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1) Dėl 2021 m. Pasaulio komandinio šalių ,Europos vyrų ir moterų rinktinių formavimo
Pranešėja- R.Šidlauskienė
Kaip žinot,artėja pasaulio jaunimo,komandiniai šalių-64 čempionatai.Formuojant jų sąstatus
problemų nebuvo-važiuoja stipriausi,kurie iškovojo vietas atrankiniuose LR
čempionatuose.Gaila,kad komandiniame vyrų čempionate negalės padėti nei D.Norkus,nei
A.Kybartas.Komandą sudarys LR prizininkai- V.Aleknavičius,A.Norvaišas ir A.Domčev.Atsarginiais
užregistruoti V.Golybajev ir A.Domarkas.
Turim problemą su Europos vyrų čempionatu,kuris vyks Jogevoje rugsėjo 10-19 d.d.Savo
dalyvavimą patvirtino visi prizininkai ir greičiausiai važiuos Milda.Iškilo problema dėl
D.Norkaus,A.Kybarto ir S.Smaidriaus.Jie nedalyvavo šių metų čempionate,bet apklausus
juos,A.Kybartas ir D.Norkus norėtų dalyvauti visame turnyre,o S.Smaidrys- trumpojoje
programoje.Reiktų nuspręsti kokiomis sąlygomis mes galim juos komandiruoti.Kas liečia pinigus,tai
mes galim tai sau leisti,bet ar taip bus išlaikomas sportinis principas ? Nors .iš kitos pusės,
A.Kybartas buvo praeitų metų sidabro prizininkas, o D.Norkus paskutinio pasaulio čempionato
prizininkas.Gali būti keli variantai-1)komandiruoti pilnai,2) komandiruoti dalinai,o priklausomai nuo
pasiekto rezultato,nuspręsti dėl pilno finansavimo.Aišku,tikėtis,kad šiame čempionate bus 16 šalių
ir federacija pagal pasiektus rezultatus gaus papildomą finansavimą,tikėtis nelabai realu.taigi,šis
čempionatas neatneš kažkokios apčiuopiamos naudos LŠF,bet sprendimą turim priimti visi kartu.
Kartu siūlyčiau komandiruoti į trumpąją programą- V.Golubajevą (LR jaunimo
čempioną),R.Banevičių (4 vieta LR čempionate),A.Domarką (EČ prizininkas)ir gal 2 merginasM.Alekseriūnaitę ir M.Plėštytę(2-3 vietos moterų čempionate)
E.Bužinskio nuomone, kad reikia finansuoti visus pilnai. Ypač tai liečia Kybartą ir Norku. Neturim
geresnių žaidėjų, kaip je ir gal dar 2-3 šaškėse 64.Žodžiu,aš už pilną finansavimą
Ir tų, kurie nori žaisti visose programose ir tų kurie nori žaisti trumpose programose.
Visi čia išvardinti nusipelnė žaisti(jeigu tik nori), o pinigų yra. Jaunimą irgi reikia traukti, kad būtų
pamaina. Ir dar.Gali būti taip, kad tai bus paskutiniai šių metų čempionatai. Nes spalį prognozuoja
griežta karantiną ir nebus kur išleisti pinigų.
S.Laurutienės nuomonė -turėtų būti visiems vienodos sąlygos, t.y. jei nežaidi Lietuvos čempionate
susimoki pats, o užėmęs prizinę vietą atgauni pinigus. Išimtis gali būti daroma tik jei žaidžiama už
komandą bei greitosioms ir "Žaibui". Gi lygiai tas pats pamenu jau prieš du metus buvo Domantui,

jis pats susimokėjo, užėmė aukštą vietą ir atgavo pinigus. Na suaugusiųjų čempionate galima
padaryti išimtį, kad atgaunamas finansavimas Europos čempionate užėmus 1-6 vietas, pasaulio 1-8
vietas. Bet taip kad sugalvojau nežaidžiau Lietuvos čempionate bet vis viena gaunu pilną
finansavimą, taip neturėtų būti.
Dėl suaugusių rinktinės komandinių manyčiau atsarginiais turėtų būti jau ne Golubajev ir Domarkas,
o kas stipresni, o šiuo atveju stipresni tiek Kybartas, tiek Norkus. Jei tiesiogiai į komandą papuolė
silpnesnis, jam pasisekė, bet atsarginis jau turėtų eiti federacijos ir papuolusiu į komandą dalyvių
nuožiūra.R.Šidlauskienė patikslino,kad stipriausi dėl asmeninių aplinkybių (A.Kybartas,D.Norkus,)
atsisakė padėt komandai Bulgarijoje.
E.Bužinskio argumentas-Gali būti,kad žmogus negalejo sužaisti LR čempionate. Neužmirškite ir apie
tai kad tai buvo svarbios priežastys.O tokių kaip Kybartas ,daugkartinis LR čempionas- turim tik
vieną. Ir dar jis jaunas ir niekas nežino kas geriau sužais Europoje,ar čempionai prizininkai ar
Kybartas. Visko gali būt,kad ir jis.
R.Mackevičius-Manau,kad A.Kybartui ir D.Norkui reikia apmokėti pilnai (Kybartas praeitų metų
Lietuvos vicečempionas,o Europinių varžybų nebuvo)
J.Navickas.V.Labutis irgi palaikė E.Bužinskio nuomonę
Nuspręsta komandiruoti į Pasaulio komandinį čempionatą- A.Norvaišą,A.Domčevą,V.Aleknavičių
Atsarginiais – V.Golubajev, A.Domarką
Į Europos vyrų ir moterų –„64“ čempionatus komandiruoti A.Norvaišą,A.Domčevą,V.Aleknavičių,
D.Norkų,A.Kybartą ir M. Jocaitę (pagrindinė programa)
Į „Žaibo“ ir „greitųjų“ programas komandiruoti- V.Golubajevą,A.Domarką,R.Banevičių, S.Smaidrį
M.Alekseriūnaitę,R.Pačkauskaitę,

Sprendimas priimtas vienbalsiai.
LŠF viceprezidentė

R.Šidlauskienė

