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LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA
VISUOTINĖ NARIŲ KONFERENCIJA 2021
Vieta: Nuotolinė, virtuali „Zoom“ platforma
Data: 2021-02-23, 15:00 – 17:40
Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius
Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis
Dalyvauja: 20 (dvidešimt) Lietuvos triatlono federacijos narių, turinčių Konferencijoje po 1
(vieną) balsą. Panevėžio triatlono klubo „TRI-FUN“ vadovė Alina Ranceva prisijungė prie
Konferencijos 15:10 val. (balsavo visais darbotvarkės klausimais); VšĮ „Kauno triatlonas“
vadovė Sonata Ramoškevičiūtė prisijungė Koferencijos eigoje, 16:00 val. (balsavo nuo 6
darbotvarkės klausimo), Ignalinos Plaukimo Klubo vadovas Eugenijus Rakintas
Konferencijoje dalyvavo iki 16:00 val. (paskutinis balsas atiduotas 5 darbotvarkės klausimu);
Balsų komisijos virtualių balsadėžių iškleidimo data: 2021 m. vasario 23 d. 17:45,
virtualus “Facebook Messenger” pokalbis, komisijos nariui D.Šimkaičiui dalinantis savo
ekrano vaizdu su kitais 2 (dviem) komisijos nariais, ištraukiant koduotą balsavimo išrašą
(.csv) iš „Zoom“ platformos.
Susirinkimo protokolo surašymo data: 2021 m. vasario mėn. 24 d.
DARBOTVARKĖ
1. Procedūriniai klausimai:
1.1 Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus pristatymas
1.2 Balsų skaičiavimo komisijos pasiūlymas ir tvirtinimas
1.3 Balsavimo proceso pristatymas
2. Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas;
3. Kandidatų į LTF VK pristatymas ir balsavimas:
3.1 Inga Paplauskė. Siūloma nuo sporto plėtros komiteto
3.2 Audrius Jaraminas. Siūlomas nuo techninio komiteto
3.3 Kęstutis Steponavičius. Siūlomas nuo Aukšto sportinio meistriškumo komiteto
3.4 Inga Aukselytė. Keliama kaip sportininkų atstovė
4. Revizijos ir etikos komisijų kandidatų pristatymas ir balsavimas
4.1 Revizijos komisijos kandidatai:
• Lukas Matulaitis
• Gaudrė Likšaitė
4.2 Etikos komisijos kandidatai:
• Audrius Virbickas
• Natalija Boguševičienė
• Vitalija Miežytė
5. LTF finansinė ataskaita už 2020 metus
6. Prezidento veiklos ataskaita 2020 gruodis – 2021 vasaris
7. 2021 – 2024 LTF strategijos pristatymas
8. 2021 LTF veiklos pristatymas
9. 2021 LTF biudžeto pristatymas

10. LTF logotipo atnaujinimo variantų pristatymas ir balsavimas
11. Federacijos įstatų keitimo projekto svarstymas

EIGA
1. Darbotvarkės klausimas: Procedūriniai klausimai
1.1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus pristatymas
Svarstyta:
Pristatyta, kad pagal įstatų tvarką Konferencijai pirmininkaus Prezidentas, o
sekretoriumi skiriamas Gen. sekretorius Dainius Šimkaitis. Pažymėta, kad pagal LTF
įstatų 6.3. punktą Konferencijos dalyvių registracijos sąrašą pasirašo ir Pirmininkas su
Sekretoriumi, tad šie du asmenys ir pristatyti kaip mandatų komisijos atstovai.
Mandatų komisijai suskaičiavus esamus įgaliotus balsuoti asmenis, tvirtinta, kad
prisijungę 18 (aštuoniolika) iš 21 (dvidešimt vieno) LTF nario. Konstatuota, kad
užsiregistravę išankstinėje formoje yra 20 narių. Neprieštarauta, kad likę 2 (du)
užsiregistravę asmenys galėtų prisijungti Konferencijos metu.
Nutarta:
Kvorumas yra. Visi šios Konferencijos sprendimai yra teisėti ir galiojantys.
1.2. Balsų skaičiavimo komisijos pasiūlymas ir tvirtinimas
Svarstyta:
Posėdžio sekretorius pristatė siūlomus balsų skaičiavimo komisijos narius.
Akcentuota, kad siūlomi asmenys neturi Konferencijoje balso teisės, tad yra nešališki
ir nepriklausomi. Pristatymo eigoje prie Konferencijos prisijungė Panevėžio triatlono
klubu „TRI-FUN“ vadovė Alina Ranceva, turinti 1 (vieną) balsą. Pirminis siūlymas:
Vilius Jaujininkas (Marijampolės TD atstovas), Natalija Boguševičienė (VšĮ Geležinė
Mama atstovė) ir Dainius Šimkaitis (Federacijos Gen. Sekretorius). Pastebėta, kad N.
Boguševičienė nėra prisijungusi prie Konferencijos. Pirmininkas siūlo į komisiją
priimti kitą nepriklausomą atstovą. Neatsiradus norinčių, pasiūlyta Luko Matulaičio
(TRItonas atstovas) kandidatūra. L. Matulaičiui neatsisakius, nariams siūloma
balsuoti už koreguotą balsų skaičiavimo komisijos sudėtį:
-

