
 
 

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJOS 
VYKDOMOJO KOMITETO SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 
2021-09-30 

Vilnius 
 

Susirinkimas vyksta nuotoliniu būdu, per facebook programėlę – messenger. Posėdyje  dalyvauja 4 

(keturi) LSŽF VK nariai: Tomas Būdas, Alvydas Žibas, Povilas Užkuraitis, Darius Jakiūnas. Kvorumas yra, 

sprendimai teisėti. 

LSŽF VK susirinkimo darbotvarkė: 

1. Dėl papildomų AMS lėšų paskirstymo; 

2. Etikos kodeksas ir kiti dokumentai AMS programai bei Lietuvos čempionatams; 

3. Aukšto meistriškumo sportininko sąvoka - apibrėžimas 

4. Mokestis už Aukšto meistriškumo sportininkų licencijas. 

5. Sprendimas dėl pasaulio ir Europos čempionatų finansavimo. 

6. Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau Federacija) sprendimas dėl prioritetų nesant 

pakankamam finansavimui PČ, EČ ir klubiniai PČ. 

1. SVARSTYTA. Aukšto meistriškumo sporto programai iš valstybės biudžeto skirta papildomų 

lėšų.  

NUTARTA. Skirti po 4000 (keturis tūkstančius) eurų dviem disciplinom - plūdinei sportinei žūklei 

ir dugninei (feeder) sportinei žūklei. Lėšas disciplinos turi panaudoti klubų pasaulio čempionatuose 

Serbijoje (PČ klubai plūdinė) ir Bulgarijoje (PČ klubai feeder). Pritarta vienbalsiai. 

2. SVARSTYTA. Federacijos etikos kodeksas, saugumo taisyklės bei kiti dokumentai, kurie 

reikalingi AMS programai ir Lietuvos čempionatų vykdymui, neatitinka Federacijos poreikių.  

NUTARTA. Federacijos vadovas paruoš naujus dokumentų variantus, kuriuos apsvarstys 

Vykdomojo komiteto nariai ir po svarstymų patvirtins eiliniame LSŽF VK posėdyje. 

3. SVARSTYTA. Sportinėje žūklėje šiuo metu kultivuojamos 9 disciplinos (plūdė, feeder, method 

feeder, spiningas iš valčių, karpiai, jūrinė, muselinė, poledinė, tvenkinių upėtakiai). Ne visi 

sportininkai dalyvaujantys varžybose atitinka Aukšto meistriškumo sporto reikalavimus. 

NUTARTA.  Federacijos vykdomasis komitetas tvirtina sportinės žūklės Aukšto meistriškumo 

sportininko apibrėžimą: 



Aukšto meistriškumo sportinės žūklės sportininkas, tai fizinis asmuo dalyvaujantis sportinės žūklės 

Lietuvos čempionate, kuriame turi galimybę patekti į nacionalinę rinktinę ir atstovauti Lietuvą 

pasaulio arba Europos čempionate.  

4. SVARSTYTA. Remiantis LSŽF Konferencijos (Vilnius, 2021-05-26) sprendimu, Vykdomasis 

komitetas tvirtina sportininkų licencijavimo tvarką. Federacijos vadovas pristatė sportininkų 

licencijavimo tvarką. Vyko balsavimas: Vyko balsavimas: už – 3, susilaikė – 1. 

NUTARTA.  Sportinės žūklės Aukšto meistriškumo sportininko licencija suteikia teisę dalyvauti 

sportinės žūklės Lietuvos čempionate visose disciplinose. Licencija sportininkui yra privaloma. 

Moterims ir asmenims iki 18 metų amžiaus – licencijos nemokamos. Licencijos metinis mokestis 

vienam sportininkui -20 eurų.  Mokestį už sportininkų licencijas surenka asociacijos, kurios 

organizuoja Lietuvos čempionatus ir turi pasirašytą sutartį su Federacija dėl Lietuvos čempionatų 

organizavimo ir finansavimo. Mokestis renkamas kartu su startiniais mokesčiais, tuo pačiu 

Federacijai reikia pateikti sportininkų sąrašus (vardai, pavardės). Lėšos už sportininkų licencijas 

pervedamos į Federacijos sąskaitą iki einančių metų Lietuvos čempionato I etapo pabaigos. 

Licencijos galiojimo laikas - einamieji metai. 

5. SVARSTYTA. Nacionalinių rinktinių finansavimas. 

NUTARTA. Jei disciplinos nacionalinė rinktinė be pateisinamos priežasties nedalyvauja pasaulio 

arba Europos čempionate, atitinkamos disciplinos asociacija netenka teisės į PČ ir EČ finansavimą 

einamais ir sekančiais metais. Nedalyvavimo priežasties svarbą (pateisinama ar nepateisinama) 

svarsto Federacijos Vykdomasis komitetas. 

6. SVARSTYTA. Pasaulio ir Europos čempionatų prioritetai. Federacija nepajėgi pilnai finansuoti 

visų disciplinų pasaulio, Europos ir pasaulio klubų čempionatų. Lėšos iš valstybės biudžeto 

skiriamos už asmeninius rezultatus: daugiausiai skiriama už pasiekimus pasaulio čempionate, 

mažiau skiriama lėšų už Europos čempionatus, neskiriama lėšų už pasiekimus pasaulio klubų 

čempionate.  

NUTARTA. Prioritetas eilės tvarka: I- pasaulio čempionatai. II – Europos čempionatai. III – pasaulio 

klubų čempionatai.  Nenumatytais atvejais sprendimą priima Federacijos Vykdomasis komitetas. 

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas -  Tomas Būdas. 

 


