LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS
Vykdomojo komiteto nutarimų
PROTOKOLAS Nr. 21/10
2021 m. gegužės mėn. 07 d. 16:00 – 18:30
Vieta: virtuali “Zoom” platforma
Konferencijos pirmininkas: Saulius Batavičius
Konferencijos sekretorius: Dainius Šimkaitis
Dalyviai:
Saulius Batavičius – SB, Prezidentas; Agnė Šniukienė – AŠ, viceprezidentė; Donatas
Zaveckas – DZ, viceprezidentas; Mantas Marcinkevičius – MM, viceprezidentas; Audrius
Jaraminas – AJ, techninio komiteto pirmininkas, Inga Paplauskė – Sporto plėtros komiteto
pirmininkė, Inga Aukselytė – IA, Sportininkų atstovė, Kęstutis Steponavičius – KS, aukšto
sportinio meistriškumo komiteto atstovas. Dainius Šimkaitis – DŠ, generalinis sekretorius.
Svečio teisėmis: LTF Projektų koordinatorė/praktikantė Gerda Buivydaitė.
Devyni (9) Vykdomojo komiteto nariai iš devynių (9) – kvorumas yra, visi priimami
sprendimai yra teisėti.
DARBOTVARKĖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posėdžio atidarymas. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
Darbotvarkės patvirtinimas;
Lietuvos Nacionalinių triatlono rinktinių reitingavimas;
Nacionalinės rinktinės delegavimas į ETU Olsztyn 05.29;
ETU Middle distance rinktinės formavimas;
Turimų pasiūlymų dėl civilinio renginių draudimo bei dalyvių nelaimingų
atsitikimų draudimo diskusija;
7. ETU Mixed Relay championship 2022 Panevėžyje pristatymas, diskusija;
8. Lietuvos sprinto triatlono čempionato 2021 Kupiškyje organizavimo darbai;
9. Einamieji klausimai;

EIGA:
1. Darbotvarkės klausimas: Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai ir
tvirtinimas.
Svarstyta:
Prezidentas Saulius Batavičius pasiūlė save užimti posėdžio pirmininko pareigas, o Dainių
Šimkaitį užimti sekretoriaus pareigas.
Balsuota už posėdžio pirmininką ir sekretorių:
Už: 9, Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Tvirtinti Saulių Batavičių posėdžio pirmininku ir Dainių Šimkaitį posėdžio sekretoriumi.
2. Turimų pasiūlymų dėl civilinio renginių draudimo bei dalyvių
nelaimingų atsitikimų draudimo diskusija.
Svarstyta:
Remiantis VK21/08 nutarimu, pritarta į 2021 m. biudžeto išlaidas įtraukti renginių civilinės
atsakomybės draudimą ir pasidomėti dėl renginių dalyvių sveikatos draudimo opcijų.
Pristatyti po atliktos apklausos gauti draudikų pasiūlymai. Peržvelgti ir palyginti visi
pasiūlymai. Neilgos diskusijos metu, radus geriausią variantą, į kurį įeina ir renginio dalyvių
sveikatos draudimas, siūlyta balsuoti už ERGO bendrovės teikiamą draudimo variantą. Pilnai
išdiskutuotas dėl poliso ir pasiūlymo niuansų, nes draudimo paslaugos pirkėjas būtų ne
Lietuvos triatlono federacija, o Lietuvos triatlono taurė (kuri per savą ilgalaikį bendrabiavimą
su ERGO yra gavusi patį konkurencingiausią pasiūlymą, kurio LTF užklausomis nepavyko
gauti). Siūlyta generalinį sekretorių D.Š. įpareigoti sutarties tarp LTF ir LTT parengimu,
kurios pagrindu LTT užtikrintų draudimo paslaugą Lietuvos triatlono varžybų metu. Dalyvių
sveikatos draudimo įtraukimas motyvuotas tuo, kad į LTF gretas 2021 m. įstojo nemažas
naujų narių skaičius, surinktas didesnis nei numatytas pajamų skaičius iš licencijų. Todėl
siūloma dengti dalyvių sveikatos draudimą renginio metu.

