
ASOCIACIJOS LIETUVOS MUAYTHAI FEDERACIJA 

VALDYBOS SPRENDIMAS 

 

2022 m. gruodžio 13 d. 

 

Lietuvos muaythai federacijos (toliau – Federacija) valdybą sudaro penki valdybos nariai:  

Prezidentas Andrejus Zemitan 

Viceprezidentas Edvardas Norkeliūnas 

Valdybos narys Žydrūnas Jasiūnas  

Valdybos narys Marius Misiūnas  

Valdybos narys Valentin Bogdanovič  
 

Valdybos posėdyje dalyvauja: Andrejus Zemitan, Edvardas Norkeliūnas, Žydrūnas Jasiūnas, Marius 

Misiūnas, Valentin Bogdanovič. Posėdyje dalyvauja visi 5 (penki) valdybos nariai, todėl posėdį galima 

pradėti. 

 

Visi valdybos posėdyje dalyvaujantys nariai: 

 

1. pareiškia, kad jiems buvo pranešta apie šį valdybos posėdį, jo datą ir vietą, jiems yra žinoma posėdžio 

darbotvarkė, jiems buvo sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su posėdžio 

darbotvarke; 

2. sutinka, kad šis valdybos posėdis vyktų aukščiau nurodytą dieną ir svarstytų darbotvarkėje nurodytus 

klausimus; 

3. sutinka, kad visi posėdžio metu priimtini sprendimai yra priimami vienbalsiai ir pasirašomi visų 

valdybos narių, todėl posėdžio protokolas nėra rašomas, dalyvių sąrašas nėra rengiamas, posėdžio 

pirmininkas ir sekretorius nerenkami. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

Tvirtinti Lietuvos muaythai rinktinės narių sudarymo kriterijus. 

 

VIENBALSIAI PRIIMTI SPRENDIMAI: 

 

Valdybos sprendimu nutarta: 

1. Patvirtinti Lietuvos muaythai rinktinės narių sudarymo kriterijus  

 

1. PVZ.: 2022 metų Lietuvos muaythai jaunimo rinktinę ir jos personalą sudaro: 

 

1.1. Andrejus Zemitan Lietuvos muaythai rinktinės treneris 

1.2. Mia Bazytė Lietuvos muaythai rinktinės narė 

1.3. Žilvinas Kopcikas Lietuvos muaythai rinktinės narys 

1.4. Aleksandras Kapanadzė Lietuvos muaythai rinktinės narys 

1.5. Vakaris Didika Lietuvos muaythai rinktinės narys 

1.6. Edvinas Averlingis Lietuvos muaythai rinktinės narys 

 

 

Valdybos nariai: 

 

Vardas, pavardė 

 

 

Parašas 

Vardas, pavardė 

 

Parašas  

Vardas, pavardė 

 

Parašas  

Vardas, pavardė 

 

Parašas  

Vardas, pavardė Parašas  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lietuvos muaythai federacijos rinktinės sudarymo kriterijai 

 

 

1. Kandidatais į Lietuvos muaythai rinktinę kviečiami tik sportininkai, kurie sportuoja Lietuvos muaythai 
federacijai priklausančiuose sporto klubuose;  

2. Kandidatas turi tapti Lietuvos muaythai čempionato nugalėtoju arba prizininku. Pirmumo eilė atitenka 
aukštesnę vietą čempionate užėmusiam sportininkui;  

3. Skiriant rinktinės narius atsižvelgiama į kandidato patirtį bei ankstesnių metų Lietuvos ir tarptautinių 
muayhtai čempionatų rezultatus;  

4. Vertinamas sportininko fizinis pasiruošimas bei sveikatos būklė prieš tarptautines varžybas rinktinės 

sudėtyje;  

5. Rinktinės nariai tvirtinami Lietuvos muayhtai valdybos sprendimu.  

 


