LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS (LKA)
Vykdomojo komiteto posėdžio protokolas Nr. 2020/06/29-1
2020.06.29
Vilnius

Posėdžio data ir laikas:
Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA), juridinio asmens kodas 295758520, registruotos buveinės adresas Panerių g. 6, Vilnius, duomenys
apie asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – LKA), vykdomojo komiteto posėdis (toliau – Posėdis) įvyko
2020 m. birželio 29 d., priimant sprendimus elektroniniu būdu.
Posėdyje dalyvaujantys LKA vykdomojo komiteto nariai:
Vygantas Zalieckas, Vytautas Vidmantas Zimnickas, Martynas Norkus.
Paulius Krauza - kvietimą gavo. Balsuoti atsisakė.
Sprendimuose patariamuoju balsu dalyvavo sportininkų komisijos narys Tadas Vyskupaitis.
Kvorumo buvimas:
VK nariams siunčiamas protokolas (google forma), kuris įsigalioja jeigu jį užpildė nemažiau nei 3 (trys) VK nariai iki 2020 liepos 6
dienos.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Lietuvos moterų komandos patvirtinimo 2020 Europos C grupės čempionatui.
2. Dėl Lietuvos vyrų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 Europos B grupės kerlingo čempionate.
3. Dėl Lietuvos komandos kandidatų patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio mišrių komandų kerlingo čempionate.
4. Dėl Lietuvos mišrių dvejetų kvalifikacijos į 2021 pasaulio čempionatą komandos patvirtinimo.
5. Dėl Lietuvos neįgaliųjų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio B grupės kerlingo čempionate.
6. Dėl Lietuvos neįgaliųjų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio neįgaliųjų mišrių dvejetų kerlingo čempionate.
1.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos moterų rinktinės patvirtinimo.
NUTARTA: Registruoti V.Paulauskaitės komandą, atsižvelgus į užšaldyto LKČ reitingo rezultatus.
Dėl COVID-19 susidariusių padarinių, šiais metais turime neeilinę situacija kuri verčia priimti nepopuliarius ir ne visiems tinkamus
sprendimus.
1. Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė pasaulinę naujojo korona viruso pandemiją. LKČ sportininkų komisijos posėdyje, o vėliau ir
LKA VK sprendimu, dėl COVID-19 pandemijos, 2020 metų Lietuvos moterų kerlingo čempionatas užšaldomas. Komandų reitingas
skelbiamas pagal rezultatus po pirmojo rato.
2. Atsinaujinus galimybėms organizuoti sportinius renginius, WCF paskelbė galimas datas 2020 metų renginiams. 2020 birželio 15 dieną
buvo paskelbta Europos C grupės čempionatas vyks Slovenijoje 2020 rugpjūčio 17-25 (bus patikslinta iki liepos 15 d.). Ši data buvo
paskelbta netikėtai anksti mums, nes nėra galimybės užtikrinti artimiausių kerlingo sporto bazių rezervacijų mūsų komandų finaliniams
peržaidimams.
Priežastys:
Galimybė pratęsti Moterų čempionatą yra tik rugsėjo - spalio mėnesiais.
Europos C grupės renginio data ir sporto bazių kuriose galėtų vykti šie renginiai, užimtumo arba patvirtintų atidarymo datos,
pokarantinės sąlygos neleidžia sklandžiai organizuoti ir labai apsunkina Lietuvos čempionato pratęsimą arba finalinių komandų
peržaidimą dėl pirmos vietos, o vėliau ir skubų komandų išsiuntimą į Europos C grupės čempionatą.
Komanda dalyvaujanti Europos C grupės čempionate privalo turėti pakankamai laiko jam ruoštis ir planuotis/organizuotis išvykimo
detales.
ECC-C datos, ir visa esama situacija gali keistis bet kuriuo metu.
LKA ir atstovaujanti komanda privalo turėti laiko suderinti sportininkų registracijos dokumentus, aprangas, kitus einamuosius
organizacinius klausimus.
Moterų komandos narės. Komandos kapitonė V.Paulauskaitė. Narės: O.Dvojeglazova, D.Aukštuolytė, R.Blažienė. Moterų komandos
pasiruošimui ir dalyvavimui skirtas finansavimas 4000 eur C-grupė.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.
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2.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos vyrų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 Europos B grupės kerlingo čempionate.
