LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO ASOCIACIJOS
TRENERIŲ KOMISIJOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
Vilnius, du tūkstančiai aštuonioliktų sausio dvidešimta diena
2018 01 20
Darbo grupės susirinkime dalyvauja 5 (penki) dalyviai Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos narių
atstovai.
Trenerių komisijos nariai:
1. VIEŠOJI ĮSTAIGA LAIPIOTOJŲ UOLOMIS KLUBAS, kodas 125815693, buveinės
adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žirmūnų g. 123-53, atstovaujama MARGARITOS
SMIRNOVIENĖS;
2. VIEŠOJI ĮSTAIGA LAIPIOJIMO UOLOMIS KLUBAS "SCALA DREAM", kodas
302821244, buveinės adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Dragūnų g. 12-85, Klaipėda,
atstovaujama MIKHAIL KOCHETKOV.
3. ASOCIACIJA KLAIPĖDOS KALNŲ SPORTO KLUBAS, kodas 300103291, buveinės
adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Strėvos g. 5, atstovaujamas SERGĖJAUS KOZLIUKO;
4. VIEŠOJI ĮSTAIGA „MIEGANTYS DRAMBLIAI“, kodas 301149765, buveinės adresas:
Kauno m. sav., Kauno m., Trakų g. 31-25, atstovaujama INGOS KUPETYTĖS-BUNEVIČIENĖS;
5. Vyriausia rinktinės trenerė – MILDA KOREIVAITĖ.
Visi trenerių komisijos nariai turi po vieną balsą.
Darbo grupės susirinkimo pirmininku išrinktas: MILDA KOREIVAITĖ.
Darbo grupės susirinkimo sekretore išrinkta: MARGARITA SMIRNOVIENĖ.

Trenerių komisijos darbotvarkės klausimai:
1. Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos (IFSC) varžybų cikle startuojančių sportininkų
medicininių pažymų tikrinimo tvarka.
2. Treniruočių stovyklų sportininkams poreikis.
3. Trenerių seminarų kvalifikacijos kėlimui poreikis.
4. Jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės formavimo kriterijai ir nuostatai.
5. Kito trenerių komisijos susirinkimo datos nustatymas.

1. Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos (IFSC) varžybų cikle startuojančių sportininkų
medicininių pažymų tikrinimo tvarka.
Pasiūlyta:
a) Sportininkai, startuojantys IFSC varžybose, medicininės pažymos (068/a forma) kopiją turi
atsiųsti savo klubų treneriams likus 1 mėnesiui iki varžybų, kuriose dalyvauja.

b) Klubų treneriai gautas pažymas įkelia į asociacijos Google diske sukurtą aplankalą
pažymoms kaupti.
c) Vyriausias rinktinės treneris turi užtikrinti, jog pažymos į Google diską įkeliamos laiku.
Nuspręsta:
Pritarti pasiūlymams.
2. Treniruočių stovyklų sportininkams poreikis ir jų finansavimas.
Pasiūlyta:
a) Surengti dvi treniruočių stovyklas – vieną jaunimui (14-19 amžiaus), kitą – vaikams (iki
15 metų).
b) Už jaunimo stovyklos įgyvendinimą atsakingi Scala Dream ir Klaipėdos kalnų sporto
centro klubai, už vaikų – Vilniaus laipiotojų uolomis klubas.
c) Stovyklų organizatoriai iki vasario 1 dienos turi vyriausiam rinktinės treneriui atsiųsti
planuojamas stovyklų sąmatas. Vyr. treneris su valdyba turi suderinti stovyklai
organizuoti skiriamą finansavimą ir informuoti stovyklos organizatorius apie
finansavimo paskyrimą.
d) Suaugusiųjų rinktinės sportininkų treneriai klubuose turi išsiaiškinti suaugusiųjų
rinktinės poreikį treniruočių stovykloms Lietuvoje ar užsienyje. Esant poreikiui,
vyriausiam rinktinės treneriui turi atsiųsti planuojamą stovyklų sąmatą.
Nuspręsta:
Pritarti pasiūlymams.
3. Trenerių seminarų kvalifikacijos kėlimui poreikis.
Pasiūlyta:
a) 2018 metais organizuoti bent vieną trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą, vedamą
LLSA trenerio.
b) Trenerių seminaro dalyvius apmokestinti mokesčiu.
c) Tikslesnę seminaro temą ir datą suderinti kito susirinkimo metu.
Nuspręsta:
Pritarti pasiūlymams.
4. Jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės formavimo kriterijai ir nuostatai.
Pasiūlyta:
a) Po 2017 metų varžybų sezono suformuoti jaunimo rinktinės kandidatų sąrašą, pagal 4
LJBT etapus ir LJBČ (čempionatui taikant 1,3 koeficientą), neskaičiuojant vieno
blogiausio varžybų rezultato.
b) Jaunimo rinktinės kandidatų sąrašo nariai, gali dalyvauti jaunimo rinktinės treniruočių
stovykloje vasario 21-22 dienomis, taip pat su trenerių komisijos sutikimu startuoti IFSC
varžybose, vyksiančiose iki Lietuvos jaunimo boulderingo čempionato.
c) 2018 metų IFSC varžybų sezonui jaunimo rinktinę formuoti po jaunimo čempionato
pagal 2 LJBT etapus ir LJBČ čempionatą (čempionatui taikant 1,3 koeficientą).

d) Formuojant jaunimo rinktinę jaunimo grupės dalyviai (1999-2000 g.m.) yra
reitinguojami atsižvelgiant tik į LBČ ir LJBČ varžybų rezultatus.
Nuspręsta:
Patvirtinti pasiūlymus.
5. Kito trenerių komisijos susirinkimo datos nustatymas.
Pasiūlyta:
a) Trenerių komisijos susirinkimą daryti vasario 21-22 dienomis, Klaipėdoje.
b) Kito trenerių komisijos metu aptarti Lietuvos jaunimo boulderingo ciklo varžybų
amžiaus grupes.
Nuspręsta:
Patvirtinti pasiūlymus.

Susirinkimo pirmininkas: ______________

MILDA KOREIVAITĖ

(parašas)

Susirinkimo sekretorius: _______________ MARGARITA SMIRNOVIENĖ
(parašas)