Balsuota už civilinės atsakomybės ir renginio dalyvių sveikatos draudimo draudimo
pasiūlymą:
Už: 9, Prieš: 0, Susilaikė: 0

Nutarta:
Pasirinkti ERGO draudimo kompanijos siūlomą renginio civilinės atsakomybės draudimo ir
dalyvių sveikatos draudimo paketą.
3.

Lietuvos Nacionalinių triatlono rinktinių reitingavimas.

Svarstyta:
AMK – aukšto meistriškumo komiteto atstovas K.S pateikė komiteto įžvalgas, kad siekiant
tolimesnio progreso ir LTF 2021 m. tikslų vykdymo, reikia svarstyti apie stipendijų ir sutarčių
pasirašymą su pajėgiausiais sportininkais. Prezidentas S.B pasiūlė ,kad generalinis sekretorius
D.Š suorganizuotų “Zoom” platformoje susitikimus su I rinktinės sportininkais dėl tikslų
išsikėlimo ir motyvacinių aspektų, dar iki varžybų Olsztyn‘e ir Kupiškyje. Siūlyta po ETU
Olsztyn ir Lietuvos sprinto triatlono čempionato Kupiškyje, AMK peržiūrėti rinktinių
sąrašus, įvesti griežtesnę I rinktinės kartelę. Siūlyta iki minėtos datos esminių pokyčių
rinktinių reitingavime nedaryti. K.S. pristatė komiteto siūlomą naują sportininkų
reitingavimą. Matant visą visumą, VK nariai pastebėjo, kad Kauno triatlono atstovo Igno
Pėtnyčios rezultatai nėra prastesni nei kai kurių II rinktinėje esančių i grupės atstovų. Todėl
siūlyta sportininką perkelti į II grupę. Jaunimo (J) grupėje dotuoju momentu susilaikyta nuo
didesnių diskusijų, tik pristatytas AMK siūlymas Panevėžio triatlono klubo atstovę Beatričę
Vinciūnaitę perkelti iš Rezervo į II rinktinę, motyvuojant sportininkės gera darbo etika ir
kylančiais rezultatais. Prieštaravimų nesulaukta. Daugiau diskutuota dėl AMK siūlymo
perkelti Tadą Cesevičių į I rinktinę. Visgi prieita bendro nutarimo, kad po Kupiškio triatlono
turėtų būti įvesta griežtesnė atranka į I-as rinktines, todėl T. Cesevičiaus klausimą atidėti
birželio mėnesiui. Neprieštarauta BTT Cloud atstovės Ūnės Narkūnaitės perkėlimui iš
Rezervinės į II rinktines. Pristatytas naujas siūlymas įtraukti Tautvydas Kopūstą į II Elito
rinktinę. Prieštaravimų nesulaukta. Taip pat išskirti trys rinktinės sportininkai savo
specializaciją telkiantys į ilgesnius nuotolius: Alberto Casillas, Marijus Butrimavičius ir
Gediminas Pajėda. Konstatuota, kad Inga Paplauskė ruošiasi ir trumpesniems nuotoliams ir
ilgai distancijai. Atkreiptas dėmesys, kad II Elito rinktinės narys Jaunius Strazdas nerodo

nusiteikimo dalyvauti LTF varžybose, tad be didesnių svarstymų sportininkas perkeltas į
Rezervą.
Balsuota už AMK pirmininko pristatyta Nacionalinių rinktinių naują reitingavimą. VK
siūlymu įtraukiant Igną Pėtnyčią į II rinktinę, Tada Cesevičių paliekant II rinktinėje
(nukrypstant nuo AMK siūlymo) :
Už: 8, Prieš: 0, Susilaikė: 1
Nutarta:
Tvirtinti 2021.05.07 Nacionalinių triatlono rinktinių reitingavimą. Nuo AMK siūlymo
nukrypti dalinai: I. Pėtnyčią perkelti į II rinktinę, o T. Cesevičių išlaikyti II rinktinėje ir
kolkas nekelti į I-ą. D. Šimkaitį įpareigoti iki ETU Olsztyn pakviesti I rinktinės narius į
susitikimą su Prezidentu. Išskirti sportininkus su ilgo nuotolio specializacija.

