų forma įpareigoti asociacijas (LSŽF nares) sudaryti nacionalines rinktines 

sportinės žūklės disciplinoms, kurios atitinka aukšto meistriškumo sporto reikalavimus: 

 Lietuvos karpininkų asociacija – sportinės karpių žūklės nacionalinė rinktinė; 

 Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija – sportinės žūklės plūdine meškere nacionalinė rinktinė; 

 Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacija – sportinės poledinės žūklės nacionalinė rinktinė; 

 Lietuvos spiningautojų lyga – sportinio spiningavimo iš laivų nacionalinė rinktinė; 

 Lietuvos fiderio asociacija – sportinės dugninės (feeder) žūklės nacionalinė rinktinė; 

 Asociacija ,, Žūklės klubas "MERKYS" – sportinės muselinės žūklės nacionalinė rinktinė; 

 Asociacija  Žvejų klubas "ŽVEJO TRIBŪNA" – sportinės jūrinės žūklės nacionalinė rinktinė. 

Balsuota: už: - 4; prieš: - 0; susilaikė: - 0. 

3.  SVARSTYTA: Nacionalinių rinktinių kriterijų formavimas. 

NUTARTA:  

http://www.sportinezukle.lt/
https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/02/LS%C5%BDF-sporto-var%C5%BEyb%C5%B3-nuostat%C5%B3-forma-2.pdf
https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/02/LS%C5%BDF-sporto-var%C5%BEyb%C5%B3-nuostat%C5%B3-forma-2.pdf


a. Patvirtinti nacionalinių rinktinių formavimo kriterijus, kuriuos sudarė šios asociacijos: Lietuvos 

karpininkų asociacija, Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija, Lietuvos poledinės žūklės sporto 

asociacija, Lietuvos spiningautojų lyga, Lietuvos fiderio asociacija. 

b. Patvirtintus nacionalinių rinktinių formavimo nuostatus su kriterijais paskelbti viešai federacijos 

svetainėje.  

Balsuota: už: - 4; prieš: - 0; susilaikė: - 0. 

4.  SVARSTYTA: Naujo nario priėmimas. 

NUTARTA: Priimti į federaciją naują juridinį narį – Lietuvos fiderio asociaciją (įm.k. 303289449, adresas: 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m.  Kauno g. 34) , kuri atitinka Lietuvos sportinės žūklės federacijos įstatų 

reikalavimus. 

Balsuota: už: - 4; prieš: - 0; susilaikė: - 0. 

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas -  Tomas Būdas 

 

 

    

 

 


