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Kaunas
Posėdis įvyko 2017 m. kovo 29 d. 18.00 val., Kauno Sporto universitete.
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius– Romualdas Petrukanecas.
Posėdyje dalyvauja:
Aleksandras Alekrinskis;
Vytautas Vaičikonis;
Romualdas Petrukanecas;
Rasa Kudabienė;
Kęstas Janušauskas;
Egidijus Gustas;
Benius Jankevičius;
Aurimas Lankas (telefonu);
G. Brijūnas (atsiuntė atsakymus per el.paštą);
Svečiai Pavelas Bespalovas, Kęstutis Dambrauskas;
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl pirmos Lietuvoje b/k irklavimo federacijos dopingo bylos. Trenerio P. Bespalovo
situacijos paaiškinimas.
2. Dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2017m. kovo 3d. sprendimo
3. Dėl 2017 m. KKSD fondo metinio federacijos biudžeto pristatymo ir tvirtinimo.
4. Dėl LBKIF olimpinės rinktinės trenerių 2017-2020 m. tvirtinimo.
5. Dėl programos ,,Tokyo 2020" – tvirtinimo.
6. Dėl ,,Elito komisijos 2017 - 2020" sudarymo (olimpinės rinktinės, rezervo, pamainos planai,
programos, priemonių planai, jų kontrolė, biudžetas ir t.t.).
7.Dėl komandų vadovų skyrimo pagrindiniuose 2017 m. čempionatuose.
8. Dėl Trenerių tarybos ir Teisėjų tarybos reglamento sukūrimo.
9. Einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Dėl pirmos Lietuvos b/k irklavimo federacijos dopingo bylos. Trenerio P.
Bespalovo situacijos paaiškinimas.
Pranešėjas: A. Alekrinskis. Informavo, kad 2016 m. birželio 26 d. Lietuvos jaunimo pirmenybių
metu Šiauliuose paimtas sportininko D. Žaldoko dopingo testas buvo teigiamas. Lietuvos b/k irklavimo
federacijos sudaryta Drausmės komisija 2017 m. sausio 25 d. priėmė sprendimą D. Žaldokui skirti 4
(keturių) metų diskvalifikacijos dydį. Prezidento A. Alekrinskio ir Gen. Sekretoriaus R. Petrukaneco

sutarimu nuspręsta, kad D. Žaldoko treneris P. Bespalovas LBKIF vykdomajam komitetui turi
pakomentuoti su jo sportininku atsitikusia situaciją ir LBKIF VK išklausę trenerio situacijos
paaiškinimą, priimtu sprendimą dėl trenerio įspėjimo ar bausmės jam skyrimo.
Treneris P. Bespalovas: šiuo klausimu situacijos nekontroliavau, nežinojau, kad sportininkas
perka maisto papildus turguje. Labai nustebau, kai sužinojau Antidopingo agentūros rezultatus.
Agentūra perspėjo, kad maksimalus diskvalifikacijos terminas gali būti keturi metai ir kad radus
papildus pardavusius žmones, ar įrodžius, kad ant papildų pakuočių nebuvo pranešta apie uždraustas
medžiagas, terminas gali būti sutrumpintas. Deja, vieta kurioje D. Žaldokas pirko maisto papildus
(Panevėžio turgus) yra uždaryta, pardavėjų neradome, pakuotės nėra. Savo sportininku tikiu, tikiu, kad
tai yra sportininko klaida be jokių norų sukčiauti.
V. Vaičikonis: kodėl norint išteisinti sportininką ir/ar norint sugauti uždraustas medžiagas
pardavinėjanti žmogų nebuvo kreiptasi į policiją? P. B.: nors ir mano sportininkas kaltinamas, bet
nesikreipėme.
G. Brijūnas: siūlau įspėti trenerį. A. Lankas: įspėjimas tai bausmė, jei treneris P. Bespalovas
kreipsis į teismą ir užprotestuos įspėjimą, federacija turės aiškintis teisme, o tai išlaidos. Treneris P.
Bespalovas nėra federacijos darbuotojas, todėl federacija negali bausti jo. Siūlau, kad Konferencija
priimtų sprendimą ir į federacijos nuostatus įtrauktų skirsnį, kuriame būtų numatyta bausmė ar įspėjimas
treneriams kurių sportininkai būtų pagauti vartojant dopingą. B. Jankevičius: siūlau rekomenduoti
treneriui P. Bespalovui daugiau dėmesio skirti Antidopingo klausimų švietimo skleidimu savo
sportininkams.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta rekomenduoti treneriui P. Bespalovui daugiau skirti dėmesio
Antidopingo švietime savo sportininkams. LBKIF netoleruos jokių Antidopingo taisyklių pažeidimų bei
ateityje sportininkams pažeidusiems Antidopingo kodeksą skirs maksimalias nuobaudas.
2. SVARSTYTA. Dėl LBKIF Apeliacinės komisijos 2017 m. kovo 3 d. sprendimo.
Pranešėjas: A. Alekrinskis: LBKIF Apeliacinė komisija 2017 m. 03. 03 d. nutarė nepatenkinti R.
Kudabienės 2017 m. sausio 19 d. skundo.
Pasisakė: R. Kudabienė: mano teisininkai sako, kad LBKIF Apeliacinės komisijos sprendimas yra
neteisėtas. A. Alekrinskis: siūlau dar kartą surengti susirinkimą Kanupolo žaidimą Lietuvoje
propaguojantiems LBKIF klubams (9 klubai: A. Vietos, Srautas, Alytaus ASRC, Trakai, Volatilis,
Vandens turistai, Sharks, Regesa, Regata) - surengti naujus Kanupolo komiteto rinkimus. Kanupolo
komiteto rinkimus surengti ir jį išrinkti iki balandžio 16 dienos. Jei Kanupolo komitetas nebus išrinktas,
LBKIF 2017 m. rengs Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo , jaunių ir jaunučių čempionatus pagal 2016 m.
rudenį pateiktą projektą.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta.
3. SVARSTYTA. Dėl 2017 m. LBKIF KKSRF biudžeto.
Pranešėjas R. Petrukanecas. Metinis LBKIF KKSRF biudžeto dydis yra 173000 Eur. Sąmatų
eilutės pristatytos.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta.
4. SVARSTYTA. Dėl LBKIF sprinto olimpinės rinktinės vyr. trenerių 2017-2020 m.
tvirtinimo.
Pranešėjas R. Petrukanecas. Siekiant, kad sistemingai vyktų visų Sprinto disciplinų darbas,
siūlau išrinkti Baidarių sprinto, Baidarių stajerių ir Kanojininkų vyriausiuosius trenerius, kurie būtų
atsakingi už savo disciplinos sportininkų rezultatus. Treneriai bendraujant su LTOK‘u, LOSC‘u turi
rengti pasirengimo planus, formuoti įgulas, bendraujant su LBKIF Trenerių taryba kurtų atrankos į
rinktines taisykles. Atsiskaitytų už savo rengiamų Lietuvos rinktinių narių rezultatus LBKIF

