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Darius Čepauskas padėkojo susirinkusiems. Kadangi posėdyje dalyvauja 8 federacijos prezidiumo
nariai – kvorumas yra. Posėdžio darbotvarkėje 4 klausimai.
1. Pasirengimas Europos ir pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatams.
Lietuvos graikų-romėnų imtynių jaunių rinktinės pasiruošimą svarbiausiems metų startams
pristatė vyr. treneris Olegas Antoščenkovas. Jaunių amžiaus grupėje yra 10 svorio kategorijų, tačiau
mūsų komandoje nėra užpildytos šios svorio kategorijos: iki 46 kg ir iki 76 kg. Pasiruošimas vyksta
sklandžiai, rinktinė grįžo iš treniruočių stovyklos Lenkijoje, ruošiasi turnyrui Gardine (BLR) ir
laukia dar dvi treniruočių stovyklos, kurių vienoje (Klaipėdoje) paaiškės galutinė komandos,
dalyvausiančios Europos jaunių imtynių čempionate, sudėtis.
Geriausiai pasiruošę ir aukščiausių rezultatų galima tikėtis iš Kristupo Šleivos ir Romo
Fridriko. Taip pat reikia paminėti ir Paulių Galkiną, Justą Petravičių ir Marių Knystautą kaip labai
perspektyvius sportininkus.
Planuojami du medaliai.
Iškilusios problemos pasirengimo etapuose yra sprendžiamos bendromis jėgomis.

Kadangi klausimų treneriui O. Antoščenkovui nebuvo, jaunimo rinktinės pasiruošimą
pristatė Ruslanas Vartanovas. Treneris pasidžiaugė, jog jaunimo rinktinės nariai pasiruošimo metu
negavo didelių traumų. Treniruočių stovyklų metu buvo taisomos klaidos, tobulinama technika.
Planuojami trys medaliai: Vilius Laurinaitis, Julius Matuzevičius, Ramūnas Dagys. Bet
reikia paminėti ir tokius sportininkus kaip Laimonas Gečas bei Mantas Knystautas, kurie taip pat
gali nustebinti. M. Knystautą treneris R. Vartanovas apibūdino kaip ilgalaikę investiciją. Tačiau jam
reikia auginti masę bei sudaryti sąlygas kaupti patirtį – vežioti į turnyrus.
Viceprezidentas Giedrius Dambrauskas pasiteiravo dėl sportininkų Viliaus Laurinaičio ir
Juliaus Matuzevičiaus, kurie jaunesnėse amžiaus grupėse buvo tarpusavyje lyginami ir pasiekdavo
panašių rezultatų, tačiau pastaraisiais metais išaugo skirtumas tarp jų pasiekimų. Treneriai R.
Vartanovas ir O. Antoščenkovas atsakė, jog šie sportininkai yra labai skirtingi kaip asmenybės, o tai
lemia ir jų režimą treniruočių metu, ir psichologinį nusiteikimą varžybose.
Apie laisvųjų imtynių jaunių rinktinės pasiruošimą kalbėjo rinktinės vyr. treneris Jonas
Jurkynas. Iš 10 svorio kategorijų neužpildytos yra trys: iki 42, 46 ir 100 kg. Rinktinė šiais metais
turėjo gerus pasiruošimo renginius – stovyklas Pagėgiuose, Baltarusijoje bei Dagestane, kur ruošiasi
geriausi imtynininkai. Taip pat reikia paminėti tarptautinius turnyrus Vokietijoje, Lenkijoje bei
Dagestane. Paskutinis pasiruošimo etapas prieš čempionatą vyks Lietuvoje. Planuojami 4 medaliai.
J. Jurkynas paminėjo, jog sportininkams labai reikėtų psichologo konsultacijų prieš
varžybas. M. Ežerskis ir R. Vartanovas pažadėjo padėti susisiekti su LOSC psichologe Ieva Girčyte.
