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Kaunas 
 
Posėdis įvyko 2014 m. lapkričio 28 d. 15.00 val.,  „Brača-sport“ gamyklos posėdžių salėje. 
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 
Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė. 
Posėdyje dalyvauja: 
Romualdas Petrukanecas; 
Egidijus Balčiūnas; 
Egidijus Gustas; 
Rasa Kudabienė; 
Artūras Vieta; 
Arūnas Tomkevičius. 
Kviestiniai asmenys: 
Eidris Karevičius; 
Remigijus Vaičiulis. 
 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl 2015 m. sprinto rinktinių sąrašų tvirtinimo. 

 2. Dėl 2015 m. sprinto atrankos kriterijų į tarptautines varžybas tvirtinimo. 
3. Dėl 2015 m. slalomo varžybų nuostatų tvirtinimo. 

 4. Dėl 2015 m. kanupolo varžybų kalendoriaus (vyr. teisėjų ir sekretorių) tvirtinimo. 
5. Dėl 2015 m. kanupolo varžybų nuostatų tvirtinimo. 

 6. Dėl 2015 m. kanupolo rinktinių sąrašų tvirtinimo. 
 7. Dėl 2015 m. kanupolo atrankos kriterijų į tarptautines varžybas tvirtinimo. 
 8. Dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federaciją. 

9. Einamieji klausimai. 
  
1. SVARSTYTA. 2015 m. sprinto rinktinių sąrašų tvirtinimas. 
Pranešėjas E. Gustas. Informavo, kad galutinio sąrašo iš trenerių iki šiol negavo. Todėl prašo 

leisti sąrašą pateikti vėliau. 
Balsavimas. Siūloma pavesti Trenerių tarybai pateikti 2015 m. sprinto rinktinių sąrašus 

Vykdomajam komitetui tvirtinti iki š. m. gruodžio 1 d. 12.00 val., nuo gruodžio 1 d. 12.00 val. iki 
gruodžio 2 d. 18.00 val. vyks elektroninis balsavimas dėl sprinto rinktinių sąrašų tvirtinimo. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
Elektroninis balsavimas (nuo 2014-12-01 12.00 val. iki 2014-12-02 18.00) „Prašome balsuoti ir 

patvirtinti 2015 m. sprinto rinktinių sąrašus“ 
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta patvirtinti 2015 m. sprinto rinktinių sąrašus (7 – už). 

 
 2. SVARSTYTA. 2015 m. sprinto atrankos kriterijų į tarptautines varžybas tvirtinimas 



Pranešėjas E. Gustas. Informavo, kad treneriai prabalsavo ir nustatė tokius kriterijus 
sportininkams atsirinkti į 2015 m. baidarių ir kanojų irklavimo pasaulio čempionatą (2015-08-19-23 
Milanas, Italija): 

- pirmas atrankos etapas – sportininkas turi užimti 1-2 v. Lietuvos Taurės varžybose (2015-05-
16-17 Trakai); 

- atras etapas - užimti 1-8 v. II-ame pasaulio taurės etape (2015-05-22-24 Duisburgas, Vokietija) 
arba/ir 1-8 v. Europos žaidynėse (2015-06-14-16 Baku, Azerbaidžanas); 

- trečias ir privalomas atrankos etapas – laimėti Lietuvos čempionatą (215-07-03-05 Trakai). 
Komentavo E. Balčiūnas. Patikslino, kad jeigu sportininkas laimi Lietuvos čempionatą ir užima 

ir įvykdo antro atrankos etapo nuostatas – sportininkas patenka į Lietuvos rinktinę ir gauna teisę važiuoti 
į pasaulio čempionatą. Bet jeigu sportininkas laimi Lietuvos čempionatą arba Lietuvos taurės varžybas – 
po Lietuvos čempionato turi būti organizuotas perplaukimas nustatyti stipriausią. Sprendimą dėl datos ir 
laiko priima Trenerių taryba, bet kuo greičiau po Lietuvos čempionato pabaigos. 

