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LSŠF VT 2018 m. VEIKLOS ATASKAITA 

 

LSŠF VT 2018 m rinkosi į posėdžius tris kartus ir pateikė 12 siūlymų LSŠF VK šiais 

klausimais: 

 

1. SVARSTYTA: pasiūlymas dėl klubinės šokėjų priklausomybės. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti priimti klubinės priklausomybės taisyklių papildymą ir jį 

taikyti licencijuotiems šokėjams nuo E4 grupės.: 

Jeigu sezono metu (išskyrus 06, 07, 08 mėnesius) iš klubo į kitą klubą išeina pora, nuo 

išėjimo datos (prašymo išeiti iš klubo pateikimo treneriui) šokėjams taikomos šios 

sankcijos: 

 

Vaikai E4 - diskvalifikacija iš varžybų 3 mėnesiams arba kompensacija - išstojimo 

mokestis klubui 100 eur./žmogui. 

 

Kvalifikacinės grupės E4 – D klasės (išskyrus Jaunučiai I E6+D, Jaunučiai II D+C) - 

diskvalifikacija iš varžybų 3 mėnesiams arba kompensacija - išstojimo mokestis klubui 150 

eur./žmogui ir papildomai diskvalifikacija iš sezono pirmenybių. 

 

Laisva klasė + Jaunučiai I E6 + D ir Jaunučiai II D + C (išskyrus Jauniai II, Jaunimas 

ir Suaugę) - diskvalifikacija iš varžybų 3 mėnesiams arba kompensacija - išstojimo 

mokestis klubui 250 eur./žmogui ir papildomai diskvalifikacija iš sezono čempionato. 

 

Jauniai II, Jaunimas ir Suaugę - diskvalifikacija iš varžybų 3 mėnesiams arba 

kompensacija - išstojimo mokestis klubui 350 eur./žmogui ir papildomai diskvalifikacija 

iš sezono čempionato. 

 

*Jeigu sezono metu iš klubo į kitą klubą išeina vienas šokėjas, nuo išėjimo datos (prašymo 

išeiti iš klubo pateikimo treneriui) taikomos šios sankcijos - diskvalifikacija pagal 

kvalifikacinę ir amžiaus kategoriją ir privalomai seno klubo atstovavimas 12 mėnesių nuo 

išėjimo iš klubo datos. 

 

**Jeigu išėjimas iš klubo susijęs su sportinės karjeros pabaiga, sankcijos netaikomos, 

tačiau jeigu išeinama iš klubo ir 12 mėn laikotarpyje nuo išėjimo datos pereinama į kitą 

klubą, tai traktuojama kaip klubo keitimas ir įsigalioja sankcijos. 

 

***Sankcijos netaikomos pasikeitus gyvenamai vieta 



2. SVARSTYTA: pasiūlymas dėl sportinių šokių populiarinimo visuomenėje. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti LSŠF atnaujinti internetinį puslapį padarant jį „suprantamą“ 

ir patrauklų šiuolaikinei visuomenei, taip pat siūlyti sukurti reklaminį klipą apie sportinius 

šokius, sportinių šokių šokėjus ir daugiau reklamuotis žiniasklaidoje ir televizijoje, o taip 

pat organizuoti ir įgyvendinti televizinius projektus, siekiant populiarinti sportinius šokius 

visuomenėje. 

   

3. SVARSTYTA: pasiūlymas dėl LSŠF licencijavimo. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti LSŠF į licencijos kainą įtraukti draudimą - sveikatos/nuo 

nelaimingų atsitikimų. 

 

4. SVARSTYTA: siūlymas dėl vaikų grupių varžybose sąlygų gerinimo. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti LSŠF gerinti vaikų grupių sąlygas šiais metodais: 

- apskaičiuoti optimalų atskirų registracijos vietų (ir bilietų pirkimo, ir registravimo) 

skaičių tik vaikų grupėms; 

- sudaryti sąlygas (visiems varžybų dalyviams) įsigyti starto ir iėjimo bilietus iš 

anksto/internetu (online); 

 - dalinti varžybas į daugiau dalių tolygiai paskirstant vaikų grupes per visas dalis 

(Makarovo variantas). 