Vilius Jaujininkas

-

Lukas Matulaitis

-

Dainius Šimkaitis

Balsavimas:
Siūloma balsų skaičiavimo komisija: V. Jaujininkas, L. Matulaitis, D. Šimkaitis
Balsavimas pradėtas 15:14:50
Už
19

Susilaikė

Prieš

0

0

Nutarta:
Tvirtinti Konferencijos balsų skaičiavimo komisiją, sudėtimi: V. Jaujininkas, L.
Matulaitis ir D. Šimkaitis.
1.3. Balsavimo proceso pristatymas
Svarstyta:
Konferencijos dalyviams pristatyta balsavimo tvarka. Pažymėta, kad balsavimas bus
slaptas, o po Konferencijos, balsų komisija sutikrins balsų legitimumą.
Nutarta:
Konferencijos dalyviai esamu klausim neišreiškė prieštaravimo, tad Konferencijoje
balsavimas vykdomas slaptu, virtualiu balsavimu
2. Darbotvarkės klausimas: Darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė darbotvarkę ir jos eigą.
Balsuota: Už pristatytą Konferencijos darbotvarkę.
Balsavimas pradėtas 15:19:55
Už
18

Susilaikė

Prieš

1

0

Nutarta:
Tvirtinti siūlomą darbotvarkę.

3. Darbotvarkės klausimas: Kandidatų į LTF VK pristatymas ir balsavimas:
Svarstyta:
Pirmininkas pasiteiravo Konferencijos ar balsavimą pradėti iškarto (pristatant
kandidatūrą ir balsuojant), ar pristatyti visus kandidatus ir tada grįžti prie balsavimo.
Išreikštas pageidavimas, kad pirma būtų pristatyti kandidatai. „S-Sportas“ atstovas
V.A. pasiteiravo kodėl Konferencijoje nėra Ingos Aukselytės, o „Marijampolės TD“
atstovas Ž.G. pasidomėjo kaip apskritai buvo siūloma sportininkų atstovo
kandidatūra? Sekretorius D.Š. papasakojo, kad I.A. galėtų prisijungti tik po 16:00 ir
jos kandidatūrą galima būtų atidėti vėlesnei daliai. Pirmininkas S.B. pastabėjo, kad
apskritai norinčių teikti kandidatūrą kaip sportininkų atstovas – neatsirado, tad reikėjo
kreiptis asmeniškai ir iš dalies apklaustų sutiko tik I.A. S.B. paantrino ir „TRItono“
atstovas M.M. Klubo „Darna“ atstovas E.A. taip pat norėjo pasidomėti dėl siūlomo
Aukšto sportinio meistriškumo pirmininko Kęstučio Steponavičiaus kandidatūros.
E.A. klausė ar K.S. atstovaus ir Panevėžio miesto interesus, kaip pristatymo metu
pažymėjo Pirmininkas S.B. K.S. atsakė, kad visų pirma atstovaus triatlono sportą, ne
miestą, o į Vykdomąjį komitetą yra teikiamas kaip Aukšto sportinio meistriškumo
pirmininkas, o ne miesto atstovas. Daugiau niekas iš narių neišreiškė noro užduoti
klausimą sportininkų atstovų kandidatei į VK Ingai Aukselytei, tad pats „S-Sportas“
atstovas V.A. patikino, kad kandidatės kompetencijomis neabejoja, ir siūlo
neatidėlioti svarstymo jei klausimas kyla tik iš V.A. pusės.
Daugiau klausimų nesulaukus, pradėti atskirų Vykdomojo komiteto narių balsavimai.
3.1. Ingos Paplauskės kandidatūra į LTF Vykdomąjį komitetą.
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė kandidatę, pastebėjo, kad Inga yra teikiama kaip Sporto plėtros
komiteto pirmininkė, pačiam komitetui nusprendus. Pastebėta, kad Inga yra aktyvi
bendruomenės narė, sportininkė ir kompetencijos klausimų nekelia. Klausimų
kandidatė nesulaukė.
Balsuota:
Tvirtinti Ingą Paplauskę kaip Vykdomojo komiteto narę.
Balsavimas pradėtas 15:28:37
Už
18