NUTARTA: Dėl COVID-19 susidariusių padarinių, šiais metais Lietuvos vyru čempionatas neįvyko. 2020 Europos B grupės kerlingo
čempionatas vyks Lilehameryje (Norvegija) lapkričio 21-28. Komanda sudaroma rinktinės pagrindu. Komandos kapitonas K.Rykov.
Žaidėjai: P.Rymeikis, M.Balvočius, D.Kiudys. Atsarginiai kandidatai N.Ivanauskas, M.Janiulevičius.
Vyrų komandų pasiruošimui ir dalyvavimui skirtas finansavimas 8000 eur.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.
3.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos komandos kandidatų patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio mišrių komandų kerlingo čempionate.
NUTARTA: 2020 Pasaulio mišrių komandų čempionatas vyks Aberdyne (Škotija) spalio 10-17 dienomis. Dalyvauti PČ pareiškė rinktinės
pagrindu suburta komanda. Komandos kapitonas K.Rykov. Žaidėjai: A.Rykovė, P.Rymeikis, M.Jurkutė.
Mišrių komandų pasiruošimui ir dalyvavimui finansavimas iš LKA lėšų neskirtas. Sportininkai dalyvauja nuosavomis arba rėmėjų
lėšomis. Iš LKA lėšų dalinis finansavimas gali būti skirtas jei moterų komanda nepateks į Europos B grupę.
Paskelbti registraciją dalyvavimui pasaulio mišrių komandų čempionate. Jeigu iki Liepos 15 dienos nebus daugiau kandidatų, patvirtinti
K.Rykovo komandą.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.
4.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos mišrių dvejetų kvalifikacijos į 2021 pasaulio čempionatą komandos patvirtinimo.
NUTARTA: Dėl COVID-19 susidariusių padarinių, šiais metais Lietuvos MD čempionato finalinis etapas neįvyko. Tačiau finaliniame
etape tęsti kovas pareiškė norą tik dvi iš keturių komandos. 2- komandos pranešė apie dalyvavimą, 1- atsisakė, 1-nepranešė atsakymo.
Jokios žinios dėl D.Kiudys/L.Janulevičiūtė komandos dalyvavimo ar nedalyvavimo nebuvo. Todėl bendrąja prasme tai buvo traktuota
kaip nuostatų nesilaikymu ir nepagarba čempionatui. Vėliau ir antra komanda ketinusi dalyvauti finale nuėmė kandidatūrą.
Pasaulio mišrių dvejetų čempionatas vyks Erzurum (Turkija) gruodžio 5-12 dienomis. Pasaulio mišrių dvejetų kvalifikacijoje į 2021 metų
čempionatą atrinkta komanda pagal Lietuvos MD kerlingo čempionato I etapo reitingus. Atsisakius antrąją vietą užėmusiai komandai,
PČ dalyvaus K.Rykovo komanda. Komandos kapitonas K.Rykov. komandos narė A.Rykovė.
Mišrių dvejetų komandos pasiruošimui ir dalyvavimui skirtas finansavimas 5000 eur.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.
5.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos neįgaliųjų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio B grupės kerlingo čempionate.
NUTARTA: Pasaulio neįgaliųjų B grupės kerlingo čempionatas vyks Lohja (Suomija) spalio 31-lapkričio 6. PČ dalyvaus vienintelė šiuo
metu esanti Kauno sporto klubo "Forsarus" neįgaliųjų komanda. Komandos kapitonas A.Daškevič, R.Pociūtė, E.Pyževskis, J.Savickij.
Treneris P.Krauza, A.Veidemanis.
Neįgaliųjų komandos pasiruošimui ir dalyvavimui skirtas finansavimas 8000 eur.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.
6.1. SVARSTYTA: dėl Lietuvos neįgaliųjų komandos patvirtinimo dalyvavimui 2020 pasaulio neįgaliųjų mišrių dvejetų kerlingo
čempionate.
NUTARTA: Šiai metais debiutuos neįgaliųjų mišrių dvejetų rungtis. Pasaulio neįgaliųjų mišrių dvejetų kerlingo čempionatas vyks Lohja
(Suomija) lapkričio 6-13. Pasaulio čempionato dalyvavimas atviras visoms šalims. Čempionate panoro dalyvauti Kauno sporto klubo
"Forsarus" neįgaliųjų komandos auklėtiniai. Komanda dalyvaus klubo lėšomis. Finansavimas iš LKA lėšų neskirtas, tačiau yra galimybė
finansuoti dalį išlaidų, jei moterų komanda nepraeis į Europos B grupę.
BALSUOTA: 3-Pritariu; 0-Prieš; 0-Susilaikė.

Kitas Lietuvos kerlingo asociacijos VK posėdis numatomas pagal poreikį.

Posėdžio pirmininkas
Vygantas Zalieckas

Posėdžio sekretorius
Martynas Norkus
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