LBF POSĖDŽIŲ IR APKLAUSŲ PROTOKOLAS
LBF vykdomojo komiteto posėdis
Data - 2021-01-12 . Balsų kiekis - 13
Posėdžio vieta - GoToMeeting konferencijų platforma
1. NBL nuostatų (papildyta redakcija) tvirtinimas (pranešėjas A.Kamantauskas)
2. PVM mokėtojos statusas (pranešėjas A.Kamantauskas)
3. Žaidėjų licencijavimas 2021 m. (pranešėjas A.Kamantauskas)
4. Turnyrų administravimas 2021 m. (pranešėjas A.Kamantauskas)
5. Lietuvos taurės IV etapo, Lietuvos veteranų, Lietuvos aukščiausios lygos komandinio čempionatų atšaukimas (pranešėjas A.Kamantauskas)
6. Trenerių tarybos nuostatų tvirtinimas (pranešėjas K. Navickas)
7. Rinktinės narių atrankos kriterijų tvirtinimas (pranešėjas K. Navickas)
8. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimas (pranešėjas V. Liorančas)
9. Turnyrų reglamentas (pranešėjas A.Kamantauskas)
10. E.badminton.lt (pranešėjas A.Kamantauskas)
Dalyvavo stebėtojų teisėmis:
Artūras Michejenko (revizijos komisija)
Gintarė Rudokienė (revizijos komisija)
Laima Chomskytė (revizijos komisija)
Tadas Ignatavičius (apeliacijos komisija)
Darius Likas (teisėjų kolegija)
Edita Likienė (teisėjų kolegija)
Vidmantas Jonikas (teisėjų kolegija)
Posėdyje nedalyvavo LBF VK nariai - Laimonas Vaškevičius ir Živilė Simonaitytė.
Balsavimų (apklausų) turinys
1. NBL nuostatų tvirtinimas (A.Kamantauskas)
Pateikta nauja Nacionalinės Badmintono Lygos (NBL) nuostatų redakcija, kurioje atsižvelgta į per NBL projekto pristatymą klubų atstovų pateiktas
pastabas, bei pastabas gautas iki 2020 m. gruodžio 29 d. pateiktas adresu info@badminton.lt
Pasisakė: Posėdžio metu buvo aptarti dalyvių iškelti klausimai susiję su bendro oficialių LBF turnyrų, įskaitant NBL ir kitus kalendoriuje numatytus
turnyrus ir čempionatus, grafiko intensyvumu, NBL susitikimų pradžios ankstinimu, bei NBL teisėjavimo organizavimo klausimai (kokia kalba bus
teisėjaujama, jei susitinka LT ir užsienio klubas, kiek numatoma linijų teisėjų ir kt.)
Byla prisegta
Klausimas -

Ar tvirtinate NBL nuostatus

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 11/13 [ 84.62 % ]

Taip

10/11 [ 90.91 % ]

Kvorumas yra
Nubalsuota už šį variantą

P.Bartušis , A.Kamantauskas , A.Kepežinskas , A.Kvedarauskas , V.Liorančas , K.Navickas , V.Slušnienė , A.Slušnys , V.Sruogis , L.Supronas

Ne

1/11 [ 9.09 % ]

D.Narvilas

Susilaikau

0/11 [ 0.00 % ]
Nutarimas

Patvirtinti Nacionalinės Badmintono Lygos nuostatus. Jei NBL susitikimai nebus tiesiogiai filmuojami televizijos, – bus ieškoma galimybių ankstinti
susitikimų laiką.