Susilaikė

Prieš

1

0

Nutarta:
Tvirtinti Ingą Paplauskę kaip Vykdomojo komiteto narę.
3.2. Audriaus Jaramino kandidatūra į LTF Vykdomąjį komitetą.

Svarstyta:
Pirmininkas pristatė kandidatą, pastebėjo, kad Audrius yra teikiamas kaip Techninio
komiteto pirmininkas, pačiam komitetui nusprendus. Pristatyta, kad A.J. yra ir
varžybų organizatorius ir sporto teisėjas, turintis vieną iš didžiausių organizacinių
patirčių Federacijoje.
Balsuota:
Tvirtinti Audrių Jaraminą kaip Vykdomojo komiteto narį.
Balsavimas pradėtas 15:29:49
Už
17

Susilaikė

Prieš

2

0

Nutarta:
Tvirtinti Audrių Jaraminą kaip Vykdomojo komiteto narį.
3.3. Kęstučio Steponavičiaus kandidatūra į LTF Vykdomąjį komitetą.
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė kandidatą, pastebėjo, kad Kęstutis yra teikiamas kaip Aukšto
sportinio meistriškumo komiteto pirmininkas, pačiam komitetui nusprendus.
Pristatyta, kad K.S. yra patyręs treneris, aktyvus bendruomenės narys.
Balsuota:
Tvirtinti Kęstutį Steponavičių kaip Vykdomojo komiteto narį.
Balsavimas pradėtas 15:30:55
Už
16

Susilaikė

Prieš

1

1

Nutarta:
Tvirtinti Kęstutį Steponavičių kaip Vykdomojo komiteto narį.
3.4. Ingos Aukselytės kandidatūra į LTF Vykdomąjį komitetą.
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė kandidatę, pastebėjo, kad Inga yra principinga, turinti savo
nuomonę, pati aktyvi sportininkė, Lietuvos čempionė. Tad teigta, kad I.A. turi visą
reikiamą kompetenciją esamai pozicijai užimti.

Balsuota:
Tvirtinti Ingą Aukselytę kaip Vykdomojo komiteto narę.
Balsavimas pradėtas 15:33:40
Už
13

Susilaikė

Prieš

3

1

Nutarta:
Tvirtinti Ingą Aukselytę kaip Vykdomojo komiteto narę.
4. Darbotvarkės klausimas: Revizijos ir etikos komisijų kandidatų pristatymas ir
balsavimas.
4.1.

Revizijos komisijos kandidatų svarstymas

Svarstyta:
Pirmininkas pristatė atsiųstas kandidatūras į Revizijos komisiją. Nurodyti kandidatai:
Lukas Matulaitis ir Gaudrė Likšaitė. Pastebėta, kad G.L. nėra prisijungsi prie
Konferencijos, bet atsiradus klausimams, galima būtų juos adresuoti kandidatei arba
jos kandidatūrą teikusiam nariui (Asociacijai „Aistra Sportui“). Nario „Darna“
atstovas E.A. pasiteiravo ar tikrai Revizijos komisija gali būti renkama tik iš 2
(dviejų) žmonių. „S-Sportas“ atstovas V.A. pasiūlė savo kandidatūrą, nes ir pačiam
būtų įdomu prisidėti prie komisijos veiklos ir tokiu būdu komisija būtų pilnai
suformuota. Taip pat, nariams išreiškus susidomėjimą, Lukas Matulaitis pristatė save
ir darbinę patirtį, interesą prisidėti prie komisijos, o „Aistra Sportui“ vadovas D.Z.
pristatė Gaudrę Likšaitę. Daugiau klausimų nesulaukus, siūlyta papildyti teikiamą
komisijos sudėtį: Vilius Aleliūnas, Gaudrė Likšaitė ir Lukas Matulaitis.
Balsuota:
Tvirtinti Revizijos komisiją sudėtimi: Vilius Aleliūnas, Gaudrė Likšaitė ir Lukas
Matulaitis.
Balsavimas pradėtas 15:44:19:
Už
17

