
LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA 

(buveinė – Vilniaus raj., Avižienių sen., Gilužių k., Vingio g. 9, įm. kodas 195748226) 

 

LVTF VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
 

Data: 2022m. rugsėjo 23 d. 

Laikas: 20.00-21.00 val.  

Vieta: Nuotoliniu metodu, Zoom programos aplinkoje. 

Dalyviai:  

1. Andžej Stefanovič, LVTF prezidentas, Vilniaus „Vilko“ VTK vadovas, LVTF valdybos narys; 

2. Pranas Dargis, VT komandos „Kuršis – Lokys – Kartena“ vadovas, LVTF valdybos narys; 

3. Mantas Stankevičius, Panevėžio „Ąžuolas“ VTK vadovas, LVTF valdybos narys; 

4. Domas Urnikis, Jonavos VTK „Gekonas“ vadovas, LVTF valdybos narys, vykdo LVTF gen. sekretoriaus 

funkcijas; 

5. Petras Vaitkus, Meškuičių „Meškuičiai“ vadovas, LVTF valdybos narys; 

6. Mindaugas Albrechtas, LVTF valdybos narys. 

 
 

Susirinkime dalyvauja 6 nariai iš 7, SUSIRINKIMO KVORUMAS – YRA (ne mažiau 2/3 narių). 

I. SVARSTYTA: SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI. 

Pasiūlyta Mindaugo Albrechto kandidatūra būti susirinkimo pirmininku ir sekretoriumi.  
 

BALSAVO: UŽ – 5 balsai; 

      PRIEŠ – 0 balsų; 

      SUSILAIKĖ – 0 balsų. 

      Nebalsavo – 1. 

NUSPRĘSTA: 

Išrinkti federacijos valdybos narį Mindaugą Albrechtą susirinkimo pirmininku ir susirinkimo sekretoriumi. 
 

DARBOTVARKĖ: 

1 klausimas. Įvykusio 2022m. Pasaulio virvės traukimo čempionato lauke patirtis bei rekomendacijos. 

a) pasiruošimas (atrankinis turnyras ir kt.); 

b) akreditacijos, nuvykimas (terminai, dokumentacijos tvarkymasis ir kt.); 

c) dalyvavimas varžybose (reikalavimai traukikams ir jų turimai ekipuotei, taisyklės su kuriomis 

nesusiduriama LVTF čempionatuose, ceremonijos ir kt.); 

d) kita (nepaminėta anksčiau). 

2 klausimas. Kitų einamųjų LVTF klausimų svarstymas. 
 

 

II. SVARSTYTA: ĮVYKUSIO 2022M. PASAULIO VIRVĖS TRAUKIMO ČEMPIONATO LAUKE 

PATIRTIS BEI REKOMENDACIJOS. 

Sporto klubo Vilniaus „Vilkas“ vadovas pasidalino savo patirtimi komplektuojant LT nacionalinę vyrų 

M720 komandą, ruošiantis pasaulio čempionatui, dalyvavimo metu.  Ši komanda buvo sudaryta iš įvairių 

Lietuvos klubų narių, kurie viso 2022m. lauko sezono metu kartu vienoje komandoje atliko keletą bendrų 

treniruočių, varžėsi prieš kitas LT ir svečių iš užsienio komandas. Pasak A. Stefanovičiaus, pasiektas rezultatas 

šioje kategorijoje (ketvirtoji vieta nacionalinėse varžybose, tarp 9 komandų ir 9 vieta klubinėse, tarp 17 

komandų) byloja, kad sprendimas tokiam komandos komplektavimui pasiteisino ir jis rekomendavo ateityje 

taikyti šią praktiką – LT nacionalinę komandą komplektuoti iš pajėgiausių ir tinkamiausių (jėga, ištvermė ir 

svoris) visos Lietuvos klubų traukėjų.  
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Domas Urnikis, nacionalinės komandos kategorijos Mix580 nepritarė anksčiau minėtam komandos 

komplektavimui – jo nuomone labiau pasiteisina kai visi traukėjai yra iš to pačio klubo, nes galima kartu be 

apribojimų, kurie daro įtaką per visą Lietuvą gyvenančių komandos narių susirinkimui į treniruotes, techniškiau 

pasiruošti. Mix580 komandos vadovas taip pat pasidžiaugė komandos pasiekimu – 10vieta iš 14 komandų 

nacionalinėse varžybose ir 9 vieta iš 22 komandų. 

Sprendimą, dėl kitų metų Lietuvą atstovausiančios rinktinės komplektavimo, priimti palikta š. m. lauko 

sezono V720 kategorijos nugalėtojų Panevėžio „Ąžuolo“ klubo vadovo atsakomybėje.  

Abu komandų vadovai (A. Stefanovič ir D. Urnikis) pasidalino Pasaulio varžybų patirtimi – 1) dėl 

akreditacijos laikyti nustatytų terminų ir pateikti reikalingus duomenis, pakoreguoti paprašius organizatoriams. 

2) Būti pasiruošus, kad užsakytas maitinimas nepateisins lūkesčių. 3) Vanduo buvo apmokestintas papildomai 

– norint atsigerti reikėjo už savo lėšas įsigyti, kažkodėl į užsakytą pilną paketą nemokamas vanduo nebuvo 

įtrauktas. 4) Nuotraukose (pridedamas) – patarimai komandų inkarams dėl tinkamo aprangos pasirengimo prieš 

varžybas, kad iš teisėjų nebūtų pastabų dėl netinkamų elementų. 5) Inkaro naudojamas juosmens diržas ne 

platesnis 15cm. 6) Komandos apranga turi būti visiškai vienoda net ir galvos apdangalai. 7) Traukimo tako 

plotis negali viršyti 1m. 8) Inkaras turi būti vienoje linijoje kaip ir visa komanda. 9) Įspėjimai skiriami už virvės 

paėmimą ne į tą pačią vietą, kai buvo atitraukta ranka nuo virvės. 10) 10 min. kovos taisyklė – per šį laiką 

nepasibaigus, kova nutraukiama, niekam neužskaitoma nei pergalė nei pralaimėjimas. Traukiama iš naujo.   
 

III. SVARSTYTA: KITŲ EINAMŲJŲ LVTF KLAUSIMŲ SVARSTYMAS. 

3.1. Pasidalinta informacija apie š. m. lapkričio 25d. Latvijoje Saldus vyksiančias Europos taurės vidaus 

traukimo varžybas (klubinės). Norintys registruotis iki nustatyto termino, paprašyta informuoti LVTF. 

3.2. Pasidalinta informaciją apie š. m. spalio 1d. Dusetose organizuojamą virvės traukimo festivalį (mokinių ir 

suaugusiųjų). 

3.3. Kitas – š. m. ketvirto ketvirčio LVTF valdybos susirinkimas numatomas lapkričio 1-2 savaitę. Būsimo 

susirinkimo metu bus svarstomas preliminarus 2023m. sezonas, klubams pasvarstyti dėl pasiūlymų pateikimo 

tam tikrų etapų organizavimo jų gyvenamojoje teritorijoje.  

PRIEDAS 2022m. Pasaulio čempionato Nyderlanduose komandos Inkaro nuotraukos.  
 

 

 

Posėdžio sekretorius/pirmininkas                                  Mindaugas Albrechtas 

 

 

LVTF prezidentas              Andžej Stefanovič 
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Priedas prie 2022-09-23d. LVTF valdybos susirinkimo protokolo 

 

2022M. PASAULIO ČEMPIONATO NYD ERLANDU OS E K OMANDOS INKARO NUOTRAUKOS 