2. PVM mokėtojos statusas (A.Kamantauskas)
Pateikta informacija apie LBF mokestinio statuso pasikeitimą. Nuo 2021.01.07 tapo buvo įregistruota PVM mokėtoja. Nuo 2021.01.07 visos sąskaitos
turi būti išrašomos su PVM kodu LT100013652217. Licencijoms ir starto mokesčiams PVM mokestis netaikomas.
Klausimas -

Nebalsuota

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 0/13 [ 0.00 % ]

3. Žaidėjų licencijavimas 2021 m. (A.Kamantauskas)
Pateiktas siūlymas 2021 m. metinės LBF žaidėjo licencijos mokestį nustatyti:
Suaugusiems - 20 Eur/metams.
Jaunimui (gimusiems 2003 m. ir vėliau) - 10 Eur/metams.
Vienkartinė licencija - 5 Eur.
Klausimas -

Ar patvirtinate 2021 metų licencijų kainas ?
Pasisakymai (Komentarai)

Algirdas Kepežinskas
Balsavime nedalyvauja

Kvorumo nėra . Balsavimas neįvyko

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 10/13 [ 76.92 % ]

Taip

7/10 [ 70.00 % ]

Kvorumas yra
Nubalsuota už šį variantą

P.Bartušis , A.Kamantauskas , V.Liorančas , D.Narvilas , K.Navickas , V.Slušnienė , V.Sruogis

Ne

1/10 [ 10.00 % ]

A.Slušnys

Susilaikau

2/10 [ 20.00 % ]

A.Kvedarauskas , L.Supronas

Nutarimas
Siūlymui pritarti. Metinės LBF žaidėjo licencijos mokestis nustatomas:
Suaugusiems - 20 Eur/metams.
Jaunimui (gimusiems 2003 m. ir vėliau) - 10 Eur/metams.
Vienkartinė licencija - 5 Eur.

4. Starto mokesčio dalis, tenkanti LBF nuo klubų organizuojamų turnyrų
Pateiktas siūlymas taikyti 2 EUR starto mokesčio dalies nuo kiekvieno žaidėjo dalyvaujančio klubų organizuojamuose , LBF reitinguojamuose,
turnyruose.
Klausimas -

Nebalsuota

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 0/13 [ 0.00 % ]

Kvorumo nėra . Balsavimas neįvyko

Nutarimas
Po diskusijų, posėdžio pirmininkaujančio siūlymu, bendru sutarimu nutarta šio klausimo balsavimo rezultatų neskaičiuoti, o prie šio klausimo sugrįžti
vėliau.

5. Lietuvos taurės IV etapo, Lietuvos veteranų, Lietuvos aukščiausios lygos komandinio čempionatų atšaukimas (A.Kamantauskas)
Dėl COVID-19 pandemijos bei įvestų apribojimų 2020 m. nepavyko surengti planuotų LBF renginių: Lietuvos taurės IV etapo, RSL Lietuvos veteranų
čempionato bei RSL Lietuvos aukščiausios lygos komandinio čempionato. Buvo planuojama šiuos renginius surengti 2021 m. sausio/vasario mėnesiais,
tačiau Vyriausybei pratęsus karantino apribojimus, pakartotinis renginių nukėlimas į vėlesnį laiką pradėtų trukdyti 2021 m. suplanuotų LBF turnyrų ir
čempionatų vykdymui. Dėl to pateiktas siūlymas šiuos renginius atšaukti.
2020 m. Lietuvos Taurės prizinis fondą siūloma mažinti iki 300 EUR, proporcingai paskirstant užimtoms vietoms ir kategorijoms.
Klausimas -

Ar atšaukti minėtus turnyrus ?

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 11/13 [ 84.62 % ]

Taip

Kvorumas yra

11/11 [ 100.00 % ] Nubalsuota už šį variantą

P.Bartušis , A.Kamantauskas , A.Kepežinskas , A.Kvedarauskas , V.Liorančas , D.Narvilas , K.Navickas , V.Slušnienė , A.Slušnys , V.Sruogis , L.Supronas

Ne

0/11 [ 0.00 % ]

Susilaikau

0/11 [ 0.00 % ]
Nutarimas

Atšaukti 2020 m. Lietuvos Taurės IV etapą. 2020 m. Lietuvos Taurės laimėtojai ir prizininkai bus nustatyti susumavus trijų įvykusių etapų rezultatus.
2020 m. Lietuvos Taurės prizinis fondas mažinamas iki 300 EUR.
Atšaukti 2020 m. RSL Lietuvos veteranų čempionatą ir 2020 m. RSL Lietuvos aukščiausios lygos komandinį čempionatą.