Susilaikė

Prieš

2

0

Nutarta:
Tvirtinti Revizijos komisiją sudėtimi: Vilius Aleliūnas, Gaudrė Likšaitė ir Lukas
Matulaitis
4.2. Etikos komisijos kandidatų svarstymas

Svarstyta:
Pirmininkas pristatė 4 (keturis) kandidatus į LTF Etikos komisiją: Natalija
Boguševičienė, Pijus Andrejauskas, Audrius Virbickas, Vitalija Miežytė. Taip pat
kandidatus pristatė juos delegavę LTF nariai.
Balsuota:
Tvirtinti Etikos komisiją sudėtimi: Natalija Boguševičienė, Pijus Andrejauskas,
Audrius Virbickas, Vitalija Miežytė.
Balsavimas pradėtas 15:52:10
Už
18

Susilaikė

Prieš

1

0

Nutarta:
Tvirtinti Etikos komisiją sudėtimi: Natalija Boguševičienė, Pijus Andrejauskas,
Audrius Virbickas, Vitalija Miežytė
5. Darbotvarkės klausimas: LTF 2020 metų finansinė ataskaita
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė ir atsiprašė, kad ataskaita buvo labai vėlai pateikta Konferencijai
susipažinti. Pažymėta, kad ataskaitoje yra tam tikrų neatitikimų, kurie kelią klausimą
dėl tvirtinimo. Į diskusiją įsiterpė ir naujai patvirtintos Revizijos komisijos nariai,
kurie siūlo netvirtinti gautos 2020 m. finansinės ataskaitos. Vienas iš Konferencijos
dalyvių pastebėjo, kad balansas nesutampa labai minimaliai, tad keltas klausimas ar
tikrai dėl šio minimalaus nesutapimo reikia atmesti turimą ataskaitą.
Balsuota:
Tvirtinti 2020 m. LTF finansinę ataskaitą.
Balsavimas pradėtas 15:58:10
Už
3

Susilaikė

Prieš

8

8

Nutarta:

Netvirtinti 2020 m. finansinės ataskaitos. Pakartotiniam svarstymui šaukti neeilinę
LTF Konferenciją, kai tik bus gauti patikslinimai. Konferenciją inicijuoti
Vykdomajam komitetui.
6. Darbotvarkės klausimas: Prezidento veiklos ataskaita 2020 gruodis – 2021
vasaris
Svarstyta:
Prezidentas S.B. pristatė nuveiktų darbų datuojančių nuo kadencijos pradžios
ataskaitą. Pažymėta, kad per gana trumpą laikotarpį prie LTF prisijungė 9 nauji nariai,
suformuoti 3 veiklūs ekspertų komitetai, kartu su “S-Sportas” komanda įvykdytas
Žiemos Triatlono čempionatas, patvirtintas 2021 m. varžybų kalendorius, rašyti,
diskutuoti ir patvirtinti įvairūs veiklos aprašai, priduoti 3 projektai ir Aukšto sportinio
meistriškumo projektas. E.A. pasiteiravus apie Švietimo, Mokslo ir Sporto
Ministerijai teikiamą projektą ir jo esmę, situaciją pakomentavo D.Š., išdėstęs poziciją
kodėl šis projektas buvo rašomas ir patvirtinęs, kad tapatus projektas yra rašomas
kiekvienais metais, su tikslu ruošti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

Balsuota:
Tvirtinti 2020 gruodžio – 2021 vasario Prezidento veiklos ataskaitą.
Balsavimas pradėtas 16:13:25
Už
19

Susilaikė

Prieš

0

0

Nutarta:
Tvirtinti 2020 gruodžio – 2021 vasario Prezidento veiklos ataskaitą
7. Darbotvarkės klausimas: 2021 – 2024 LTF strategijos pristatymas
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė tikslintą LTF strateginį planą. Pristatymo metu viceprezidentas
M.M. pažymėjo, kad esama prezentacija jau yra kelis kartus girdėta daugumai nariu.
S.B. pažymėjo, kad teikiama strategija yra su tikslintais skaičiais, pasvertais jau
pradėjus darbą naujajai LTF administracijai. Klausimo pristatymo metu akcentuotos
keturios strateginės kryptys: Aukšto sportinio meistriškumo plėtra, vaikų – jaunimo
triatlono plėtra, techninės ir žinių bazės ugdymas ir klubinio triatlono plėtra.
Balsuota:
Tvirtinti 2021 – 2024 m. strateginį LTF veiklos planą.
Balsavimas pradėtas 16:29:31

