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Navickas,Vitas Labutis,Rimas Mackevičius,Romualdas Urmilevicius, 

Pirmininkavo Romualda Šidlauskienė 

 

1) 2021 m. Kalendoriaus ir nuostatų koregavimas bei aptarimas ir tvirtinimas 

Pranešėja- R.Šidlauskienė 

Kalendoriaus aptarimas,pasiūlymų priėmimas,datų derinimas 

a) Diskusijos dėlkoreguoto kalendoriaus. Jei balandį dar kartą būtų pratęstas karantinas,tai vėl 

varžybas iš balandžio reiks perkelti į vėlesnius periodus.Ypač skubiai reikia atsakymų iš Šiaulių ir 

Marijampolės,kur numatyti jaunimo ir jaunučių čempionatai.S.Laurutienė pritaria balandžio 10-

11 varžyboms Šiauliuose(vaikai ir jauniai),o Marijampolėje galės vykti jaunučių ir jaunimo 

čempionatai.Siūloma vaikų- čempionatus daryti vieną dieną,o ne dvi kaip numatyta 

kalendoriuje.Dėl pandemijos nuspręsta vaikų čempionatus daryt vieną dieną..Pasiūlymui 

pritarta vienbalsiai. 

b) Kadangi vis dar tęsiasi dokumentų ir įvairių formų derinimas su Švietimo ministerija,tai 

finansavimas nėra išskirtas ir planuoti sąmatos dar negalim.Nežiūrint į tai,jau gautas iškvietimas 

į Europos jaunimo čempionatą,kuris numatytas 04.23-05.01 TURKIJOJE Kemero mieste.Padėtis 

kaip suprantat dabar yra sudėtinga dėl covido,t skirtingose amžiaus grupėse, todėl reiktų labai 

gerai pagalvot- ar ruoštis šiai kelionei.Pirmiausia,manau,reiktų apklaust mūsų čempionus ir 

išsiaiškint ar kas nors iš tėvų leistų savo vaikams važiuoti.Kai kas iš trenerių tai jau padarė,o 

kitus prašau tai padaryti kuo skubiau.Kai žinosim,ar yra norinčių važiuoti,reiktų žinoti,ar yra 

nors vienas treneris,kuris galėtų vykti su vaikais.Jei tokio neatsirastų,tai manau galima būtų 

pasiūlyti kažkam iš tėvų važiuoti su savo vaikais,nes mes turim 6 nemokamas vietas.Aišku, šis 

čempionatas nebus gausus ir dalyvaus jame nedaug šalių,bet jei atsiras norinčių jame 

dalyvauti,tai gal ir galime jame dalyvauti-lauksiu jūsų nuomonės. Edvard Bužinskij yra prieš 

važiavimą į Turkiją ir siūlo pinigus panaudoti pasaulio čempionatui Bulgarijoje.Visi trreneriai 

atsisako vykti į Turkiją(S.Laurutienė,E.Bužinskij,V.Labutis,J.Navickas).Nuspręsta ,jei neatsiras        

norintis važiuoti treneris,tai pasiūlyti važiuoti norintiems tėvams su savo vaikais,atsižvelgiant į 

2020 metų čempionato rezultatus.V.Labutis irgi pritaria,kad galima būtų siųsti vaikus su 

tėvais,kurie yra apsisprendę vykti savo rizika į Turkiją. 

c) Rimas Mackevičius siūlo sukoncentruoti pagrindines varžybas į birželio-rugpjūčio mėnesius 

O dėl pandemijos atrankas į pasaulio čempionatus padaryt birželio-liepos mėnesiais. 

      Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

               LŠF viceprezidentė       R.Šidlauskienė 


