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Posėdžiui pirmininkauja LIF prezidentas – Mindaugas Griškonis. 
Sekretoriauja – Saulius Ritter. 
Dalyvauja LIF VK nariai: Mantas Marcinkevičius, Viktoras Peškauskas, Darius Raišutis. 
Dalyvauja nuotoliniu būdu LIF VK nariai: Kęstutis Butkus. 
VK posėdyje dalyvaujantys svečiai: Mykolas Masilionis. 
 

Federacijos prezidentas pradeda posėdį ir informuoja, kad dalyvauja 6 vykdomojo 
komiteto nariai iš 7, todėl esant kvorumui galima pradėti LIF Vykdomojo komiteto posėdį. 
KVORUMAS YRA. 
 

Posėdyje dalyvaujantys nariai vienbalsiai pritarė Prezidento pateiktai darbotvarkei. 
 
Posėdžio darbotvarkė: 
1. Dėl M. Masilionio įdarbinimo rinktinės vyr. trenerio pareigoms. 
2. LIF atrankos kriterijų, rinktinės formavimo, darbuotojų struktūros pasikeitimų aptarimas. 
3. Einamieji klausimai. 
 
 
NAGRINĖTA: 1. Dėl M. Masilionio įdarbinimo rinktinės vyr. trenerio pareigoms. 

Mindaugas Griškonis informuoja, kad po susitikimų su Mykolu Masilioniu ir 
Sauliumi Ritter buvo matomos bendros vizijos ir tikslai bei numatomas sklandus darbas kartu 
Mykolui Masilioniui užimant LIF irklavimo rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas. 

Mindaugas Griškonis pabrėžia, kad tai būtų neterminuota sutartis ir numatomas 
darbas kartu bent iki artimiausių olimpinių varžybų. 

Mindaugas Griškonis informuoja, kad yra girdėjęs daugelį pagyrimų iš užsienio 
federacijų dėl trenerio Mykolo Masilionio. 
 
 
BALSUOTA: Už – 5, prieš – 0.  
NUTARTA – Įdarbinti Mykolą Masilionį rinktinės vyr. trenerio pareigoms. 
 



NAGRINĖTA: 2. LIF atrankos kriterijų, rinktinės formavimo, darbuotojų struktūros 
pasikeitimų aptarimas. 

Mykolas Masilionis pradeda kalbą informuodamas, kad užima pareigas kaip treneris 
mokantis kitus pradedančius trenerius tarptautinėje irklavimo federacijoje World Rowing. 
Pastebi, kad dabartinis treniruočių planas turi panašumų į tą pagal kurį dirbo prie konsultanto 
iš Italijos. Tačiau parenkant iš skirtingų planų tai kas patinka ir pašalinant tai kas nepatinka – 
gaunasi chaosas, dėl to vyr. treneris turėdamas atsakomybę, turi darbą sustyguoti, kad jis būtų 
nuoseklus, kryptingas.  

Mykolas Masilionis siūlo skirti dėmesį į jaunesnius sportininkus, kurie būtų ruošiami 
U19 Pasaulio čempionatui 2025 metais – per artėjančias kontrolines varžybas pakoreguoti jų 
irklavimo distancijas skatinant jų motyvaciją, greitesnį tobulėjimą.  

Toliau Mykolas Masilionis pristato idėjas apie artėjančių metų stovyklas, kontrolines 
varžybas, artėjančio sezono čempionatus. 

Tęsiama diskusija apie rinktinės trenerių rotaciją darbui su skirtingomis įgulomis. 
Generuojamos idėjos jaunųjų talentų programai pvz.: stovyklos jauniesiems sportininkams 
nuo penktadienio iki sekmadienio.  

Mykolas Masilionis pastebi, kad rinktinės sportininkai turėtų turėti kuo daugiau startų 
čempionatuose per sezoną, dėl to pozityviai žiūri į rinktinės sportininkų dalyvavimą 
planuojamuose čempionatuose Lietuvoje. 
 
 
 
 
 
NAGRINĖTA: 3. Einamieji klausimai. 

Sulauktas prašymas iš Meistrų komisijos pirmininko Eimanto Laucevičiaus dėl 
meistrų startų Lietuvos čempionate koregavimo. 

Eimantas Laucevičius išreiškė prašymą meistrų startus perkelti iš atviro Lietuvos 
jaunių ir suaugusiųjų irklavimo čempioanato ir vykdyti per atvirą Lietuvos jaunimo ir 
jaunučių čempionatą rugpjūčio 12-13 dienomis. 

Saulius Ritter informuoja, kad reikėtų pakoreguoti nuostatus dėl čempionato rengimo, 
tačiau tai galima padaryti ir tuo atveju būtų dar paprasčiau organizuoti čempionatą, dėl 
meistrų ir jaunučių distancijos bendrumo. 

 
BALSUOTA: Už – 5, prieš – 0.  
NUTARTA – Perkelti meistrų startus Lietuvos čempionate 12-13 dienomis per atvirą 
Lietuvos jaunimo ir jaunučių čempionatą. 

 
 
 

Gautas prašymas iš rinktinės sportininko A. A. dėl galimybės nedalyvauti 
stovykloje, tačiau sudarant sąlygas treniruotis Kaune, parūpinant inventorių ir mokant 
maistpinigius sportininkui. 

Mindaugas Griškonis praneša, kad buvo informuoti sportininkai, jog jei nėra noro 
atvažiuoti ir treniruotis centralizuotai Trakuose, LIF neorganizuos ir nefinansuos asmeninio 
treniravimosi atskirai, laikantis nediskriminavimo ir lygybės principų.  

VK narys Viktoras Peškauskas ir Darius Raišutis  paantrina, kad tokių sąlygų 
suteikimas būtų netinkamas kitų sportininkų atžvilgiu, be to priduria, kad jei sportininkas nori 
pailsėti ar dėl asmeninių priežasčių negali dalyvauti stovykloje, jis negali būti verčiamas 
dalyvauti. 



BALSUOTA: Už – 5, prieš – 0.  
NUTARTA – Sportininkas gali dalyvauti stovykloje pagal galimybes, gali treniruotis 
individualiai, tačiau tokiu atveju sportininkas turi pasirūpinti inventoriumi pats (arba 
jo transportavimu iš Trakų), o maistpinigiai nebus mokami. 

 
 

 
 
 

Posėdžio pirmininkas   Mindaugas Griškonis 

 

 

 

Posėdžio sekretorius    Saulius Ritter 

  
 