Už
19

Susilaikė

Prieš

0

0

Nutarta:
Tvirtinti 2021 – 2024 m. LTF strateginį veiklos planą.
8. Darbotvarkės klausimas: 2021 LTF veiklos plano pristatymas
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė 2021 LTF veiklos plano projektą. Išskyrė, kad veiklos plane
numatyta veikti visomis keturiomis, strateginiame plane nurodytomis kryptimis,
nubrėžtos aiškios gairės, kad galima būtų judėti toliau laikantis strateginio plano
įgyvendinimo. Diskusijos ir komentarų nesulaukta.
Balsuota:
Tvirtinti 2021 Federacijos veiklos planą.
Balsavimas pradėtas: 16:33:55
Už
19

Susilaikė

Prieš

0

0

Nutarta:
Tvirtinti 2021 Federacijos veiklos planą
9. Darbotvarkės klausimas: 2021 m. LTF biudžeto plano pristatymas ir tvirtinimas
Svarstyta:
Pirmininkas pristatė 2021 LTF biudžeto planą, patvirtintą Vykdomajame komitete,
pažymėta, kad planas šiek tiek koreguotas. Akcentuota, kad plane mažinamos išlaidos
varžybų organizavimui ir didinamas dėmesys aukštam sportiniam meistriškumui
(stovyklos ir tarptautinės varžybos). Konferencijos narys V.U. pasiteiravo ar išlaidų
eilutės yra detalizuojamos, ar yra žinomas numatomas biudžetas atskiroms
varžyboms. Sekretorius D.Š. atsakė, kad numatomos tarptautinių varžybų išlaidos
skaičiuotos traukiant į imtį visas svarbiausias metines tarptautines varžybas,
skaičiuojant numanomą preliminarų sportininkų skaičių, sumuojant vidutinę nakvynės
kainą, registracijos mokestį ir kelionės kaštus. Pažymėta, kad galutinį skirstymą bus
prašomas pateikti Aukšto sportinio meistriškumo komitetas. S.B. antrino, kad atskira
biudžeto eilutė nėra galutinė ir jos detalizavimas aiškės matant realią sezono situaciją.
Taip pat iškeltas klausimas ar biudžete nurodytas neigiamas balansas metų pradžioje
yra tikslus. Replikuota, kad žvelgiant į gautą 2020 m. finansinę ataskaitą kyla
pagrįstas klausimas dėl galutinio likučio 2020 m. pabaigoje. Visgi, pripažinta, kad
didelės įtakos patikslinta ataskaita esamam biudžetui neturėtų daryti.
Balsuota:
Tvirtinti 2021 Federacijos biudžetą.

Balsavimas pradėtas 16:45:09:
Už
19

Susilaikė

Prieš

0

0

Nutarta:
Tvirtinti 2021 Federacijos biudžetą
10. Darbotvarkės klausimas: LTF logotipo atnaujinimo variantų pristatymas ir
balsavimas
Svarstyta:
Pirmininkas kartu su Sekretoriumi, M.M. ir A.Š. pristatė esamo Vykdomojo komiteto
nuomone stipriausius kandidatus Lietuvos triatlono federacijos logotipo atnaujinimo
variantus. Diskusijos metu kalbėta, kad būtų siekiama atsinaujinti ir eiti į modernų
sprendimą. Dalyviai pastebėjo, kad vienas iš pasiūlymų pateikė ne visai praktišką
aprangos variantą su balta spalva. Sutarta daugiau pritarimo, kad balta apranga yra
ypač nepraktiška moterims. Sutarta, kad esami variantai yra negalutiniai eskizai, tad
nariams siūloma rinktis tik idėją ir kryptį. Taip pat dalis narių siūlė nenutolti nuo
Trispalvės.
Balsuota:
Pristatytų autorių logotipų variantai.
Balsavimas pradėtas 17:00:41.
1

2

3

4

5

11

3

1

2

1

Nutarta:
Balsų dauguma nuspręsta tvirtinti pirmą agentūros „Not Perfect“ siūlomo logotipo
variantą:

12. Darbotvarkės klausimas: Federacijos įstatų keitimo projekto svarstymas
Svarstyta:

Pirmininkas kartu su projekto iniciatore A.Š. pristatė siūlomą LTF įstatų keitimo projektą.
Atsiprašyta, kad taip vėlai siunčiamas projektas ir pabrėžta, kad galbūt buvo maža laiko
įsigilinti į siūlymą. D.Š. pateikė informacijos, kad dėl laiko stokos nespėta visų dalyvių
supažindinti su Lietuvos Triatlono Taurės vadovo Audriaus Jaramino siųstomis
korekcijomis. Siūlyta visgi apkalbėti esamą projektą dabar ir jei kils neaiškumų, įstatų
keitimo klausimo nagrinėjimą atidėti kitai neeilinei LTF Konferencijai. Diskusijos metu
apkalbėta pozicija dėl Federacijos Prezidento rinkimo tvarkos, iki galo pozicija nebuvo
konkretizuota. Diskusijos pabaigoje pasiūlyta visus narius sujungti į vieną bendrą
debesijos failą, kur nariai galėtų teikti savo pastabas siūlomam įstatų keitimo projektui.
Svarstyta, kad kita neeilinė LTF Narių Konferencija turėtų būti šaukiama Vykdomojo
komiteto iniciatyva, pagal įstatų tvarką, nedelsiant laiko.
Balsuota:
Tvirtinti Federacijos įstatų projektą.
Balsavimas pradėtas: 17:31:21
Už
4

Susilaikė

Prieš

6

8

Nutarta:
Netvirtinti siūlomo LTF įstatų projekto. Klausimą atidėti kitai neeilinei LTF
Konferencijai, kurią nedelsiant turėtų šaukti Vykdomasis komitetas.
Susirinkimas skelbiamas baigtu 2021 m. vasario 23 d. 17:40

Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius
Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis

PRIEDAI:
1. Konferencijos dalyvių sąrašas

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Visuotinės Narių Konferencijos,
vykusios 2021 metų vasario 23 dieną
LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ
VASARIO 23 DIENOS KONFERENCIJOJE, SĄRAŠAS
Juridinio asmens pavadinimas

Vadovas

Panevėžio triatlono klubas "TRI-Fun"
Asociacija Aistra sportui
VšĮ Sporto ir sveikatingumo projektai
Ignalinos plaukimo klubas
VšĮ Ikigai LT
VšĮ Geležinė mama
VšĮ Kauno triatlonas

Alina Ranceva (A.R.)
Donatas Zaveckas (D.Z.)
Tautvydas Kopūstas (T.K.)
Eugenijus Rakitinas (E.R.)
Soneta Ivanovė
Agnė Šniukienė (A.Š.)
Sonata Ramoškevičiūtė (S.R.)

VšĮ Kauno triatlono klubas
VšĮ Lietuvos triatlono taurė
Marijampolės Triatlono Draugija
VšĮ Nacionalinis Ekstremalaus Sporto
Klubas

Mantas Bartkus
Audrius Jaraminas (A.J.)
Žilvinas Grigaitis (Ž.G.)

Panevėžio sporto centras
Panevėžio triatlono klubas

Saulius Raziūnas
Vidmantas Urbonas (V.V.)

VšĮ Bėglys
Sporto Klubas "S-Sportas"
Tauragės bėgimo mėgėjų klubas
Darna, Triatlono ir Sveikatingumo Klubas
Všį Triatlono ritmu

Mindaugas Pašvenskas
Petras Andrašiūnas
Žygimantas Zaleckas (Ž.Z.)
Ernestas Abraškevičius (E.A.)
Mantas Marcinkevičius (M.M)

VšĮ Triatlono ir plaukimo klubas Ruoniai
VšI Team Ignite

Kęstutis Steponavičius
Ignas Lukauskis (I.L.)
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Paulius Boreika

Įgaliotas atstovas

Olegas Ivanovas (O.I.)

Audrius Perminas
(A.P.)

Dovydas Valiuška
(D.V.)
Mantas Kuchalskis
(M.K.)
Algirdas Purkėnas
(A.P.)
Vilius Aleliūnas (V.A.)

Lukas Kontrimavičius
(L.K.)

__________________
Dainius Šimkaitis (D.Š.)
Posėdžio sekretorius
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