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DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl Lietuvos jaunių ir U23 rinktinių atrankos varžybų Krokuvoje. 

2. Dėl Lietuvos suaugusiųjų rinktinės atrankos įskaitinių varžybų. 

3. Dėl Lietuvos jaunių ir U23 rinktinės bei U14 rinktinės pasirengimo programų. 

4. Dėl 2016 m. slalomo planuojamų išlaidų. 

5. Dėl papildomų varžybų moksleiviams „Olimpinių vilčių varžybos“ pravedimo. 

6. Dėl galimybių ir sąlygų slalomo plėtrai Lietuvoje. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos jaunių ir U23 rinktinių atrankos varžybų Krokuvoje. 

E. Karevičius  informavo, kad formuojant jaunių ir U23 rinktinės dalyvauti pasaulio čempionate Krokuvoje 

2016.07.13-17 atrankos taisykles dar nebuvo žinomos datos dvejų tarptautinių į ICF kalendorių įtraukiamų 

varžybų Krokuvos kanale.  Dėl to atrankos taisyklėse buvo numatyta įskaitai imti kurias nors vienas iš šių 

dvejų varžybų (Taisyklių punktai 5.2 ir 5.3 bei 6.2 ir 6.3).   Dabar ICF kalendoriuje jau yra paskelbtos dvejų 

varžybų  datos.  Tarptautinės „Krakowskie Slalomy“ varžybos vyks 2016.04.16-17 ir tarptautinės varžybos 

„Krakow Mayor Cup“ vyks 2016.06.11-12.  Atsižvelgiant į tai, kad Krakowskie Slalomy“ varžybos vyks tą 

pačią dieną kaip ir Lietuvos čempionatas (2016.04.17), kuris yra svarbiausios metų varžybos Lietuvoje ir 

taip pat yra įskaitinės varžybos  atrankoje formuojant jaunių ir U23 rinktinės dalyvauti pasaulio 

čempionate Krokuvoje, siūloma patikslinti, kad formuojant jaunių ir U23 rinktinės dalyvauti pasaulio 

čempionate Krokuvoje įskaitai bus vertinamos varžybos „Krakow Mayor Cup“, kurios vyks 2016.06.11-12. 

NUTARTA.  Patikslinti, kad formuojant jaunių ir U23 rinktinės dalyvauti pasaulio čempionate Krokuvoje 

įskaitai bus vertinamos varžybos „Krakow Mayor Cup“, kurios vyks 2016.06.11-12 (Taisyklių punktai 5.2 ir 

5.3 bei 6.2 ir 6.3).  

BALSAVIMAS. Vienbalsiai pritarta (už – 4).  

 

2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos suaugusiųjų rinktinės atrankos įskaitinių varžybų. 

E. Karevičius  informavo, kad iš ICF gautas kvietimas pateikti paraiškas dvi paraiškas „Talentų 

identifikavimo programai“ (TIP).  Suderinus kandidatais į Lietuvos rinktinę ir jų treneriais buvo pateiktos 

Simanto Mažeikio ir Dalijos Lipskos paraiškos.  ICF organizuoja TIP stovyklą su dalyvavimu varžybose „48 

Ilidanski Kajak Slalom IKAS 2016“ Makedonijoje.  Varžybos vyks 2016. 04.09-10.  Tą pačią dieną vyks 

įskaitinės varžybos atrankai į Lietuvos suaugusiųjų rinktinę dalyvauti Europos čempionate – Latvijos taurės 

I etapas.  Atsižvelgiant į tai, kad paaiškėjo besikertančios kandidatų į rinktinę varžybos bei siekiant 

išnaudoti visas galimybes kelti kandidatų į Lietuvos rinktines meistriškumą ir neužkirsti jiems galimybių 

dalyvauti ICF TIP stovykloje, pakoreguoti Rinktinių atrankos taisyklių punktą 2.3, nustatant, kad 

„Atrenkama iš dviejų geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose“. 



NUTARTA. Pakoreguoti Rinktinių atrankos taisyklių punktą 2.3, nustatant, kad „Atrenkama iš dviejų 

geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose“. 

BALSAVIMAS. Pritarta (už – 3, prieš – 0, susilaikė – 1). 

 

3. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos jaunių ir U23 rinktinės bei U14 rinktinės pasirengimo programų. 

S. Mažeikis pristatė planuojamą jaunių ir U23 rinktinės pasirengimo programą.  Planuojamas rinktinių 

dalyvavimas pasaulio čempionate Krokuvoje 2016.07.13-17 ir Europos čempionate Solkane (Slovėnija)  

2016.08.25-28.  Atitinkamai planuojamos rinktinės stovyklos prieš čempionatus: 2016.07.11-17 ir 

2016.08.21-28.  Visiems kandidatams rekomenduojama dalyvauti bendro fizinio pasirengimo varžybose 

bei varžybose Krokuvoje ir Solkane. Programa pridedama. 

E. Radavičius pristatė neformalios U14 rinktinės programą.  Planuojama dalyvauti 9-niuose iš 11 Europos 

jaunių taurės etapų (pradedant nuo III etapo).  Rinktinė labai nevienodo lygio – yra du aiškiai stipresni, o 

kiti visiškai kito lygio sportininkai. Dėl tokio didelio skirtumo sudėtinga visiems sudaryti vienodas sąlygas 

tobulėjimui.  S. Mažeikis ir E. Karevičius paragino ieškoti variantų, kad kartu su dviem stipriausiais į 

Europos varžybų trasas išvežti ir perspektyviausius jaunus sportininkus. 

 

4. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. slalomo planuojamų išlaidų. 

S. Mažeikis pristatė planuojamas jaunių ir U23 rinktinės išlaidas.  

E. Karevičius pristatė bendras 2016 m. planuojamas slalomo išlaidas. 

NUTARTA. Pritarti planui ir prašyti LBKIF atitinkamo biudžeto 2016 m. 

BALSAVIMAS. Vienbalsiai pritarta (už – 4). 

 

5. SVARSTYTA. Dėl papildomų varžybų moksleiviams „Olimpinių vilčių varžybos“ pravedimo. 

E. Radavičius pristatė situaciją. Jeigu slalomo varžybos būtų įtrauktos į programą, jas būtų galima pravesti 

Puvočiuose 2016.06.18 arba Kaune rugsėjo mėn. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl galimybių ir sąlygų slalomo plėtrai Lietuvoje. Vyko diskusija. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Eidris Karevičius 


