LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA
Įmonės kodas: 191935171
Adresas: Ţemaitės 6, LT-03117, Vilnius

KONFERENCIJA
Vilnius, 2021-05-26

Konferencija vyksta 2021 metais, gegužės 26 dieną, 17 valandą adresu: Šilo-18, Riešė, Vilniaus r.
Apie konferenciją Lietuvos sportinės ţūklės federacijos (toliau LSŢF) nariai informuoti elektroniniu paštu
bei paskelbta LSŢF svetainėje www.sportinezukle.lt
Konferencijos darbotvarkė
LSŢF veiklos ir finansinė ataskaita;
LSŢF vykdomojo komiteto sprendimai;
Narystės mokesčiai;
Licencijos sportininkams nuo 2022 metų, administravimo finansavimas;
Lietuvos čempionato nuostatų aptarimas, nacionalinių rinktinių formavimas iš paskutinių 2 metų
rezultatų;
6. Nuobaudos uţ nusiţengimus varţybose (Rolfas Bitinas);
7. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimas;
8. Kiti klausimai.
1.
2.
3.
4.
5.

Bendru sutarimu patvirtintas Konferencijos pirmininkas – Tomas Būdas, sekretorius – Darius Jakiūnas.
Konferencijoje dalyvauja 7 juridinių narių atstovai (iš 8) turinčių balsavimo teisę. Kvorumas yra, visi
sprendimai teisėti.
1.
LSŢF prezidentas Tomas Būdas pristatė finansinę ir veiklos ataskaitą. Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-0101 iki 2020-12-31. Veiklos ataskaita:
1. Aukšto meistriškumo sporto (toliau AMS) programos paruošimas, įgyvendinimas, prieţiūra,
ataskaitos, covid 19 kliūtys, nepanaudotos lėšos.
2. Varţybų nuostatų (Sporto įstatymo reikalavimas) ruošimas, tvirtinimas ir prieţiūra visose
disciplinose (feeder, karpiai, plūdė, poledinė, spiningas, jūra).
3. 2020 metais įvyko tik vienas pasaulio čempionatas Suomijoje (poledinė ţūklė), kuriame Lietuvos
rinktinė uţėmė 4 vietą. Visų kitų disciplinų PČ ir EČ buvo perkelti dėl pandemijos į 2021 metus.
4. Lietuvos čempionatuose sportininkai informuoti apie AMS bei LSŢF etikos taisykles. Viso surengta
20 AMS varţybų. Disciplinos: Plūdinė ţūklė (80 sportininkų, be veteranų). Aukšlė -4 etapai; LT
čempionatas – 4 etapai; Jauniai U15 ir U20; Moterys. Karpių ţūklė (69 sportininkai) - 3 etapai.
Spiningas (110 sportininkų) - 3 etapai. Dugninė feeder (80 sportinikų) - 3 etapai. Jūrinė ţūklė (29
sporininkai) - 1 etapas. Muselinė – 3 etapai.

5. LSŢF atstovavimas įvairiose instancijose: Lietuvos federacijų sąjunga (2 susirinkimai bei diskusijos
dėl Federacijų finansavimo ir Sporto įstatymo pakeitimo), Ţvejų mėgėjų taryba prie AM (2
susirinkimai ir labai daug diskusijų virtualioje erdvėje dėl naujų ţūklės taisyklių).
6. Pasiruošimas Poledinės pasaulio čempionatui -2021 prie Covid 19 sąlygų. PČ atidėtas 2022 metams.
Finansinė ataskaita:
FEDERACIJOS METINIO BIUDŽETO SĄMATA
Ataskaitinis laikotarpis nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
(Eurais)
Eil.
Nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Straipsniai

Pastabų
Nr.

PAJAMOS
Pajamos uţ suteiktas paslaugas, parduotas
prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumos iš valstybės biudţeto
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos(nario mokesčiai)
SĄNAUDOS
Administravimo išlaidos
Narystės mokesčiai
Veiklos sąnaudos
Nac.rinktinių akreditacija
Nac.rinktinių kelionės išlaidos
Sporto reklamos išlaidos
Nac.rinktinių apranga
Nac.rinktinių jaukai
Banko komisiniai
Lietuvos čempionatų teisėjų kelionės
išlaidos
Lietuvos čempionatų dalyvių
apgyvendinimas
Nepanaudotų lėšų grąţinimas į biudţetą

