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Kaunas
Susirinkimas organizuotas siekiant patvirtinti 2016 metų federacijos narių skirstymą į grupes, aptarti
federacijos planuotus ir atliktus darbus, sudaryti ir patvirtinti 2016 metų varžybų kalendorių.
Darbotvarkė ir kvietimai valdybos nariams išsiųsti elektroniniu paštu, kaip numatyta Lietuvos
medžioklinio šaudymo federacijos 2014 m. kovo 20 d. patvirtintų įstatų 24 punkte.
Lietuvos medžioklinio šaudymo federacijos valdybą sudaro 6 nariai: V. Grybė, V. Silvestravičius,
R. Paukštė, T. Sujeta, J. Talmantas, V. Žala. Susirinkime dalyvavo 6 valdybos nariai: V. Grybė, V.
Silvestravičius, R. Paukštė, T. Sujeta, J. Talmantas, V. Žala ir generalinė sekretorė S. Vaicekauskaitė
Susirinkimo pirmininkas: V. Grybė
Susirinkimo sekretorius: S. Vaicekauskaitė
DARBOTVARKĖ:
1.

2015 metų varžybų kalendorius.

2.

2016 metų federacijos narių grupių skirstymas.

3.

Federacijos planuotų ir atliktų darbų aptarimas.

4.

2016 metų planuojamas federacijos biudžetas.

5.

Einamieji klausimai.

Darbotvarkės klausimas:
1.

2015 metų varžybų kalendorius.

Svarstyta:
Dėl Lietuvos sportingo čempionato vykdymo vietos, siūloma jį rengti per Baltic Cup 2016 varžybas
Viesakuose, Latvijoje.
Dėl keturių Lietuvos compak sportingo taurės etapų, siūloma varžybas vykdyti skirtingose
šaudyklose po 1 dieną, rezultatą skaičiuojant pagal tris geriausius rezultatus.
Balsuota: dėl sudaryto 2016 metų varžybų kalendoriaus patvirtinimo
Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.

Nutarta:
Patvirtinti sudarytą 2016 metų kalendorių (priedas 1).
Darbotvarkės klausimas:
2016 metų federacijos narių grupių skirstymas.

2.

Svarstyta:
Federacijos narių skirstymo pagal pasiektus 2015 metų rezultatus . S. Vaicekauskaitė pristatė 2015
metų rezultatų vidurkius. Grupės buvo paskirstytos pagal patvirtintą tvarką : D grupė – kurių vidurkis
nesiekia 60, C grupė – 35 %, B grupė – 35%, A grupė – 30 %.
Balsuota: dėl sudarytų 2016 metų federacijos narių grupių
Už – 5, prieš – 0, susilaikė – 1.
Nutarta:
Patvirtinti sudarytas federacijos narių 2016 metų grupes (priedas 2).
Darbotvarkės klausimas:
Federacijos planuotų ir atliktų darbų aptarimas.

3.

Svarstyta:
Pristatyta, kad sėkmingai atlikti visi darbai, kurie buvo suplanuoti.
Darbotvarkės klausimas:
2016 metų planuojamas federacijos biudžetas.

4.

Svarstyta:
Klausimas atidėtas kitam valdybos posėdžiui, turint bendrą metų balansą.
Darbotvarkės klausimas:
5.

Einamieji klausimai.

Svarstyta:
Dėl federacijos apdovanojimų už 2015 metus, pagal nominacijas, apdovanojimams skiriant 200
eurų.

Balsuota: dėl federacijos apdovanojimų federacijos nariams pagal patvirtintas nominacijas,
apdovanojimams skiriant 200 eurų.
Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 0.
Nutarta:
Apdovanoti per Kalėdinį vakarėlį federacijos narius pagal patvirtintas nominacijas, apdovanojimams
skiriant 200 eurų.
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