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Susirinkimas organizuotas siekiant priimti sprendimus klausimais, kuriais valdybos nariai jau pasisakė.
Dienotvarkė ir kvietimai valdybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu.
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V.Grybė, V.Silvestravičius,
R.Paukštė, T.Sujeta, J.Talmantas, V.Žala.
Susirinkime dalyvavo 4 valdybos nariai: V.Grybė, V.Silvestravičius, R.Paukštė, T.Sujeta.
Susirinkimo pirmininkas T.Sujeta
Susirinkimo sekretorius P.Blonskis
Protokolą ruošė P.Blonskis.
DARBOTVARKĖ:
1. Trumpa finansinė ataskaita
2. Atliktų darbų aptarimai
3. Einamieji klausimai:
1) Rinktinės apranga
2) Teisėjų ruošimas
3) Federacijos narių kortelės
4) Kitų metų planų aptarimas
5) Tinklapio atnaujinimas
6) Informacija naujienlaiškiu arba sms
7) Kiti iškelti klausimai.
SVARSTYTA:
1. Trumpa finansinė ataskaita

Pristatoma trumpa finansinė ataskaita pagal sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2014.06.01 iki
2014.08.19. Pateikti prisegti sąskaitų išrašai. Apžvelgtos numatytos išlaidos apdovanojimams ir
kitiems federacijos einamiesiems darbams vykdyti.
NUTARTA:
Finansinė ataskaita vienbalsiai priimta.
2. Atliktų darbų aptarimas.

2.1 Dėl prizų – Kaune 2014.05.10-11 vykusio „Lietuvos Čempionato“ metu dar nebuvo priimtas
valdybos sprendimas dėl prizų dydžio apdovanojimuose. Po šių varžybų kilo nepasitenkinimas, todėl
pirmajame 2014 m. valdybos susirinkime nuspręstas prizų dydis, ir šių varžybų prizus įteikti
vėlesnėse federacijos rengiamose varžybose.
NUTARTA:
Prizus įteigti apsiima Virgilijus Grybė. „Lietuvos Čempionato“ nugalėtojams 100lt vertės prizų
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įteikimas vyks finaliniame Taurės etape.
3. Einamieji klausimai
3.1 Rinktinės apranga. Rūtenis Paukštė siūlo tarptautinėse varžybų atidarymo eisenose dalyvauti tik
rinktinės kostiumus turinčius sportininkus. Kostiumus, kaip ir anksčiau, rekomenduoja siūtis UAB
Lelija. Dėl kostiumų išvaizdos ir paramos federacijai su UAB Lelija eis kalbėtis Rūtenis Paukštė ir
Virgilijus
Grybė.
Siūlymas COMPAK, ENGLISH SPORTING ir SPORTING varžybų nugalėtojams skirti rinktinės aprangą,
jei jos neturi. Šio siūlymo įgyvendinimas priklausys nuo UAB Lelija paramos skyrimo galimybės ir bus
patvirtintas
kitame
susirinkime.
Laisvesniuose renginiuose nutarta dėvėti Lietuvos rinktinės Audimo marškinėlius.
3.2 Teisėjų ruošimas. Virgilijus Grybė gavo atsakymą iš FITASC, kad nuo šiol teisėjų atestacija
suteikiama
tik
atiteisėjavus
tarptautinėse
varžybose.
Iškeliamas klausimas dėl vietinių varžybų teisėjavimo. Federacija turi sukurti teisėjavimo įstatus.
Įstatai turi apimti teisėjo žinias, kvalifikaciją ir aprūpinimą priemonėmis. Tomas Sujeta apsiima šią
užduotį.
3.3 Nario kortelė. Iškeltas klausimas dėl nario kortelės funkcionalumo. Ar nario kortelė gali būti
laikoma patvirtinimu arba pažyma policijai, pratęsiant sportinio ginklo leidimą? Jei taip, kokių ir kiek
duomenų reikia. Dar prie policijos klausimų- ar federacijos vardu prašant įvežti/išvežti ginklus į ne
EU sąjungos šalis šauliui nereiktų mokėti dokumentų išdavimo mokesčių? Šiuos klausimus apsiima
išsiaiškinti Valdas Žala. Bilietui reikalingą informaciją prašysime atsiųsti visų šaulių pranešdami
naujienlaiškiu. Surinkti informaciją, padaryti maketą, sąmatą ir surasti gamintoją apsiima Pranas
Blonskis.
3.4 Kitų metų planų aptarimas. Iškelti 2 klausimai - Federacijos narių skaitlingumo didinimas ir
tarptautinių Didžiojo Sportingo varžybų planavimas 2015m.
Vidui Silvestravičiui nutarta pavesti sukurti federacijos viziją dėl narių skaitlingumo didinimo ir
pateikti sekančiame valdybos susirinkime.
Virgilijus Grybė surinks ir sekančiame susirinkime pateiks visą informaciją dėl FITASC Didžiojo
Sportingo varžybų rengimo Lietuvoje 2015 metais.
3.5 Tinklapis. Virgilijus Grybė išreiškė viziją kaip turėtų atrodyti naujasis tinklapis. Pagrindinis
reikalavimas - greitai pasiekiama informacija: rezultatai, varžybos ir registracija į varžybas. Tinklapio
naujienos turėtų būti matomos socialiniuose tinkluose. Tinklapis turi būti patogus žiūrėti iš mobilaus
įrenginio.
Visi
valdybos
nariai
pritaria
šiai
idėjai.
Virgilijus Grybė prašys Estijos federacijos rezultatų apdorojimo ir rodymo programos.
Rūtenis Paukštė apsiima sužinoti shooting.lt domeno juridinį statusą.
Pranas Blonskis apsiima sužinoti dėl tolimesnio kooperavimosi tinklapyje shooting.lt su Lietuvos
šaudymo sporto sąjunga.
Pranas Blonskis apsiima atnaujinti įstatus ir kitą svarbią informaciją tinklapyje.
Visi šie darbai numatomi padaryti iki 2014 09 14.
3.6 Naujienlaiškis. Nutarta naujienlaiškį siųsti 2 kartus per savaitę. Naujienlaiškio turinys - kas vyks
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artimiausiu metu, bei trumpa tinklapio naujienų apžvalga.
3.7 Atskirai iškeltas tvarkos varžybose klausimas.
Federacijos varžybų organizavimo tvarka.
Nutarta: Skelbiant varžybas turi būti teikiama informacija, nuostatai, registracija. Po varžybų
rezultatai ir išplėstinė varžybų apžvalga turi būti atsiųsti sekančią dieną tinklapio admininstratoriui.
Neparašius varžybų apžvalgos, mokama 100lt tinklapio administratoriui. Mokestis įsigalioja nuo
2015 metų.
Svarstymas dėl šaulių elgesio II taurės etapo metu. Nuspręsta nesvarstyti, tačiau kad ateityje tai
nepasikartotų, priminti Šaulio elgesio kodeksą.
Nutarta: Siekiant vispusiškos dalyvių pagarbos ir supratimo, šaulių elgesio kodeksas turi būti
primintas kiekvienų varžybų atidarymo metu. Varžybų atidarymas ir uždarymas turi būti vykdomas
pagerbiant federacijos vėliavą.
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