LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJOS
VYKDOMOJO KOMITETO (VK) POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Posėdis vyko nuotolinės vaizdo konferencijos
būdu
2021-03-08 Nr. 2
Vilnius
Posėdis įvyko 2021-03-08 (12:00-13:30 val.).
Posėdį vedė generalinis sekretorius Vygantas Zalieckas.
Posėdžio sekretorė Gintarė Skrolienė
Dalyvavo: Vygantas Zalieckas, Tadas Vyskupaitis, Martynas Norkus, Gintarė Skrolienė – visi vykdomojo
komiteto nariai.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.

2021-01-22 vykusio VK posėdžio protokolo tvirtinimas.
Dėl dalyvavimo čempionatuose formalizavimo.
Vaikų mišrių dvejetų (MD) 2021 m. Lietuvos kerlingo čempionate (LKČ).
Dėl 2021 m. LKČ formato.

NUTARTA: Patvirtinti posėdžio darbotvarkę.
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.
1. SVARSTYTA. 2021-01-22 vykusio VK posėdžio protokolo tvirtinimas.
Pranešėjas V. Zalieckas, generalinis sekretorius.
Pastabų protokolui nebuvo.
NUTARTA: Patvirtinti 2021-01-22 VK posėdžio protokolą.
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo čempionatuose formalizavimo.
Pranešėjas V. Zalieckas, generalinis sekretorius, pristatė problematiką, kad nesant apibrėžtų kriterijų,
kada komandos gali pretenduoti į paramą rengtis tarptautinėms varžyboms, taip pat dalyvauti
nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose, kyla diskusijų ir nepasitenkinimo; akcentuojamas poreikis
rengti komandas, o ne finansuoti mėgėjų būrelius pramogai. V. Zalieckas pasiūlė, kad jei komanda
siekia gauti finansavimą rungimuisi AM programoje ir dalyvavimui varžybose, turi pateikti planą, kam
naudos finansavimą, ir ką nori pasiekti, ir jei siekia finansavimo aukštajam meistriškumui, turi
įsipareigoti siekti rezultato.
Pastabų pasiūlymui nebuvo.
NUTARTA: Pritarti V. Zaliecko pasiūlymui, pavesti T. Vyskupaičiui ir G.
Skrolienei parengti naudojamas formas, kurios bus taikomos visoms
komandoms (neįgaliųjų, vyrų, moterų, vaikų).
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.
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3. SVARSTYTA. Vaikų mišrų dvejetų (MD) 2021 m. Lietuvos kerlingo čempionate (LKČ).
Pranešėjas V. Zalieckas, generalinis sekretorius, pristatė, kad Kauno vaikų MD poros žais LKČ.
Pastabų pasiūlymui nebuvo.
NUTARTA: Pritarti, kad Kauno vaikų MD poros žais LKČ.
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.
4. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. LKČ formato.
Pranešėjas T. Vyskupaitis pristatė, kad moterų bus 2 ratai ir play-off, o pas vyrus bus 1 rato sistema ir
play-off, nes 2 ratų esant 6 komandoms į 4 dienas negalima sutalpinti; priklausomai nuo to, kiek
varžybų gausis, nuspręsim, iki kiek pergalių žais play-off.
Pastabų pasiūlymui nebuvo.
NUTARTA: Pritarti T. Vyskupaičio pasiūlymui.
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.
5. SVARSTYTA. Dėl pakartotinės MD registracijos.
Pranešėjas T. Vyskupaitis pristatė, kad Rygoje vykstančių tarptautinių turnyrų, kai dalyvauja 2 šalių
komandos, rezultatai patenka į reitingavimą. Viena MD komanda atšaukė savo reitingo taškus, nes
norėjo dalyvauti LKČ kvalifikaciniame turnyre, bet atšaukus LKČ kvalifikacinį turnyrą ši komanda, jau
atsisakiusi reitingo, liko be galimybės dalyvauti LKČ, todėl T. Vyskupaitis pasiūlė šaukti iš naujo
registraciją, duodant ne daugiau nei savaitę užsiregistruoti.
Pastabų pasiūlymui nebuvo.
NUTARTA: Pritarti T. Vyskupaičio pasiūlymui.
BALSAVO: „Už" - 4, vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas

Vygantas Zalieckas

Posėdžio sekretorė

Gintarė Skrolienė
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