
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2019 m. rugsėjo 6  d.  Nr. 8 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2019-09-06, 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 Olchovich - LDF sporto direktorius; 
 Žygimantas Rybinas - LDF sporto direktorius; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė; 
 Karolis Bauža – svečio teisėmis. 
  

 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl LDF varžybų registracijos sistemos licencijos mokesčio varžybų organizatoriams 
patvirtinimo; 

2. Dėl Lietuvos dziudo federacijos  visų amžiaus grupių nacionalinių dziudo rinktinių 
sudarymo  ir dalyvavimo Europos bei Pasaulio čempionatuose kriterijų susisteminimo ir 
Trenerių tarybos nuostatų papildytos redakcijos patvirtinimo. 

3. Dėl pasiruošimo Olimpinėms žaidynėms Tokijas 2020  2-ojo etapo. 
4. Dėl Vasilijaus Rybino patvirtinimo Jaunimo (U_23) rinktinės vyr. treneriu. 
 

1. SVARSTYTA: Dėl LDF varžybų registracijos sistemos licencijos mokesčio varžybų 
organizatoriams patvirtinimo. Ž. Rybinas pristatė, jog nuo šių metų rugsėjo 1 d. Lietuvos ir 
Latvijos dziudo federacijos naudos bendrą varžybų registracijos sistemą, todėl Lietuvos 
organizatorių varžybos bus prieinamos didesniam dalyvių ratui. Nauja sistema bus 
technologiškai labai pažangi, kiekvienas dalyvis turės savo registracijos lapą su brūkšniniu kodu, 



kas leis sutrumpinti svėrimo ir registravimo procedūras. Siūloma licencijos mokestį klubams 
LDF nariams palikti nepakitusi – 100 eurų; klubams, kurie nėra LDF nariai, mokestį nustatyti – 
500 eurų. 

1. NUTARTA: : Tvirtinti siūlomą varžybų registracijos licencijos mokestį sekančiai: 
Klubams LDF nariams – 100 eurų; 
Klubams, kurie nėra LDF nariai – 500 eurų. 
Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog oficialiose varžybose gali teisėjauti tik LDF 

Teisėjų asociacijos sertifikuoti teisėjai. 

 

2. SVARSTYTA: Dėl Lietuvos dziudo federacijos  visų amžiaus grupių nacionalinių 
dziudo rinktinių sudarymo  ir dalyvavimo Europos bei Pasaulio čempionatuose kriterijų 
susisteminimo ir Trenerių tarybos nuostatų papildytos redakcijos patvirtinimo. J. Stalionė pasiūlė 
2018.09.10 VK patvirtintus Lietuvos dziudo federacijos  visų amžiaus grupių nacionalinių 
dziudo rinktinių sudarymo  kriterijus susisteminti ir papildyti 2017.10.24 VK protokolo Nr. 5 
nutarimą dėl dalyvavimo Europos bei Pasaulio čempionatuose kriterijų, kurie išdėstomi 
sekančiai: 

Privaloma dalyvauti ne mažiau nei trijuose reitinginiuose atrankos turnyruose, esančiuose 
oficialiame Europos dziudo sąjungos ir Tarptautinės dziudo federacijos kalendoriuje ir iškovoti 
nemažiau devintos vietos (nemažiau dviejų pergalių), tuo metu turės teisę dalyvauti 
pagrindiniuose metų startuose. Po 1 ir 2 atrankos varžybų etapų Trenerių tarybos posėdžio metu 
bus sudaromos rinktinės dalyvavimui Pasaulio, Europos čempionatuose, taip pat Europos 
žaidynėse, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje. LDF atstovauti Prand Prix, Gand Slam ir 
Msters turnyruose gali tik nacionalinės rinktinės nariai. 

Atranka į Europos čempionatą ir į Pasaulio čempionatą (jei tais metais vyksta) susideda iš 
dviejų etapų: 1. Iki Europos čempionato; 2. Nuo parodyto rezultato Europos čempionate, arba po 
jo dalyvautuose 3-juose atrankos turnyruose. Olimpinės rinktinės vyr. treneris (Trenerių tarybos 
pirmininkas) gali pasiūlyti tvirtinti Vykdomajam komitetui kandidatus, nacionalinės rinktinės 
sudėtyje dalyvauti atitinkamos amžiaus grupės Pasaulio čempionate. 

2. NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos dziudo federacijos  visų amžiaus grupių nacionalinių 
dziudo rinktinių sudarymo  ir dalyvavimo Europos bei Pasaulio čempionatuose kriterijų naują 
redakciją ir Trenerių tarybos nuostatų papildytą redakciją. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl pasiruošimo Olimpinėms žaidynėms Tokijas 2020 2-ojo etapo. 
Šiuo metu vykstant atrankiniam etapui Olimpinėms žaidynėms Lietuvos olimpinės rinktinės 
nariai pasauliniame reitinge yra: Sandra Jablonskytė (+78 kg.) – 28 vt; Santa Pakenytė (+78 kg.) 
– 42 vt; Karolis Bauža (-100 kg.) – 50 vt. 

Rinktinės vyr. trenerė D. Novikovienė atliko analizę ir pristatė, 2018 – 2019 m. pagal 
sudarytą pasirengimo planą ruošiasi: S. Jablonskytė – 100 proc; S. Pakenytė – 80 proc; ir 
minimaliai apie 30 proc. sudaryto plano laikosi Karolis Bauža. Sportininkas 2017 m. dirbo 
biudžetinės įstaigos „Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras“ vadovu, 2018 m. iš 7 MTS  
ir OTC dalyvavo – 4, tai pat nedalyvavo 2 GP (Marokas, Taškentas); 2019 m. iš 8 MTS ir OTC 
dalyvavo - 2, (t. y. nedalyvavo – 6); taip pat iš 8 GP, GS turnyrų dalyvavo tik 4. K. Bauža 
pakviestas į posėdį pasiaiškinti dėl pasirengimo plano nevykdymo. Sportininkas paaiškino, jog 
šiuo metu gydosi rankos piršto traumą, ruošiasi medicininiams testavimams, tolimesniame 



atrankos etape į Tokijo OŽ 2020 m. nemato galimybės dirbti su rinktinės vyr. treneriu E. 
Techovu ir LDF, ir vykdyti numatyto pasirengimo plano neketina. 

VK nariai taip ir neišgirdo iš K. Baužos pagrįstu ir objektyvių priežasčių, kodėl 
sportininkas nevykdo 2019 m. pasirengimo plano Tokijas 2020. Paklaustas apie netinkamą ir 
žeminantį elgesį su nacionalinės rinktines vyr. trenere R. Steponaitytė, bei vyr. treneriu E. 
Techovu, K. Bauža neįtikino VK narių, kad toks jo elgesys yra normalus ir toleruotinas. VK 
narių nuomone, K. Bauža piktybiškai nesilaiko ir nevykdo  2019 m.  patvirtinto pasirengimo 
plano Tokijas 2020, o tai vienareikšmiškai atsispindi ir sportininko rezultatuose. Taip pat VK 
nariams nesuvokiama pastarojo meto K. Baužos šmeižikiška veikla, nukreipta prieš LDF, bei 
rinkinės vyr. trenerius. VK narių manymu  sportininkas savo elgesiu įnešė destrukciją į rinktinės 
pasiruošimo OŽ procesą, grubiai pažeidė tiek Dziudo moralės kodeksą, tiek bendrus 
žmogiškumo principus,  

3. NUTARTA: Neteikti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui Karolio Baužos 
kandidatūros į Olimpinės rinktinės 2019/2020 sezono kandidatų sąrašą. 

4. SVARSTYTA: Dėl Vasilijaus Rybino patvirtinimo Jaunimo (U_23) rinktinės vyr. 
treneriu. V. Sinkevičius pasiūlė Jaunimo (U_23) rinktinės vyr. treneriu tvirtinti didelę patirtį 
turintį ir visus reikalavimus atitinkantį trenerį Vasilijų Rybiną. 

4. NUTARTA: Patvirtinti Vasilijų Rybiną Jaunimo (U_23) rinktinės vyr. treneriu. 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 