Ataskaitinis
laikotarpis
33687
31947
31947
1740
32908
5299
930
26679
11750
2161
1500
2000
4000
30
235
2670
2333

Finansinės ataskaitos skelbiamos viešai: https://www.sportinezukle.lt/ataskaitos/
Ataskaitoms pritarta vienbalsiai.
2.
Konferencijos dalyviai supaţindinti su Federacijos vykdomojo komiteto sprendimais, protokolai paskelbti
viešai: https://www.sportinezukle.lt/sertifikatai-2020-m/
3.
Narystės mokesčiai. 2020 metų LSŢF konferencijos sprendimu nustatytas nario mokestis 300 eurų, kurį
privaloma susimokėti iki eilinės Konferencijos. Visi nariai nario mokestį susimokėjo, tik klubas ,,Merkys“
paprašė atidėjimo dviem savaitėms. Kėdainių rajono sportinės ţūklės klubas ''LIFOSOS
MEŠKERIOTOJAI'' nutraukė narystę Federacijoje.

LSŢF sumokėjo nario mokestį FIPS – 900 eurų ir Federacijų sąjungos nario mokestį – 30 eur.
4.
Licencijos sportininkams. Pristatytas sportininkų licencijavimo planas:
Aukšto meistriškumo sportinės ţūklės sportininkų virtualus registras federacijos puslapyje;
Sudarant Sportininkų sąrašą rengiamasi atitikti naują Sporto įstatymo projektą;
Mokestis uţ licencijas:
20-30 eurų metinį mokestį kiekvienam sportininkui reikia sumokėti Federacijai iki pirmo etapo starto
po registracijos į varţybas.
 Mokestis uţ licencijas sumokamas per asociacijas - sportininkai sumoka mokėdami startinį mokestį.
4. Sportininkas turės teisę startuoti Lietuvos čempionate bet kokioje disciplinoje;
5. Sportininkas turės teisę kandidatuoti į LT rinktinę;
6. Sportininkai bus apdovanoti nuo Federacijos uţ pasiekimus pasaulio ir Europos bei Lietuvos
čempionatuose;
7. Sportininkas bus oficialiai pripaţintas federacijos, kad yra Aukšto Meistriškumo sportininkas;
8. Federacija turėdama duomenis apie sportininką, greitai ir efektyviai galės išrašyti reikalingus
leidimus laisvam judėjimui, vakcinavimui, taip pat pildyti reikalingus duomenis apie LT rinktinių
sportininkus;
9. Galima sportininkų reitingavimo sistema;
10. Licencijų atėmimas (anuliavimas) uţ nusiţengimus.
1.
2.
3.


Lėšos uţ licencijas būtų panaudotos:
1. visų prizininkų apdovanojimams (taurėms, medaliams), sezono pabaigoje surengiant bendrą visų
disciplinų apdovanojimų ceremoniją;
2. teisėjų atlygiams arba išlaidoms;
3. naujų projektų finansavimui;
4. sporto veiklos sutartims su nacionalinių rinktinių nariais;
5. projekto administravimui.
Vyko diskusija. Rolfas Bitinas (išankstiniame pranešime) pasiūlė ateityje formuoti teisėjų brigadą, kuri uţ
atlyginimą galėtų teisėjauti visose disciplinose. Pliusas – profesionalūs teisėjai. Minusai: 1) varţybų grafikų
nesuderinimas, nes dauguma etapų vyksta šiltuoju metų laiku tais pačiais savaitgaliais; 2) dviejų teisėjų
atlygis 5 mėnesius po 400 eurų į rankas, tai su mokesčiais bus viso 6611 eurų. Tokia suma sunkiai susidarys
uţ visas licencijas.
Saulius Mikalauskas pasiūlė diferencijuoti licencijų mokestį – 5 eurai jūrinės ţūklės sportininkams ir 20 eurų
kitiems sportininkams, motyvuodamas tuo, kad jūrinės ţūklės sportininkai nedalyvauja pasaulio čempionate
ir jų išlaidos LT čempionate yra didelės. Galutinį sprendimą dėl mokesčio dydţio priims Federacijos
vykdomasis komitetas.
Buvo pasiūlymas mokestį uţ licencijas iš sportininkų mokėti tiesiogiai federacijai, pasiūlymui pritarta.
Vyko balsavimas, vienbalsiai pritarta sportininkų licencijoms nuo 2022 metų. Licencijavimo tvarką
patvirtins Federacijos vykdomasis komitetas.
5.
Lietuvos čempionato varţybų nuostatai, rinktinių formavimas. Poledinės ţūklės disciplina varţybų nuostatus
ateinančiam sezonui (gruodţio, sausio, vasario mėnesiams) privalo pateikti iki gruodţio 1 dienos. Kitos
disciplinos (plūdinė, spiningas, karpis, muselė, feederis, jūra) iki kovo 1 dienos einamiems metams.

