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LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO
RENGYBOS FEDERACIJA

NAUJIENLAIŠKIS
2016 01 30 ataskaitinė – rinkiminė konferencija
Konferencijos metu buvo išrinkta nauja Federacijos Valdyba: prezidentas – Ramutis Kairaitis, prezidento vykdantysis asistentas – Andžej
Jusel, generalinė sekretorė – Kristina Karaliūtė – Stoliarovienė, viceprezidentas – Kastytis Gudavičius,trenerių tarybos pirmininkas –

Rinaldas Česnaitis, teisėjų kolegijos pirmininkė – Sandra Martinkienė. Taip pat į Valdybą patenka 3 geriausių praeitų metų klubų reitingų
atstovai – Arvydas Mickus, Vidmantas Lukys ir Rolandas Žeimys. Konferencijos metu buvo nuspręsta, kad Valdyboje negali būti du to paties
klubo atstovai, todėl jeigu asmuo išrenkamas į Federacijos Valdybą, jis užleidžia vietą po savęs einančiam klubui reitinge.
Naujus narius Federacija priims du kartus per metus: prašymus reikia pateikti iki pavasario varžybų sezono (03. 01) ir iki rudens varžybų sezono
(09. 01). Valdyba per sekantį mėnesį įsipareigoja priimti narius į Federaciją. Po Valdybos sprendimo nario mokestis sumokamas per 1 mėn., nesumokėjus,
narystės netenkama automatiškai. Kitu metu nauji nariai į Federaciją nepriimami. Nauji nariai turi turėti

sporto infrastruktūrą.

Federacijos Valdyba informuoja:
Pavasarį įvedama dar viena naujokų kategorija – naujokių bikini.
Jaunimo bikini gali dalyvauti tik tos sportininkės, kurioms
varžybos dieną jau yra 18 metų.
Bus išdavinėjami Federacijos nario pažymėjimai. Klubams
susimokėjus nario mokestį. Sportininkams kaina metams 20
EUR. Jis privalomas visiems, kurie vyks į tarptautines varžybas.
Tiems, kurie dalyvaus tik Lietuvoje, jis neprivalomas, bet jeigu
norės, galės įsigyti. Jį galės turėti tik sportininkai atstovaujantys

Federacijos narius (klubus).

Teisėjų kolegija informuoja:
Balandžio 2 d. planuojamas teisėjų ir trenerių seminaras
Kaune, LSU, pradžia – 11 val.
2017 metais sporto klubai, kurie ruošia sportininkus
varžyboms, turės pateikti savo teisėją teisėjauti jose. Iki
seminaro 2016 04 02 klubai turės pateikti sąrašus teisėjų –
stažuotojų, kurie bus ruošiami 2017 m. pavasario sezonui.
Jau pavasarį pagal tarptautinės federacijos pakeitimus kūno
fitneso ir bikini kategorijose planuojamas I-walking’as.

2016 m. pirmojo pusmečio varžybų tvarkaraštis

Sutrumpintas nuobaudos laikas sportininkui Dariui Narbutui
pagal gautą jo prašymą ir leista startuoti pavasarį.
Federacijos nariai tuo pačiu metu negali būti Vilniaus kultūrizmo
ir fitnio klubų sąjungos nariais, nes ši organizacija jau yra
federacijos narys.Tokiems nariams siūloma pasirinkti vieną
organizaciją.
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