Vykdomajam komitetui, LOSC‘ui, LTOK‘ui. Siūlau į Baidarių sprinto vyr. trenerio postą R.
Petrukanecą, Baidarių stajerių vyr. treneriu S. Sorokiną, Kanojų vyr. trenerį K. Rėksnį. Visi šie treneriai
dirba LOSC‘e, jau dabar pilnai atsako už savo sportininkų grupių rezultatus, atsiskaitinėja LOSC‘ui ir
LTOK‘ui.
Pasisakė K. Janušauskas: kuriam laikui skiriame juos? R. Petrukanecas: siūlau visam Olimpiniam ciklui,
bet atsižvelgiant į pasiektus rezultatus – galimi pakeitimai po LBKIF Vykdomojo naujo sprendimo.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta vyr. trenerių kandidatūroms.
5. SVARSTYTA. Dėl programos ,,Tokyo 2020" – tvirtinimo.
Pranešėjas R. Petrukanecas: LTOK‘as paskelbė, kad norint federacijoms gauti papildomą
finansavimą Olimpinei bei Olimpinei pamainos rinktinėms, federacijos privalo pristatyti savo sporto
šakų pasirengimo Tokijo olimpinėms žaidynėms programas. Aš tokią programą parašiau ir ji kovo 25
dieną buvo išsiusta jums susipažinti. Kad ji įgauti juridinę galią, prašau ją patvirtinti.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta LBKIF „Tokyo 2020“ programai.

