
 

 

LDF VK  IŠPLĖSTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2018 m. birželio 8 d.  Nr. 5 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2018-06-08, 13.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Vigmantas Sinkevičius, Lietuvos dziudo federacijos prezidentas; 

Posėdžio sekretorė – Justina Stalionė,  Lietuvos dziudo federacijos generalinė sekretorė. 

 DALYVAVO:  

 Vigmantas Sinkevičius -  LDF prezidentas;  
            Justina Stalionė,  LDF generalinė sekretorė; 
 Eduard Techov - LDF viceprezidentas; 

Igoris Olchovič - LDF sporto direktorius; 
Valerijus Novikovas  - LDF sporto direktorius; 

 Danguolė Novikovienė - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė; 
 Rolandas Lukoševičius – LDF atsakingasis sekretorius; 
 Žygimantas Rybinas – LDF teisėjų kolegijos pirmininkas; 
 Martynas Lukoševičius – LDF IT specialistas; 
 Karolis Buža – suaugusiųjų rintinės narys; 
 Sandra Jablonskytė - suaugusiųjų rintinės narė. 
 
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl pasiruošimo plano ir kandidatų besirengiančių Pasaulio dziudo čempionatui, 

Baku (Azerbaidžanas) 2018, tvirtinimo. 

2. Dėl Europos dziudo jaunimo taurės, Kaune, analizės ir EJU ataskaitos apie 

varžybas pristatymo. 

3. Dėl dziudo klubo " Olimpinė viltis" priėmimo į LDF narius. 

 



1. SVARSTYTA: Dėl pasiruošimo plano ir kandidatų besirengiančių Pasaulio dziudo 

čempionatui, Baku (Azerbaidžanas) 2018, tvirtinimo. Rinktinės vyr. treneris E. Techovas 

pristatė, kad į PČ Baku vyks du rinktinės nariai: Karolis Bauža (-100kg) ir Sandra Jablonskytė 

(+78 kg.). Iki starto PČ sportininkai dalyvaus liepos mėnesį vyksiančiame European Open 

turnyre Minske (Baltarusija) ir 2 mėnesių tarptautinėje MTS Tbilisyje (Gruzija). 

 1. NUTARTA: Tvirtinti rinktinės kandidatus ir trenerio parengtą pasiruošimo planą.  

  

 2. SVARSTYTA: Dėl Europos dziudo jaunimo taurės, Kaune, analizės ir EJU ataskaitos 

apie varžybas pristatymo. V. Sinkevičius pasveikino organizacinį komitetą su puikiai atliktu 

darbu ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie varžybų organizavimo. J. Stalionė pristatė EJU 

ataskaitą. Viso dalyvavo 354 sportininkai iš 24 šalių. Atsakingieji organizacinio komiteto nariai:  

Justina Stalionė, Valerijus Novikovas, Andrius Juška, Martynas Lukoševičius. J. Stalionė 

trumpai pristatė kiekvieną renginio - ataskaitos dalį, bendras varžybų vertinimas yra puikus, 

varžybos suorganizuotos ir pravestos aukščiausiu lygiu, EJU komisija neturėjo jokių pastabų, tik 

dėkojo LDF Prezidentui ir jo komandai už profesionaliai atliktą darbą.  

 2. NUTARTA: Europos jaunimo dziudo taurės varžybų Kaune, parengiamuosius 

organizacinius, bei vykdymo darbus vertinti – puikiai.    

  

 3. SVARSTYTA: Dėl dziudo klubo " Olimpinė viltis" priėmimo į LDF narius. J. 

Stalionė pristatė, jog buvo gauti visi reikiami dokumentai iš klubo „Olimpinė viltis“: prašymas 

stoti į LDF, įstatai, RC pažyma, stojamojo ir metinio nario mokesčių sumokėjimą patvirtinantys 

dokumentai. Klubas jau daug metų aktyviai dirba kultivuodamas ir populiarindamas dziudo 

sporto tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje. 

 3. NUTARTA: Priimti klubą „Olimpinė viltis“ į LDF narius.   

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                           Vigmantas Sinkevičius 

 

Protokolą rašė               Justina Stalionė 