D. Čepasauskas pasiteiravo kodėl stovyklas renkasi Dagestane, kuris yra taip toli nuo
Lietuvos. Pagrindiniai argumentai – sparingo partneriai bei apmokamos visos išlaidos išskyrus
kelionę.
Jaunimo amžiaus grupėje kiek sudėtingesnė situaciją - čempionatams ruošiasi tik 3 žmonės.
Moterų imtynių jaunės: Danutė ir Kristina Domikaitytės ruošiasi Švedijoje, Ukrainoje,
Vokietijoje, Baltarusijoje vykstančiose stovyklose. Mergaitėms planuojamos 3-8 vietos.
Jaunimo amžiaus grupėje galima paminėti tik Giedrę Blekaitytę, tačiau dėl lėšų trūkumo
šiais metais čempionatuose dalyvauti nėra planuojama.
2. Pasirengimas 2012 m. Londono Olimpinėms žaidynėms
Pranešėjas – rinktinės treneris Ruslanas Vartanovas
Atrankos turnyruose buvo iškovoti du kelialapiai: 66 kg Edgaras Venckaitis ir 74 kg
Aleksandras Kazakevičius. Paskutinė stovykla vyko Ignalinoje kartu su jaunimu, po to buvo
planuojamas turnyras Mariupolyje (Ukraina), tačiau abu sportininkai gavo traumas, dėl kurių tenka
10-14 dienų atsisakyti didelių krūvių. Kartu su olimpiečiais ruošiasi sparingo partneriai: 66 kg
Ramūnas Dagys ir 74 kg – Valdemaras Venckaitis. D. Čepauskas paklausė kuo bus pakeistos
varžybos Mariupolyje. Treneris atsakė, jog sportininkai turės kontrolines kovas stovykloje.
D. Čepauskas pasiteiravo kaip galėjo nutikti, jog paskutiniame etape abu sportininkai gavo
traumas. M. Ežerskis atsakė, jog kaip tik šiame etape yra maksimalūs krūviai, dėl to padidėjusi
traumų rizika. Jei krūviai nebūtų maksimalūs, nebūtų galima tokio pasiruošimo laikyti geru.
Planuojama: Aleksandras Kazakevičius 1-8 vietos.
Edgaras Venckaitis 5-10 vietos.

3. LIF narystės kriterijai
Pranešėjas – LIF generalinis sekretorius Paulius Daumantas
LIF administracija paruošė klausimyną LIF nariams, kuriame atsispindi organizacijos
vykdoma veikla. Surinkus šią informaciją bus galima susidaryti bendrą vaizdą apie klubus ir
pirmines organizacijas. Tada prezidiumas galės aptarti kriterijus pagal kuriuos bus vertinama esamų
narių ar organizacijų, norinčių tapti LIF narėmis, veikla. Visa tai daroma siekiant turėti realiai
veikiančius narius. Labai svarbus punktas klausimyne – socialiai remtini vaikai, nes šiuo metu
vyksta labai daug programų, kurioms pateikus projektus galima gauti papildomą finansavimą kaip
tik šių vaikų įtraukimui į užklasinę veiklą.
4. Dėl sportininko pažymėjimo
Pranešėjas – LIF prezidentas Darius Čepauskas
Sekdami FILA pavyzdžiu norime įsteigti sportininko pažymėjimus, be kurių sportininkas
negalėtų dalyvauti oficialiose LIF varžybose. Tai būtų tarsi FILA metinės licencijos atitikmuo.
Sportininkai norėdami dalyvauti LIF varžybose turės pateikti tokias knygeles su daktaro atžymomis.
Siūlomas metinis mokesti:
Vaikai – 20 Lt, jauniai ir jaunimas – 30 Lt, suaugusieji – 40 Lt.
Nuo mokesčio atleidžiami socialiai remtini vaikai.
Dėl pažymėjimo patvirtinimo bus sprendžiama kituose prezidiumo posėdžiuose.
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