
 

 

LDF VK  SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

 2020 m.  lapkričio 20 d.  Nr. 3 

Kaunas 

 

Posėdis įvyko: 2020-11-20, 10.00 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; 
 Rima Romutis Čepelionis - LDF viceprezidentas; 

Eduard Techov - LDF viceprezidentas; 
 Danguolė Novikovienė  - LDF sporto direktorė; 
 Rasa Steponaitytė - LDF sporto direktorė; 
 Žygimantas Rybinas - LDF sporto direktorius. 
  
 DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl išduotų LDF DAN sertifikatų, patvirtinančių meistriškumo ir nuopelnų LDF 
lygį panaikinimo asmenims, viešai ir oficialiai išreiškusiems tokią valią. 

2. Dėl DAN-KYU komisijos sudėties papildymo. 
3. Dėl Alytaus rajono dziudo klubo „DO“ teisių bei pareigų perleidimo. 

 
 

1. SVARSTYTA: Dėl išduotų LDF DAN sertifikatų, patvirtinančių meistriškumo ir 
nuopelnų LDF lygį panaikinimo asmenims, viešai ir oficialiai išreiškusiems tokią valią. 
DAN-KYU komisijos posėdyje buvo priimtas nutarimas priimti iš kiekvieno 
pageidaujančio grąžinti BUDO pasą ir diržą patvirtinančius sertifikatus bei pagal 
pareiškėjų viešai išreikštą valią juos anuliuoti. Po konsultacijų su Europos dziudo sąjunga 
(EJU) bei Tarptautine dziudo federacija (IJF), vadovaujantis IJF statuto 24 straipsniu ir 
EJU statuto 26 straipsniu dauguma LDF Vykdomojo komiteto narių siūlo už dziudo 



moralės kodekso ir dziudo juodojo diržo pažeminimą, dziudo sporto, kaip olimpinės 
sporto šakos, ir japonizmo vertybių menkinimą, panaikinti asmenims, viešai ir oficialiai 
išreiškusiems savo valią, LDF išduotus DAN sertifikatus, patvirtinančius meistriškumo ir 
nuopelnų LDF lygį. 
1. NUTARTA: Panaikinti asmenims, viešai ir oficialiai išreiškusiems savo valią, LDF 
išduotus DAN sertifikatus, patvirtinančius meistriškumo ir nuopelnų LDF lygį. 
 
 
2. SVARSTYTA: Dėl DAN-KYU komisijos sudėties papildymo. 
Siūloma į LDF DAN – KYU komisijos sudėtį įtraukti LDF Teisėjų kolegijos pirmininką 
Žygimantą Rybiną.  

 2.NUTARTA: Pritarti siūlymui dėl DAN-KYU komisijos sudėties papildymo. 
 

3. SVARSTYTA: Dėl Alytaus rajono dziudo klubo „DO“ teisių bei pareigų perleidimo. 
J. Stalionė pristatė, jog š. m. lapkričio 6 dieną yra gautas Alytaus rajono dziudo klubo 
„DO“ prezidento Rolando Lukoševičiaus prašymas perleisti visas jo klubo teises ir 
pareigas, Lietuvos dziudo federacijoje, “Lietuvos dziudo teisėjų asociacijai”, kurios 
prezidentas yra Žygimantas Rybinas.  
Taip pat yra gautas „Lietuvos dziudo teisėjų asociacijos” prezidento, sutinkimas perimti 
visas, Alytaus rajono dziudo klubo „DO“, vadovaujamo prezidento Rolando 
Lukoševičiaus, teises ir pareigas, Lietuvos dziudo federacijoje. 

3.NUTARTA: Pritarti Alytaus rajono dziudo klubo „DO“ prezidento Rolando     
Lukoševičiaus prašymui perleisti visas jo klubo teises ir pareigas, Lietuvos dziudo 
federacijoje, “Lietuvos dziudo teisėjų asociacijai”. 

  
 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vigmantas Sinkevičius 

Protokolą rašė                   Justina Stalionė 


