Visuotinio dviračių sporto trenerių susirinkimo, vykusio Kaune 2019m sausio 23 d.
PROTOKOLAS

Pirmininkas: Gintautas Volungevičius
Sekretorė: Ernesta Strainytė
Dalyvavo: K. Česaitis, M. Maniušis, A. Surgautas, G. Kastanauskas, V. Biga, E. Tutkus, V.
Juchnevičius, E. Strainytė, A. Žemaitaitis, A. Virbickas, Š. Pacevičius, V. Šiugždinis, E.
Zablockytė, A. Mitunevičius, S. Paštuolis, A.Buividas, E. Ališkevičiūtė, Fr. Van Mechelen. G.
Volungevičius.
Svečiai: LDSF viceprezidentas K. Stakėnas, LDSF generalinė sekretorė R. Ališauskienė, teisėjų
kolegijos pirmininkas A. Taučius.
Darbotvarkė:
1. Varžybų kalendoriaus svarstymas.
2. Rinktinių trenerių planų pateikimas.
3. Francio Van Mechelen kandidatūros tapti Lietuvos rinktinės merginų jaunių treneriu prašymo
svarstymas.
4. Einamieji klausimai
5. Susipažinimas su NIMBUS produkcija.
Svarstyta: 2018m varžybų kalendorius
Nutarta:
1.
2.
3.
4.
5.

Priimti už pagrindą su kai kuriais pataisymais, nenustatant Jaunių žaidynių datų.
Vykdyti atskirų plento rungčių čempionatus.
Jaunių daugiadienes lenktynes vykdyti kartu su Latviais Dobelėje rugpjūčio 21-24 d.
2019 m. Jaunių čempionatą vykdyti Vilkijoje birželio mėn. 21-22 d.
Buvo iškeltas klausimas dėl komandinių lenktynių čempionato vykdymo. Balsuota: 16 „UŽ‘
vienas susilaikė, vienas „prieš“.
Buvo diskutuojama ar leisti dalyvauti jungtinėms komandoms. Treneris K. Česaitis
argumentavo, kodėl galima startuoti jungtinėms komandoms remdamasis ankstesnių metų
nutarimais. Nuspręsta, dėl mažo dalyvių skaičiaus leisti startuoti jungtinėms komandoms.

Kalbėjo generalinė sekretorė, ji pažymėjo, kas pernai metais buvo planuota varžybų
organizavimui 12000 eur., išleista 16500eur. Sutiko, kad galima vykdyti atskirų rungčių
čempionatus, nedubliuojant rungčių. Siūlė federacijos nariams prisidėti prie čempionatų
organizavimo, nepalikti visko federacijai, nors šiais metais federacija gavo daugiau lėšų.
Departamentas orientuojasi tik į olimpines rungtis.
Kalbėjo V. Šiugždinis, jis pažymėjo, kad varžybos turi būti vykdomos dvi dienas, nes vienos
dienos varžybos yra nuostolingos.
Antru klausimu treneriai nebuvo pasiruošę, todėl svarstymo nebuvo. Pasirengimo planus pateikė
tik Donatas Armonas (BMX) ir Artūras Šiugždinis (U 23).
Nutarta : Paruoštus pasirengimo planus siųsti tiesiai į federaciją .
Trečiu klausimu buvo pristatyta Fr. Van Mechelen programa ir prašymas.
Balsuota : 18 „UŽ“ vienbalsiai. Siūloma Francį van Mechelen skirti Lietuvos jaunių merginų vyr.
treneriu, kartu su anksčiau treneriu siūlytu G. Kastanausku.
Ketvirtu klausimu – einamieji klausimai.
Pasisakė Egidijus Tutkus. Jis pasidomėjo LDSF finansine veikla ir raštu pateikė jam ir treneriams
rūpimus klausimus dėl viešai prieinamų finansinių ataskaitų neatitikimo. Kreipimasis į LDSF Prezidentą
paaiškinti neatitikimus pridedamas.
Treneriai išsakė nuomonę dėl eilinio Federacijos suvažiavimo datų netinkamumo ir pasiūlė, esant
galimybei, suvažiavimą daryti vasario 27d., nes daugelis pagrindinių trenerių kovo 29d.dar bus stovyklose
kaip paskirta suvažiavimo data.
Eglė Zablockytė pareikalavo, kad rinktinių, kurios vyks į Olimpinį festivalį treneriai pateiktų
ruošimosi ir atrankos planus ir patalpintų LDSF puslapyje kuo skubiau.
Treneriai reikalavo, kad LDSF Valdyba patvirtintų prieš tai vykusio trenerių suvažiavimo nutarimą,
atstatydinti V. Indreliūną iš Lietuvos jaunių merginų rinktinės trenerio pareigų.
Treneriai buvo supažindinti su NIMBUS sveikatingumo programa ir technologijomis.
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