Taip pat, E. Gustas paminėjo, kad trenerių taryba vienbalsiai pritarė Lietuvos čempionato 
nuostatų papildymui  - leisti sportininkui startuoti tik 4 rungtyse.  

Balsavimas. Siūloma pritarti Trenerių tarybos siūlymui dėl 2015 m. Lietuvos čempionato  
vykdymo nuostatų pakeitimo. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritrata Trenerių tarybos siūlymui (7 – už). 
Balsavimas: Siūloma pritarti 2015 m. sprinto atrankos kriterijams į tarptautines varžybas ir  

pavesti Trenerių tarybai sutvarkytus 2015 m. sprinto atrankos kriterijus į tarptautines varžybas pateikti 
Vykdomajam komitetui iki 2014 m. gruodžio 2 d. 18.00 val. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
  
3. SVARSTYTA. 2015 m. slalomo varžybų nuostatų tvirtinimas. 
Pranešėjas E. Karevičius.  
Pasisakė E. Balčiūnas, A. Alekrinskis..  
Balsavimas: Siūloma pritarti 2015 m. slalomo komiteto pasiūlytam slalomo varžybų nuostatų 

projektui. 
 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 
4. SVARSTYTA. 2015 m. kanupolo varžybų kalendoriaus (vyr. teisėjų ir sekretorių) tvirtinimas. 
Pranešėjas R. Vaičiulis.  
R. Kudabienė pastebėjo, kad reikia keisti 2015 m. Lietuvos kanupolo čempionato vykdymo datą. 
Balsavimas. Siūloma patvirtinti 2015 m. kanupolo varžybų kalendorių projektą ir Lietuvos 

kanupolo čempionatą vykdyti 2015 m. birželio 24 d.   
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 
5. SVARSTYTA. 2015 m. kanupolo varžybų nuostatų tvirtinimas 
Pranešėjas R. Vaičiulis  
Balsavimas: Siūloma patvirtinti 2015 m. kanupolo varžybų nuostatų projektą 
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 
6. SVARSTYTA. 2015 m. kanupolo rinktinių sąrašų tvirtinimas. 
Pranešėjas R. Vaičiulis. 
Pasisakė: R. Kudabienė, A. Vieta. 
Balsavimas. Siūloma patvirtinti 2015 m. kanupolo rinktinių sąrašus ir pavesti Kanupolo 

komitetui sutvarkytus 2015 m. kanupolo rinktinių sąrašus pateikti Vykdomajam komitetui iki š. m. 
gruodžio 2 d. 18.00 val. 



NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 

 7. SVARSTYTA.  2015 m. kanupolo atrankos kriterijų į tarptautines varžybas tvirtinimas. 
Pranešėjas R. Vaičiulis. 
Pasisakė R. Kudabienė. 
Balsavimas: Siūloma patvirtinti 2015 m. kanupolo atrankos kriterijus į tarptautines varžybas ir 

pavesti Kanupolo komitetui sutvarkytus atrankos kriterijus pateikti Vykdomajam komitetui iki š. m. 
gruodžio 2 d. 18.00 val. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 
8. SVARSTYTA.  Naujų narių priėmimas į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federaciją. 
Pranešėjas A. Alekrinskis ir R. Petrukanecas. Informavo, kad keturi (4) Lietuvos klubai pateikė 

prašymus tapti Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos nariais: sporto ir turizmo klubas 
„Šarks“ (Alytus), sporto klubas „Volatilis“ (Vilnius), Klaipėdos irklavimo centras, sporto klubas 
„Vandens turistai“ (Kaunas). 

Balsavimas: Siūloma pritarti naujų narių priėmimui į Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 
federacijos sudėtį. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 - už). 
 
9. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. Naujo LBKIF ženklo ir logotipo patvirtinimas. 
Pranešėjas R. Petrukanecas.  
Balsavimas: Siūloma Vykdomajam komitetui 2014-12-03 nuo 11.00 val. iki 18.00 val. 

elektroniniu paštu balsuoti ir patvirtinti naujus Federacijos ženklą ir logotipą. 
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7- už). 
Balsavimas: elektroniniu paštu „Siūloma patvirtinti naujus Federacijos ženklą ir logotipą“. 
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (7 – už): 
1. Patvirtinti logotipo (eskizas pridedamas) naudojimą nuo 2014-12-01 Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimo federacijoje ir parengti Logotipo naudojimo taisykles iki 2015-01-31; 
2. Patvirtinti naują Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos antspaudą (eskizas 

pridedamas) ir įregistruoti naują Federacijos antspaudo variantą. 
 

10. SVARSTYTA.  Einamieji klausimai. 2014 m. rezultatų aptarimas ir 2015 m. gairių ir tikslų 
nustatymas. 

Pasisakė A. Alekrinskis. Pasiūlė visus klausimus aptarinėti Vykdomajame komitete, o 
Konferencijoje išklausyti tik komitetų ataskaitas, jas aptarinėti ir diskutuoti globaliais klausimais. Prieš 
tai visi klausimai turi būti aptarti komitetuose.  

A. Vieta pažymėjo, kad Konferencijos metu reikia leisti visiems susipažinti su klausimu ir ji 
aptarti. 

E. Balčiūnas patikslino, kad atvykstant į Konferenciją visi Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 
federacijos nariai turi būti susipažinę ir aptarę visus klausimus komitetuose, tik tokių atveju 
Konferencija ne taps turgų ir jos produktyvumas bus kur kas didesnis.  

A. Alekrinskis pabrėžė, kad Vykdomasis komitetas ateityje bus sušaukiamas iki Federacijos 
ataskaitinės konferencijos vykdymo, tam kad aptarti visus klausimus. 

R. Petrukanecas pasidžiaugė, kad darbas federacijoje vyksta sklandžiai, bet pažymėjo kad turime 
sau kelti naujas užduotys, naujus federacijos prioritetus ir ten investuoti. Turime ieškoti naujų tikslų, 
nestovėti vietoje.  



A. Tomkevičius  pasiūlė imtis patirties iš kitų valstybių, kaip Federacijai pritraukti rėmėjų ir 
užsidirbti lėšų. Paminėjo, kad tarptautinių „Brača-sport“ irklavimo varžybų organizavimas tik gerėja, jų 
populiarumas auga ir todėl planuojama daugiau pritraukti dalyvių iš kitų valstybių. 

R. Kudabienė pasiūlė Federacijai svarstyti galimybes į Lietuvos sporto žaidynių programą 
įtraukti slalomo ir kanupolo varžybas, kas leis pritraukti daugiau sportuojančių ir duos daugiau taškų 
Federacijai Kūno kultūros ir sporto departamento fondui skiriant metinį finansavimą. Slalomo ir 
kanupolo komitetai savo sąskaitą galės įsteigti varžybų apdovanojimus. 

R. Vaičiulis pastebėjo, kad kanupolo sportui reikia ieškoti papildomo finansavimo, reikia didinti 
varžybų finansavimą. 

E. Karevičius pažymėjo, kad reikia drąsiau imtis drausmės komiteto darbe – visais klausimais 
galima susitarti, jeigu visi to siekia. 

E. Gustas pasakė, kad mūsų Federacijos treneriai dažnai labai susireikšminą klausimo svarbą, 
pirmiausia išsako nuomonę, ir tik vėliau galvoja apie pasekmes. Yra sunku dirbti, bet viskas įmanoma. 

NUTARTA: 
1. Vienbalsiai pritarta A. Alekrinskio pasiūlymui prieš Federacijos ataskaitinės konferencijos 

vykdymo sukviesti Vykdomąjį komitetą klausimams aptarti (7 – už); 
2. Vienbalsiai pritarta R. Kudabienės prašymui Lietuvos sporto federacijos sąjungai teikti 

prašymą slalomo ir kanupolo varžybas įtraukti į Lietuvos sporto žaidynių programą. 
 
 
 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis  
                
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                                                    Natalija Kamarauskaitė 


