
   Trenerių susirinkimo vykusio 2019.11.29 d.  Kaune 

     PROTOKOLAS 

 

 DALYVAVO: Gintautas Volungevičius, Gediminas Kastanauskas, Alvydas Surgautas, Donatas Armonas, Solveiga Baleišytė, 

Algimantas Buividas, Aleksandras Mitunevičius, Artūras Šiugždinis, Donatas Šertvytis, Martynas Maniušis, Anatolijus Novikovas, 

Raimonda Čerkauskaitė, Šarūnas Pacevičius, LDSF generalinė sekretorė Rasa Ališauskienė.  

 Darbotvarkė: 

1. 2020m varžybų kalendoriaus papildymas. 

2. Lietuvos rinktinių trenerių rinkimai ir siūlymas  LDSF VK tvirtinti. 

3. „ Rinktinės trenerio pareigų aprašo“  koregavimas ir tvirtinimas.  

4. Rinktinių sąrašų sudarymas ir siūlymas LDSF VK tvirtinti. 

1. Klausimas.  

Buvo papildytas kalendorius tarptautinėmis varžybomis, pakoreguotos Lietuvos varžybų datos, kalendorius nebuvo fiksuotas, nes 

neaiškios daugelio užsienio ir Lietuvos (Plento taurė) varžybų datos, arba vietos (Lietuvos čempionato) 

2. Klausimas.  

Svarstytas Lietuvos jaunių vaikinų trenerio V. Juchnevičiaus elgesys dėl Pasaulio čempionato atrankos neadekvatumo, komunikacijos 

su kitais treneriais stokos. Siūlyta ( Kęstutis Česaitis laišku) pakeisti V. Juchnevičių, o jaunių rinktinės pagrindiniu treneriu skirti A. 

Buividą. Kadangi V. Juchnevičiaus susirinkime nebuvo, keitimas neįvyko, be to, treneris V. Juchnevičius paskutiniame federacijos 

VK posėdyje sutiko ir toliau eiti Lietuvos jaunių rinktinės trenerio pareigas 2020 metais ir buvo patvirtintas be trenerių tarybos 

pritarimo. 

Svarstyta jaunučių berniukų rinktinės trenerio kandidatūra. Vienbalsiai (13 „už“) Lietuvos jaunučių rinktinės treneriu buvo 

išrinktas Martynas Maniušis. Nutarimas  tvirtinamas, kadangi dauguma trenerių dirbančių su jaunučiais susirinkime 

dalyvavo. K. Česaitis M. Maniušio kandidatūrai pritarė telefonu. 

Iš merginų jaunių rinktinės trenerio pareigų atsistatydinus V. Indreliūnui į jo vietą buvo pasiųlyti K.Česaitis, A. Surgautas  ir A. 

Mitunevičius, pastariesiems atsisakius, o K. Česaitis susirinkime nedalyvavo, kitų kandidatų nebuvo. Klausimas liko atviras. 



Kitų rinktinių trenerių svarstymai nevyko dėl kvorumo nebuvimo. 

3. Klausimas.  

„Rinktinės trenerio pareigų aprašo“ tvirtinimas. Buvo pasiūlyta ( G. Volungevičius), kad atrankos kriterijus į Lietuvos rinktinę ir 

atrankos kriterijus dalyvauti Europos ir Pasaulio čempionatuose treneriai turi pristatyti LDSF iki gruodžio 21d. kai bus aiškus kito 

sezono varžybų kalendorius. Prieštaravimų nebuvo. 

Sekančio sezono Lietuvos rinktinių sąrašai, turi būti pateikti iki gruodžio 21d. apsvarstyti, patvirtinti trenerių suvažiavime ir pateikti 

tvirtinimui VK.  

Rinktinių treneriai rinktinės planuojamą“ Metinio organizavimo ir finansavimo priemonių koordinacinio plano projektą“ turi paruošti 

iki sausio 31d. arba iki paskutinio LDSF  VK posėdžio prieš kasmetinę asamblėją (suvažiavimą). 

4. Klausimas. 

 2020m rinktinių sąrašai turi būti pristatyti TT pirmininkui  ir apsvarstyti trenerių suvažiavime. K. Česaitis el. ž. pasiūlė, kad rinktinės 

vykti į EČ ir PČ privalo būti apsvarstytos trenerių taryboje (komisijose), o tik po to tvirtinamos VK.  Ko nebuvo padaryta šiais metais. 

2020m rimtinės šiame susirinkime nebuvo tvirtinamos dėl kvorumo nebuvimo. Ne visi rinktinių treneriai dalyvavo susirinkime ir ne 

visos rintinės buvo pateiktos. 

 

 

 

Sekretorė                                                             Raimonda Čerkauskaitė 

 

TT pirmininkas                          Gintautas Volungevičius 

 

 


