
Lietuvos BKIF Generalinio sekretoriaus R. Petrukaneco ataskaita 2016 m. Ataskaitinėje rinkiminėje 

konferencijoje už 2016 metų sezoną. 

VARŽYBINĖ VEIKLA 

Surengėme 1 BFP Lietuvos čempionatą, 10 sprinto varžybų. Prisidėjome prie Lietuvos kanupolo čempionato 

organizavimo, 3 slalomo varžybų. 

Sprinto varžybos praėjo gana sėkmingai: vykdavo iš anksto numatytu laiku, finišo rezultatai būdavo 

skelbiami internete LIVE režimu.  Įsigijome fotofinišo sistemą. Finišus taip pat filmuojame. Taip pat įsigijome 

dvejas valčių svarstykles. Varžyboms vykstant  Trakuose,  starto sistema Polaritas naudojame 200 m ir 500 

m nuotoliuose. Lietuvos jaunių ir jaunimo ir Lietuvos čempionatą vykdėme tris dienas. Tai leido 

sportininkams deramai pailsėti tarp startų ir demonstruoti  tikrąjį savo meistriškumą. Teisėjų komanda jau 

yra pilnai susiformavusi ir dirba pakankamai profesionaliai. 

Ateities planai įsigyti ar sukurti pažangesnę varžybų vykdymo programą. 

 

ATRANKA Į NACIONALINES RINKTINES 

Šiais metais atranka vyko  į visas pagrindines varžybas: OŽ / EČ / PČ-U23 / OH / P-Stud Č  

JAUNIŲ IR JAUNIMO SPORTAS 

 Federacijai labai svarbu, kad mūsų sportininkai galėtų pilnavertiškai ruoštis sezonui, tokias sąlygas dalinai 

sudaro Sporto gimnazijos Panevėžyje ir Šiauliuose.  Vilniuje įsteigtoje gimnazijoje jau treniruojasi keturi 

irkluotojai . Panevėžyje šiuo metu yra 9 sportininkai , Šiauliuose  -6 .  

Tačiau Vilniuje panaikinus LOSC Kintamo kontingento sporto grupę (kai aukštesnio meistriškumo 

sportininkai gyvena ir treniruojasi namie, o yra dalinai finansuojami iš LOSC), praradome finansavimą 

keletui gero meistriškumo sportininkams iš Visagino (I. Davidovskij, J. Klimentjev) 

Jaunimui, kuris buvo Lietuvos olimpinės pamainos sąrašuose,  sudarėme galimybę  dalyvauti  stovykloje 

Portugalijoje ir Kroatijoje su pagrindiniais sportininkais (4500 Eur) 

 A. Sejai, R. Puzonui, S. Maldoniui, J. Kuračionokui, I. Davidovskiui  surengėme MTS prieš Europos ir pasaulio 

čempionatus.  

Dalyvavome Europos, Pasaulio čempionatuose.   

Pasaulio sprinto jaunių ir jaunimo čempionatas  Minske, pasaulio studentų čempionatas Portugalijoje, 
Europos jaunių ir jaunimo č-tas Plovdive, Olympic hopes regatoje federacijai  kainavo   23 tūkst. Eur. 
Europos sprinto jaunių ir jaunimo  čempionatui išleidome 6,5 tūkst Eur; 
 
Prisidėjome prie Slalomo jaunimo ir jaunių rinktinių. Makedonijoje vykusioje TIP programoje dalyvavo 3 

lietuviai. Kelionės išlaidų padengimui skyrėme 300 Eur. 

Europos jaunių ir  jaunimo čempionato Slovėnijoje dalyviams (8 žmonės) skyrėme 2400 Eur (automobilio 

nuoma, dalyvio mokestis, miesto mokestis, nakvynės išlaidos). 



Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionato dalyviams skyrėme  1500 Eur (automobilio nuoma, dalyvio mokestis, 

nakvynės išlaidos ). 

Priminsiu kad šiais metais stipendijas iš   LBKIF gavo: 

Pavardė, kiek mokame per 
mėnesį 

 V. Korobov x 325  

S. Maldonis x 150 

M. Maldonis x 150 

R. Puzonas x 150 

M. Grikšas x 100 

A.Seja x 150 

J. Kuračionok x 200  

O. Murza x 200  

E.Sutkui x 150 Eur iki birželio mėn. 