6. Trenerių tarybos nuostatų tvirtinimas (K.Navickas)
Pristatyti ir tvirtinimui pateikti naujos redakcijos LBF Trenerių tarybos nuostatai.
Byla prisegta
Klausimas -

Ar tvirtinate trenerių tarybos nuostatus ?

Balsavimo rezultatai
Taip

Balsavo - 11/13 [ 84.62 % ]

Kvorumas yra

11/11 [ 100.00 % ] Nubalsuota už šį variantą

P.Bartušis , A.Kamantauskas , A.Kepežinskas , A.Kvedarauskas , V.Liorančas , D.Narvilas , K.Navickas , V.Slušnienė , A.Slušnys , V.Sruogis , L.Supronas

Ne

0/11 [ 0.00 % ]

Susilaikau

0/11 [ 0.00 % ]

7. Rinktinės narių atrankos kriterijų tvirtinimas (K.Navickas)
Pristatytas ir tvirtinimui pateiktas dokumentas, nustatantis LBF Rinktinės narių atrankos kriterijus. Išklausytos posėdžio dalyvių pastabos bei siūlymai
dėl:
- tiksliau nustatyti LBF rinktinės Vyr. Trenerio ir LBF Trenerių tarybos pirmininko atsakomybės ribas sudarant rinktines;
- patikslinti rinktinių narių ir kandidatų įsipareigojimus;
- patikslinti 4 punkto formuluotę dėl rinktinės Vyr. Trenerio atšaukimo.
Klausimas -

Nebalsuota

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 0/13 [ 0.00 % ]

Kvorumo nėra . Balsavimas neįvyko

Nutarimas
Bendru sutarimu nutarta rinktinės narių atrankos kriterijų dokumentą grąžinti LBF Trenerių tarybai taisymui.

8. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimas (V.Liorančas)
Tvirtinimui pateiktos LBF Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.
Klausimas -

Ar tvirtinate LBF asmens duomenų tvarkymo taisykles ?

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 11/13 [ 84.62 % ]

Taip

Kvorumas yra

11/11 [ 100.00 % ] Nubalsuota už šį variantą

P.Bartušis , A.Kamantauskas , A.Kepežinskas , A.Kvedarauskas , V.Liorančas , D.Narvilas , K.Navickas , V.Slušnienė , A.Slušnys , V.Sruogis , L.Supronas

Ne

0/11 [ 0.00 % ]

Susilaikau

0/11 [ 0.00 % ]
Nutarimas

Patvirtinti LBF Asmens duomenų tvarkymo taisykles. Patvirtintas taisykles paskelbti LBF tinklapyje.

9. Turnyrų reglamentas (A.Kamantauskas)
Trumpai pristatytas LBF turnyrų reglamento projektas.
Klausimas -

Nebalsuota

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 0/13 [ 0.00 % ]

Kvorumo nėra . Balsavimas neįvyko

Nutarimas
Bendru sutarimu nutarta, kad pastabas pateiktai dokumento versijai galima teikti iki 2021-01-14 23:59 adresu info@badminton.lt Gautos pastabos
bus subendrintos, o dokumentas bus svarstomas atskirame LBF VK posėdyje, kurį planuojama rengti po savaitės.

10. E.badminton.lt (A.Kamantauskas)
Pristatyta naujai sukurta LBF elektroninė prekybos sistema E.badminton.lt, kurioje bus galima įsigyti LBF licencijas, paramos paketus, plunksninukus ir
kt.
Klausimas -

Nebalsuota

Balsavimo rezultatai

Balsavo - 0/13 [ 0.00 % ]

Pirmininkas

...................................

Sekretorius

Kvorumo nėra . Balsavimas neįvyko

Aurimas Kamantauskas

...................................

Vaidotas Sruogis
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