6. SVARSTYTA. Dėl ,,Elito komisijos 2017 - 2020" sudarymo (olimpinės rinktinės,
rezervo, pamainos planai, programos, priemonių planai, jų kontrolė, biudžetas ir t.t.).
Pranešėjas R. Petrukanecas. LBKIF su LTOK‘u bei su LOSC‘u sudarė sutartis, pagal kurias yra
suburtos b/k irkluotojų Olimpinės ir Olimpinės pamainos rinktinės, kurių rengimui yra skiriamos
tikslinės LTOK‘o ir LOSC‘o piniginės lėšos ar inventorius. Siūlau sukurti LBKIF „Elito komisiją“, kuri
spręstu visus reikalus susijusius su Olimpinės ir Olimpinės pamainos rinktinėmis: finansinius ir
organizacinius. Komisija vadovautusi LBKIF programos „Tokyo 2020“ nuostatomis. Tai leistų
operatyviau vykdyti „Tokyo 2020“ programą, visus finansinius reikalus bei palengvintų programos
priemonių planų koordinavimą. Nariais siūlau LOSC direktoriaus pavaduotoją E. Balčiūną, LBKIF
Gen. Sekretorių R. Petrukanecą ir LBKIF Prezidentą A. Alekrinskį. Prieš Rio de Žaneiro Olimpines
žaidynes aš buvau LBKIF VK įgaliotas tvarkyti visu reikalus susijusius su Olimpine b/k irklavimo
rinktinę, vykdžiau visus darbus susijusius su finansine ir priemonių plano kontrole, todėl galiu teigti,
kad ruošiantis Tokijo žaidynėms „Elito komisija“ operatyviau ir sklandžiau vykdytų tuos darbus, kuriuos
prieš tai tekdavo daryti man vienam.
A. Lanko klausimas – ar nedubliuos „Elito komisija“ Vykdomojo komiteto? R. Petrukanecas:
tokia komisija leis operatyviau organizuoti finansinius ir organizacinius reikalus. Komisija, LBKIF VK
pageidaujant pristatys visą jį dominančią informaciją.
NUTARTA. 8 – už, 1 susilaikė.
7. SVARSTYTA. Dėl komandos vadovų – Team Leader‘ių skyrimo 2017 m. pagrindinėse
varžybose.
Pranešėjas R. Petrukanecas. Europos suaugusiųjų čempionate Bulgarijoje ir Pasaulio čempionate
Čekijoje – A. Alekrinskį, Europos jaunių ir jaunimo čempionate Serbijoje – G. Brijūną, Pasaulio jaunių
ir jaunimo čempionate Rumunijoje, Olympic hopes regatoje Čekijoje – V. Vaičikonį. Taip pat siūlau
sukurti Komandos vadovo pareigybės reglamentą, kurio turės laikytis Komandų vadovai.
NUTARTA. 8 balsai – už, vienas susilaikė. Pritarta 2017 m. Komandos vadovų kandidatūroms.
Komandos vadovo pareigybės reglamentą sukurti iki pirmos išvykos į Europos jaunių ir jaunimo
čempionatą.

8. SVARSTYTA – PRISTATYTA.. Dėl LBKIF Trenerių ir Teisėjų tarybų pareigybių reglamento.
Pranešėjas A. Alekrinskis. Informavo, kad yra rengiami LBKIF Trenerių ir Teisėjų tarybų pareigybiniai
nuostatai. Tai išryškintų šių tarybų pareigas ir darbo kryptis.
9. SVARSTYTA. Einamieji klausimai
1) Dėl LBKIF VK sausio 29 d. sprendimo dėl maistpinigių – stipendijų Olimpinės pamainos
rinktinės sportininkams nutraukimo.
Pranešėjas R. Petrukanecas. Paprašė VK nutraukti LBKIF VK 2017 m. sausio 29 d. sprendimą
Olimpinės pamainos sportininkams dėl maistpinigių skyrimo mėnesinių normų, nes įsigaliojus LBKIF
„Tokijo 2020“ programai, maistpinigiai bus sportininkams skiriami pagal LR teisinius aktus.
NUTARTA. 7 balsai – už. Pritarta.
2) Dėl 2017 metų Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato datų koregavimo.
Pranešėjas V. Vaičikonis. Kadangi gegužės 26 dieną didelei daliai Lietuvos jaunių ir jaunimo
čempionato dalyvių bus vykdomi Valstybiniai egzaminai, siūlau gegužės 26 dienos (penktadienio)
startus perkelti į gegužės 29 dieną (pirmadienį).
Pasisakė E. Gustas, K. Janušauskas, R. Petrukanecas
NUTARTA. 7 balsai – už. Pritarta pakeisti Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato datas. Nauja
čempionato data yra gegužės 27 – 29 .
3) Dėl 2017 metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo moksleivių pirmenybių (09.26) programos
papildymo.
Pranešėjas V. Vaičikonis: turiu siūlymą per šias varžybas 200 metrų nuotolyje vykdyti K-2 200 MIX
rungtį (valtyje irkluoja vaikinas ir mergina). Kaip komplektuoti įgulą? K-1 200 metrų finalo dalyviai –
vaikinai ir merginos gauna tokias poras: pirmas vaikinas irkluoja su devinta mergina, antras vaikinas
irkluoja su aštunta mergina, trečias vaikinas su septinta mergina, ir t.t.) Turėtų būti įdomu ir azartiška.
Kitas Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Vykdomojo komiteto posėdis bus
vykdomas gegužės 6 d. Trakų LOSC irklavimo bazėje.

Posėdžio pirmininkas

Aleksandras Alekrinskis

Posėdžio sekretorius

Romualdas Petrukanecas