4. Nacionalinės rinktinės delegavimas į ETU Olsztyn 05.29
Svarstyta:
Priimtas AMK siūlymas į ETU Olsztyn siųsti Igor Kozlovskij, žinant, kad vyrų elito rungtyje
Lietuvai yra gauta tik viena vieta. Siūlyta komandos vadovu skirti Vidmantą Urboną, o į
varžybas deleguoti tokią komandą: Ugnė Paurytė, Džiugas Karklelis, Robertas Gegužis,
Kasparas Apkevičius, Rugilė Girštautaitė, Inga Paplauskė (II rinktinė) ir Igor Kozlovskij.
Pirmai rinktinei apmokėti visas išlaidas, antros rinktinės atstovei apmokėti startą, COVID
tyrimą ir kelionę, nakvynės išlaidas sportininkei pasidengti iš savų lėšų.
Balsuota už
Už: 8, Prieš: 0, Susilaikė: 1
Nutarta:
Tvirtinti ETU Olsztyn 05.29 Lietuvos delegaciją su vadovu Vidmantu Urbonu.
5. ETU vidutinio nuotolio rinktinės formavimas
Svarstyta:

Pristatytas išreikštas sportininkų noras atstovauti Lietuvai ETU vidutinio nuotolio Europos
čempionate Austrijoje (birželio 27 d.). Svarstytos finansinės galimybės siųsti sportininkus į
šias varžybas. Siūlyta tvirtinti Alberto Casillas ir Ingos Paplauskės prašymus, motyvuojant
tuo, kad abu sportininkai interesą išreiškė dar metų pradžioje, tikslingai ruošiasi ir gali
parodyti konkurencingus rezultatus (apžvelgti Alberto rezultatai šiais ir 2020 m., pastebėta,
kad sportininkas yra, ko gero, geriausiai pasiruošęs iš visų vyrų).
Balsuota už Ingos Paplauskės, Alberto siuntimą į ETU Vidutinio nuotolio Europos
čempionatą Austrijoje, apmokant iš LTF lėšų aprangų ir startinius mokesčius dalyviams.
Už:9 , Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Ingą Paplauskę ir Alberto Casillas siųsti į ETU Vidutinio nuotolio Europos čempionatą
Austrijoje ir apmokėti iš LTF lėšų aprangas ir startinius mokesčius.
6. 2022 m. Europos čempionatų organizavimo paraiškų teikimas ir
diskusija
Svarstyta:
Generalinis sekretorius D.Š ir viceprezidentas M.M. pristatė mišrios klubų estafetės Europos
čempionato organizavimo teikimui reikalingus dokumentus ir Europos sprinto triatlono
čempionato organizavimo teikimo sąlygas. Pristatyta dokumentų teikimo tvarka, reikalingas
lėšos, vykdymo procesas. Apkalbėta galimybė organizuoti vieną iš turimų čempionatų.
Pasvertos galimybės teikti abi paraiškas. Pažymėta, kad pastaruoju klausimu jau buvo kalbėta
su Panevėžio miesto savivaldybe, kuri išreiškė palaikymą. Visgi diskusijos metu atsimušta į
finansinį aspektą. Viceprezidentas M.M. išsakė poziciją, kad aplikuoti į vieną ar į kitą
čempionatą tikrai reikėtų. Svarstyti abiejų čempionatų pliusai ir minusai. Siūlyta teikti
paraiškas į abu čempionatus, pradiniam mišrių estafečių klubų čempionato įnašui lėšas (2 000
Eur) skirti iš LTF biudžeto, o Sprinto čempionato pradiniam įnašui ieškoti rėmėjų lėšų.
Pastebėta, kad nesėkmės atveju, Europos triatlono federacija užstatą grąžintų.
Balsuota už paraiškų teikimą 2022 m. Europos sprinto čempionato ir Europos mišrių klubinių
estafečių čempionato organizavimui.