 

5. SVARSTYTA: klubinės priklausomybės klausimo persvarstymas. 
NUSPRĘSTA: Siūlyti LSŠF parengti tarp klubinę bendradarbiavimo sutartį  (dėl 

tarpusavio nekonkuravimo nesąžiningais būdais, porų viliojimo ir t.t.) „pritraukiant“ ją prie 

etikos kodekso. 

 

6. SVARSTYTA: siūlymas dėl reitingo varžybų. 
   NUSPRĘSTA: Siūlyti LSŠF daugiau dėmesio skirti reitingo varžybų dalyviams ir 

finalistams: organizuoti stovyklas geriausioms reitingo poroms ir/ar kelias nemokamas 

privačias pamokas pas pasirinktą trenerį gale metų. Reitingo finalistus pagerbti didžiausių 

tarptautinių varžybų metu (diplomo įteikimas, federacijos prezidento pasveikinimas, 

furšetas taip pat būtų labai gražus ženklas). Geriausių reitingo  porų išsiuntimas nemokamu 

autobusu į varžybas Latvijoj, Estijoj, Baltarusijoj kur būtų atitinkamos kategorijos 

varžybos tuo motyvuojant šokėjus daugiau dalyvauti ir tarptautinėse varžybose, bei 

suvienijant komandinę dvasią. 

 

 7. SVARSTYTA: siūlymas dėl E8 klasės įvedimo, D klasės papildymo LF ir 

PD ir E6 grupės papildymo. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti įvesti E8 klasę (dabartinę D klasę), o dabartinę D klasę 

praplėsti figūromis ir papildyti LF ir PD (ribota programa). Siūlymas susijęs su lengvesniu 

šokėjų perėjimu nuo ribotos prie laisvos šokimo programos. Taip pat papildyti E6 grupę 

figūromis, kad būtų skirtumas nuo E4 klasės. 

 

8. SVARSTYTA: siūlymas dėl dviejų starto numerių varžybose. 
NUSPRĘSTA: Siūlyti įvesti du starto numerius registracijos metu šokėjams, 

šokantiems dvi programas, kad palengvinti persirenginėjimo metu reikalingą perseginėti 

starto numerį. 



9. SVARSTYTA: siūlymas dėl žaidynių datos išankstinio paskelbimo. 
NUSPRĘSTA: Siūlyti žaidynių datą skelbti iš anksto, o ne prieš savaitę taip 

suteikiant galimybę klubams gauti finansavimą savo miestuose bei rajonuose. 

 

10. SVARSTYTA: siūlymas dėl varžybų kalendoriaus sudarymo datos. 
NUSPRĘSTA: Siūlyti kalendoriaus sudarymo datą ankstinti. Siūlyti, kad sekančių 

metų kalendorius būtų tvirtinamas iki gegužės 30 dienos. 

 

   11. SVARSTYTA: siūlymas dėl progresinių mokesčių už varžybas įvedimo. 
NUSPRĘSTA: Visame pasaulyje apmokestinamas pelnas, o ne išlaidos. Siūlome 

nuo 2019 m. taikyti varžybų vykdymo mokestį 100 €, įrangos nuomos - 50€, atnaujinimo 

- 30€, o  dalyvių mokestį pagal atvykusių dalyvių skaičių daryti progresinį: 

Neapmokestinamas minimumas: iki 150 porų – 0,00 ct./ asm. – organizatoriai moka tik 

organizavimo ir įrangos mokestį (Viso: 100€+80€) 

Apmokestinamos poros, kai varžybose dalyvauja virš 150 porų: 

a) Iki 300 porų  - 0,30 ct./asm.: org. moka dalyvių mokestį (max. 150*0,30=90€) 

+  įrangos mok. (100€+80€). 

b) Už poras virš 300 – 0,50 ct./asm.: iki 300 porų (90€)+ virš 300 (x*0,50ct.) + 

įrangos mok. (100€+80€). 

Pastaba: solo grupių dalyvių mokesčius skaičiuoti į bendrą skaičių, (jų skaičių 

dalinti iš dviejų). 

12. SVARSTYTA: siūlymas dėl muzikos varžybų metu. 

NUSPRĘSTA: Siūlyti muzikos reglamentą varžybų metu: muzika turi atitikti 

amžiaus ir kvalifikacinę grupes. Ritmika ir šokio charakterio perteikimas turėtų būti 

prioritetas grojant muziką varžybose. 

 

 

LSŠF VT pirmininkas 

Dainius Joffė 

 

 


