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FEDERACIJOS DELEGATU SUVAZIAVIMO
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Lietuvos taekwondo federacijoje (toliau

-

Federacij a) yra 10 nariq

turinty 10 balsq, kas sudaro

100

procentq visq balsq.

Apie Saukiam4 Federacijos delegatq suvaZiavim4, suvaZiavimo laik4, datq

ir

viet4 visiems

Federacijos nariams pranesta vadovaujantis Federacijos istatais ir galionadiais istatymasi. Buvo
sudaryta galimybe susipaZinti su suvaZiavimo darbotvarke ir dokumentq projektais, susijusiais su
suvaZiavimo darbotvarke. Federacijos nariai sutinka, kad Sis suvaZiavimas vyktq nurodyt4 dien4 ir
svarstytq darbotvarkeje nurodytais klausimais, dalyviq registracijos s4ra5as pridedamas.
SuvaZiavimas su5auktas Federacijos presidento iniciatyva.

I suvaZiavim4 atvyko ir dalyvauja Federacijos nariai, turintys 100 proventq visq balsq.
Federacijos suvaZiavimas yra teisetas ir gali priimti sprendimus.
DARBOTVARI(E.
sportininkq ir ZiDrovq elgesio per sporto varZybas taisykliq tvirtinimas.
2. Atsakomybes uZ etikos ir pasaulio antidopingo kodekso paZeidimus taisykliq tvirtinimas.
1. Brutalaus

3. Sporto renginiq ir varZybq saugos ir-sr)eikatos nuostatq tvirtinimas.
4. Atsakomybes uZ manipuliavim4 sporto varZyboms taisykliq tvirtinimas.
5. LTF etikos kodekso tvirtinimas.

1: SVARSTYTA. Brutalaus sportininkq ir Ziiirovq elgesio per sporto varZybas taisyklitl
tvirtinimas.
NUTARTRA. Vienbalsiai pritarta (10 - uZ) patvirtinti Brutalaus sportininkq ir Zi[rovq elgesio per
sporto varZybas taisykles.
2. SVARSTYTA. Atsakomybds uZ etikos

tvirtinimas
NUTARTA. Vienbalsi ai pritarta(10

-

ir pasaulio antidopingo kodekso paZeidimus taisykliq

uz) parvirtinti Atsakomybes uZ etikos ir pasaulio antidopingo

kodekso paZeidimus taisykles.
3. SVARSTYTA. Sporto renginig

ir variybq

NUTARTA. Vienbalsi ai pritarta(l0
nuostatus.

-

saugos

ir sveikatos nuostatq fvirtinimas.

uZ) patvirtinti Sporto renginiq

ir varZybq saugos ir sveikatos

4' SVARSTYTA' Atsakomybes uz manipuliavim4
spor to varLyboms taisykliq tvirtinimas.
NUTARTA' vienbalsiai ptitatta (10 uZ) patvirtinti Atsakomybes
uZ manipuliavim4 sporto
varZyboms taisykles.

-

5. SVARSTYTA. LTF etikos kodekso fvirtinimas.

NUTARTA. vienbalsiai pritarta (10

-

uz) patvirrinti LTF etikos kodeksa.

SuvaZiavimo darbotvarke pilnai
ivykdyta. Del susirinkimo susaukimo irpravedimo Federacijos nariai
pastabq neturejo.

Zymantas BraZiDnas
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