Už:9 , Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Rengti paraiškas 2022 m. Europos sprinto čempionato ir Europos mišrių klubinių estafečių
čempionato organizavimui.
7. Lietuvos sprinto triatlono čempionato 2021 Kupiškyje organizavimo
darbai.
Svarstyta:
Viceprezidentas M.M pristatė Kupiškio čempionato organizavimo einamuosius darbus, esamą
situaciją, numatytas trasas, nuostatus ir dalyvių saugumo užtikrinimo principą, papasakojo
apie susitikimą su Kupiškio savivaldybe ir jų teikiamą paslaugų paketą. Pristatytas
preliminarus numatomas biudžetas. Pristatytos, dvi teiktos užklausos galimiems varžybų
organizatoriams vykdyti varžybas: TSK Darnai ir Lietuvos triatlono taurei. Apsvarstyti abiejų
organizatorių pasiūlymų paketai. Kainos ir patirties atžvilgiu pasirinktas TSK Darna kaip
renginio techninis vykdytojas. Aukšto sportinio meistriškumo komiteto atstovas K.S.
pastebėjo, kad LTF turėtų informuoti ir paskatinti savo narius dėl dalyvavimo
organizuojamose varžybose. Tuo pačiu pasidomėta dėl Federacijos palapinės įsigijimo.
Svarstyta dėl dviejų palapinių kurių matmenys 3x3m įsigijimo. Vienbalsiai sutarta dėl lėšų
išskyrimo Federacijos palapinių pirkimui.
Balsuota už leidimą Lietuvos sprinto triatlono čempionatą vykdyti TSK Darnai. Taip pat už
dviejų palapinių kurių matmenys 3x3m įsigijimą:
Už:9 , Prieš: 0, Susilaikė: 0
Nutarta:
Lietuvos sprinto triatlono čempionatą kviesti vykdyti TSK Darną, dėl turimos patirties ne
kartą organizuojant šį čempionatą ir tinkamos pasiūlytos organizavimo darbų kainos. Taip pat
nuspręsta įsigyti dvi palapines kurių matmenys 3x3m.

8. Einamieji klausimai: Viceprezidentas D.Z iškėlė klausimą dėl LTF komunikacijos.
Pastebėta, kad Federacija stagnuoja su reguliaria komunikacija, patraukliu
rinkodariniu veidu. Iš kitų VK narių nesulaukta prieštaravimų. Konstatuota, kad su
esamu biudžetu papildomos komunikacijos agentūros ar žmogaus samdymas nėra
įkandamas. Viceprezidentas D.Z pasiūlė pereiti dar per kelis kūrybininkus, galinčius
dirbti su triatlono ir sporto aktualijomis, atlikti susitikimus ir iš rėmėjų skiriamų lėšų
padengti komunikacijos žmogaus išlaidas. Vienbalsiai pritarta pasiūlymui.

PRIEDAI:
Priedas Nr.1: posėdžio dalyvių sąrašas

__________________
Saulius Batavičius
Posėdžio pirmininkas

__________________
Dainius Šimkaitis
Posėdžio sekretorius

Priedas Nr. 1 prie Lietuvos triatlono federacijos Vykdomojo komiteto posėdžio (VK-21/10),
vykusio 2021 metų gegužės 7 dieną
VYKDOMOJO KOMITETO NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2021 METŲ GEGUŽĖS 07
DIENOS POSĖDYJE, SĄRAŠAS

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Narys
Saulius Batavičius
Agnė Šniukienė
Donatas Zaveckas
Mantas Marcinkevičius
Inga Paplauskė
Inga Aukselytė
Kęstutis Steponavičius
Audrius Jaraminas
Dainius Šimkaitis

Balsų skaičius
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Parašas

