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Dalyviai: RimasMackevičius, Ingrida Drukteinytė, Roma Šidlauskienė, Edvard 

Bužinskij, Vitas Labutis, Jonas Navickas, Andrius Kybartas. 

Nedalyvauja: RomualdasBėkšta, Regina Steponavičienė 

Kvorumasyra. 

1. Pirmininke išrinkta: Romualda Šidlauskienė 

2. Sekretorė: Ingrida Drukteinytė 

3. Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai 

4. Pagal darbotvarkę aptarti šie klausimai: 

1) Sprendimas dėl prezidento kadencijostrukmės priimtas balsų  dauguma: (tik 

Jonas Navickas balsavo už dvi kadencijos) nustatoma trukmė trys 

kadencijos po dumetus. Šis sprendimas turės bus pateiktas tvirtinimui 

metinės rinkiminės konferencijos metu. 

2) Vienbalsiai priimtas sprendimas dėl dalyvavimo organizuojamame IDF vaikų 

ir jaunimo 64 čempionate Bulgarijoje, Kranevo mieste (kur dalyvauja 

dauguma šalių Moldavija, Baltarusija, Latvija...). Suformuota vyksianti į 

Bulgariją komanda, iš viso 6 vietos iki 26 metų. Iki 26 metų  Norkus (jei jis 

nevažiuotų, Rytis Domarkas toje grupėje), Jocaitė, iš jaunučių Sketerskas, 10 

metų DominykasMatijoška, ir Artūras Sabaliauskas važiuoja atskirai, Tomas 

Šveikauskis, ErnestasAleksandravičius. Atsarginis Valentinas Golubajevas. 

Daugiau siųsti neapsimoka, kadangi dalyvaus iki 10 šalių, medaliai taškų 

neduos. Varžybos reikalinga suma yra 1800 eurų. Nutarta nustatyti dalyvius 

Pasaulio čempionate per sekantį susirinkimą.  

3) Nutarta užsakyti Lenkijoje 200 šaškių lentų komplektų. Vienbalsiai. 

4) Aptartos dalyvavimo galimybės komandinėse Jaunių žaidynėse (vaikams iki 

13 metų). Šiemet neskiriamas finansavimas. Treneris Leibovičius siūlo 

pravesti tas varžybas savo mokykloje, bet problema dėl organizacinio 

personalo (nutarta, kad skambinimu į savivaldybes užsiims Jonas Navickas, 

kuris vienbalsiai paskirtas atsakingu). Siūloma organizuoti rugsėjo mėnesį. 

Romualda siūlo organizuoti moksleivių pusfinalio metu. Kalba eitų apie 

jaunučių grupėje skaičiuojamą komandinę įskaitą. Masiškumo prasme taip 

būtų naudingiau. DATA: 2018 m. rugsėjo mėnesį. 



5) Apžiūrėjus VU bendrabučius priimtas sprendimas Vilniuje pravestiEUROPOS 

vaikų ir jaunimo čempionatą, tačiau kol kas negautas kainų pasiūlymas, 

nuo liepos 31 d.iki rugpjūčio 9d.Reikia rasti žmonių, kurie galėtų prisidėti 

prie organizacinių reikalų tvarkymo: pasitikti, apgyvendinti. Kas bus teisėjai: 

išsiaiškinti, kas nori iš lietuvių teisėjauti. Lietuvos teisėjamsbus apmokėtas 

apgyvendinimas ir maitinimas. Treneriai E. Bužinskis, V. Puočiauskas 

prisidės prie organizacinių reikalų tvarkymo. Siūloma prašyti pagalbos 

žaidžiančių tėvų vaikų. Paros kaina 30 eurų užsieniečiams, o lietuviams 

savikaina.Žaibas ir greitosios bus tik dvi dienos.Reikia užsakyti 102 taures 

apdovanojimams. Visi pasiūlymai priimti vienbalsiai. 

6) Aptarti pinigų skyrimo klausimaivisų suaugusių šaškių čempionatų 

čempionams dalyvauti pasaulio taurėse. Iš viso skirti po300 eurų, iš jų 50 

eurų išmokėti prizo pavidalu, o likusius skirti dalyvavimui pasaulio taurės 

varžybose. 

7) Andrius Kybartas iškėlė klausimą dėl dalyvavimo 64-šaškiųketuriuose 

atrankiniuose pasaulio taurės etapuose finansavimo. Buvo nutarta Lietuvos 

čempionui šiemet padengti išlaidas už dalyvavimą visuose keturiuose 

etapuose. Ne čempionams (ir 100 ir 64 šaškių) parodžius gerus rezultatus 

(prizinė vieta galutinėje įskaitoje) dalinai padengti dalyvavimo 

išlaidas.Priimta vienbalsiai. 

8) Dėl dalyvavimo 64 šaškių vyrų Europos čempionate finansavimo 

paskirstymo: pirmos trys vietos, prizininkai, gauna pilną dalyvavimo išlaidų 

apmokėjimą. Dėl ketvirtos vietos sprendimas bus priimtas per kitą Valdybos 

susirinkimą.Priimta vienbalsiai. 

9) Klausimasapmokėti starto įnašą Lietuvos veteranų 64 šaškių čempionui ir 

pernai metų Pasaulio veteranų čempionui dalyvauti2018 m. Pasaulio 

Veteranų čempionate. Priimta vienbalsiai. 

10) Kitas LR šaškių federacijos valdybos susirinkimas numatomas 

balandžio 22 d. 
 

Susirinkimo pirmininkė Romualda Šidlauskienė  Sekretorė Ingrida Drukteinytė 