 

SUAUGUSIŲJŲ SPORTAS 

Dalyvavo Pasaulio taurėje Duisburge + Atrankos į OŽ /  Europos  čempionate. 

Duisburge dalyvavo 17 žmonių . Kartu vyko ir atranka į OŽ,  varžybos -   7 dienas. Tik prieš kelias savaites 

gavome 4 vietas į OŽ, todėl nespėjome atšaukti vietų viešbučiuose, lėktuvo bilietų.  Visi sportininkai skrido 

lėktuvu, 3 žmonės vežė valtis. Viso kainavo 16,5 tūkst. Eur. 

Europos čempionatas Maskvoje.  Dalyvavo 18 žmonių. Visi skrido lėktuvu. Viso kainavo – 22 tūkst. Eur. 

Visų rinktinių aprangų įsigijimui  skyrėme ~ 8 tūkst. Eur. 

 

MEISTRŲ SPORTAS 

Trakuose surengėme Pasaulio Meistrų čempionatą. Dalyvavo apie 500 sportininkų iš 30 šalių ir penkių 

kontinentų. Čempionatas įvykdytas sėkmingai. Čempionatą rodėme gyvai  per Delfi TV.  Iš ICF gavome 

teigiamas renginio charakteristikas. 

 

SPORTO ŠAKOS POPULIARINIMAS  

Antrus metus federacija turi atstovą spaudai – Tautvydas Vencevičius. Jo dėka BKI sportas gana stipriai 

populiarėja: informacija apie būsimas, praėjusias varžybas patenka į žiniasklaidą.  

Šiais metais vėl   transliavome Lietuvo čempionatą  gyvai per internetą. Šiais metais filmavome ir  Lietuvos 

taurės varžybas. Taurės varžybas gyvai stebėjo beveik 6 tūkst. žiūrovų.  Abejos varžybos buvo anonsuotos iš 

anksto, tai pritraukė nemažai žiūrovų į tribūnas. 



Pagrindinis duomenų ir naujienų  šaltinis, internetinis puslapis  bki.lt.  Lygiagrečiai veikia ir socialinis tinklas 

Facebooke. Dėl  šio tinklo patogumo, dažniausiai pagrindinę informaciją, nuotraukas ir visą kitą pirmiausią 

galite rasti būtent šiame tinkle 

Surengėme 2015 ir 2016 Geriausiųjų metų sportininkų pagerbimo vakarą organizavome kartu su 

internetinių žinių portal 15min.lt, jame žmonės balsavo už geriausią BKI sportininką.  Renginys buvo 

nušviestas pagrindiniuose naujienų portaluose. Renginiuose pagerbėme / apdovanojome po 40 žmonių 

nusipelniusių Lietuvos BKI irklavimui.  

 

RĖMEJAI 

Didžiausi rėmėjai išliko tie patys: Sporto rėmimo fondas  106 tūkst.  Eur  ir LTOK 47 tūkst.  Eur;  “Brača-

sport” – 12,5 tūkst Eur; Klaipėdos transekspedicija – 1,7 tūkst Eur.  

G. Brijūno dukterinės įmonės  1,7 tūkst. Eur; SVM  Baltic, Tegra State, Seifuva po 1 tūkst Eur; 

Fondo pinigais apmokame visas varžybas Lietuvoje, dalyvavimus čempionatuose, mokamas atlyginimas 

secretoriui   ir padejėjai , komandiruotės, telefonas, biuro nuoma, kanceliarija, buhalterė .   

Iš LTOK lėšų šiais metais  mokame automobilio  lizingą. Stipendijas. Sportinę aprangą  Išlaidas susijusias su 

Olimpinės rinktinės nariais. Stovyklas Lietuvoje ir užsienyje. Dalyvavimo varžybose išlaidas. 

Prie federacijos partnerių galėčiau paminėti LOSC. Per jį yra finansuojami geriausi mūsų sportininkai, 

treneriai bei rinktinių personalas: mokami atlyginimai, stipendijos, Apmokamos dalyvavimo stovyklose bei 

varžybose išlaidos. Perkamas inventorius.  Vien mokomajam darbui LOSC per metus skiria virš 160 tūkst Eur.   

 

 

 

 

 

 