Buvo pabrėţta varţybų nuostatų bei rinktinių formavimo kriterijų svarba. Šie dokumentai privalo atitikti LR
Sporto įstatymą, turi būti pateikti numatytais terminais Federacijai ir paviešinti.

6.
Nuobaudos uţ nusiţengimus varţybose.
Rolfas Bitinas (išankstiniame pranešime) pasiūlė, kad geltonos korteles Lietuvos čempionatuose galiotų
visose disciplinose, tai yra, jei geltona kortelė skiriama sportininkui poledinės ţūklės varţybose, tai ta
kortelė galiotų nustatytą terminą sportininkui ir kitose disciplonose. Pagal FIPS išaiškinimą nuobauda
galioja 3 metus, todėl Rolfas Bitinas siūlo, kad LT čempionate geltona kortelė galiotų 3 metus asmeniui
visose disciplinose.
Šis pasiūlymas nesulaukė Konferencijos dalyvių pritarimo. Alvydas Ţibas konstatavo, kad pasaulio
čempionatai vyksta tik vieną kartą metuose, o Lietuvos čempionatai vykdomi 3-5 etapais, yra sportininkų,
kurie dalyvauja keliose disciplinose, todėl jiems susidaro dar didesnė galimybė gauti netyčines geltonas
korteles, kurios labai komplikuotų tolimesnį dalyvavimą LT čempionate.
Vyko balsavimas:
Uţ pasiūlymą – 1
Prieš pasiūlymą – 7
Nutarta: Kiekviena disciplina nusistato savarankiškai nuobaudas uţ nusiţengimus. Federacijos Vykdomasis
komitetas papildo Etikos kodeksą, kuriame būtų atsiţvelgta į nuobaudas varţybose.
7.
Pristatytas disciplinų finansavimas 2021 metams, remiantis LSŢF VK posėdţio (2020-04-08) nustatyta
formule.

Vyko balsavimas, vienbalsiai pritarta disciplinų finansavimui.
8.
Kiti klausimai. Lietuvos plūdinės ţūklės sporto asociacijos vadovas Alvydas Ţibas pasiūlė ateityje skirstant
lėšas disciplinoms atsiţvelgti į tam tikros disciplinos PČ, EČ skaičių ir daugiau lėšų skirti toms disciplinoms,

kurios sudarinėja kelias rinktines, kaip pavyzdţiui plūdinės disciplinai reikia suformuoti kiekvienais metais
tris rinktines, kad galėtų dalyvauti pasaulio čempionate, Europos čempionate ir pasaulio klubų čempionate.
Visi čempionatai vyksta skirtingose šalyse, todėl susidaro didelės kelionės, apgyvendinimo bei
registravimosi išlaidos.
Pasiūlymą nutarta perduoti Federacijos vykdomojo komiteto svarstymui.
Kiti klausimai. Federacija rekomenduoja ateityje derinti varţybų datas ir vietas, kad nesidubliuotų renginiai
vienoje vietoje. Tuo tikslu bus skelbiamas bendras visų disciplinų varţybų grafikas.

Susirinkimo pirmininkas – Tomas Būdas.
Susirinkimo sekretorius – Darius Jakiūnas.
Konferencijos dalyvių sąrašas (su balso teise)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lietuvos karpininkų asociacija, Mantas Staškus;
Lietuvos spiningautojų lyga, Darius Jakiūnas (pagal įgaliojimą);
Ţvejų klubas "ŢVEJO TRIBŪNA" Saulius Mikalauskas (pagal įgaliojimą);
Lietuvos poledinės ţūklės sporto asociacija, Darius Jakiūnas (pagal įgaliojimą);
Lietuvos plūdinės ţūklės sporto asociacija, Alvydas Ţibas;
Lietuvos fiderio asociacija, Mantas Juknevičius.
Ţūklės klubas "MERKYS", Vladimir Adelšin.
LSŢF prezidentas, Tomas Būdas.

