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1. VARŽYBINĖ VEIKLA 

Surengta 16 varžybų.. Geriau veikia varžybų reguliavimo sistema, laikas pasileidžia automatiškai 

pagal starterio komandą. Fotofinišas „atspausdinamas“ greičiau. Taisyklių pažeidimai 

protokoluojami.  Teisėjai yra pradėti licenzijuoti. Išverstos ICF taisyklės į lietuvių kalbą. 

Slalomui nupirkome vartus. 

Planai:  Pradėsime rengti Pabaltijo Baltic cup varžybas.  

 

2.  ATRANKA Į NACIONALINES RINKTINES 

Atranka buvo vykdoma į visas tarptautines varžybas. Taisyklės aiškios, kiekvienai rungčiai 

parengtos pagal jos specifikaciją ir aktualumą. 

 

Planai: į suaugusių varžybas važiuos griežtai tik pagal Trenerių tarybos sprendimus. 

Į Europos  jaunių ir jaunimo čempionatą – visi praėję atranką.Į pasaulio jaunimo ir jaunių  

čempionatą tik pagal Trenerių tarybos  sprendimą: pvz.: 15 žmonių kuriuos pagal kriterijus 

atrinks TT. Jie bus aprūpinti pilnai: apranga, nakvynė, maitinimas, kelionė.  

 

3. JAUNIŲ IR JAUNIMO SPORTAS  

Skirtos lėšos  Lietuvos jaunučių rinktinei EJOF pasiruošti ir dalyvauti: 

MTS Panevėžyje 17 žmonių, po atrankos 6 sportininkai ir du treneriai dalyvavo MTS Šiauliuose, 

Trakuose (gavo maitinimą, papildus, nakvynę, dienpinigius). 

 

Europos  čempionate Serbijoje, Pasaulio čempionate Rumunijoje: Komandai apmokėjome 

pragyvenimo, akreditacijos, valčių transportavimo  ir kelionės išlaidas. Pasaulio čempionate visa 

rinktinė buvo aprūpinta apranga. 

Slalomas: Europos ir pasaulio čempionatuose apmokėjome dalyvio mokesčius, nakvynės ir 

mašinos nuomos išlaidas.  Nupirkome varžybinius šalmus Lietuvos rinktinei. 

Baltijos jūros šalių žaidynės: vyko  16 žmonių – pilnai aprūpinta rinktinė. Kooperuotos lėšos su 

LSFS. 

 

Federacijos narių klubams sportininkams išdalinta 20 irklų.  

Dalis jaunių – jaunimo rinktinės: 7 sportininkai ir du treneriai buvo Lietuvos OP rinktinės 

nariai. Dalyvavo stovyklose Italijoje, Portugalijoje x 2k, Kroatijoje treniruočių dienos nuo 40 iki 

75 dienų žmogui su pilnu išlaikymu. Apmokėjome  skrydžius, maisto papildai, buvo 



kinezetarapeutas. Nuo gegužės mėnesio stovyklos Trakuose, Kaune, Šiauliuose. Varžybos: 

Pasaulio taurės  du etapai Serbijoje ir Vengrijoje, varžybos Italijoje, po Europos ir pasaulio 

čempionatą, suaugusiu čempionatai. Kartu MTS ir varžybose dalyvavo du treneriai. A.Seja, 

V.Korobovas, R.Dagytė, S Maldonis pateko po šio sezono pateko į OR. 

        4. SUAUGUSIŲJŲ SPORTAS 

      Tai yra tik OR (6 sportininkai, 3 treneriai  - paskirti Vyr treneriais – planuoja, treniruoja , atsiskaito 

LOSC ir federacijai, man tenka atsiskaityti ir LTOK, LOSC, KKSD už visus, kineziterapeutas).  

Stovyklos Italijoje, Portugalijoje x 2k, Kroatijoje, Turkijoje. Dienų skaičius 90, su pilnu išlaikymu. 

Kiekvieno sportininko lėšos mokomajam darbui nuo 25 iki 28 tūkst  Profesionaliai dirbanti komanda. Prie 

jos po šio sezono jos prisijungs 5 sportininkai. Rinktinę  išlaikė LOSC – Balčiūno priežiūra ir 

vadybinimas, LTOK. Federacija prisidėjo prie jų dalyvavimo EČ ir PČ. Abiejuose čempionatuose 

federacija apmokėjo po 20 žmonių išlaidas. Abejų čempionatų suma: 40000 Eur. Nupirkome vienvietę, 3 

treniruoklius – tai 15000 Eur. Visa rinktinė  aprūpinta naujais  irklais. Medaliai ir finalai: 

Europa Žustautas 1, K-2 1000 – 6, K-1 200 -7, C-1 1000 -8 

Pasaulis: Fianluose 4gulos / 7 žmonės / K-2 1000 – 7, C-1 200- 7, K-4 500 -9, K-2 200 -9,  

Iki finalo A po vieta trūko: K-1 200 +0.011, C-1 1000 - +0.3, C-1 200W +0.3. 

 

       5. MEISTRŲ SPORTAS 

Padedame nedaug, medaliai Lietuvos čempionatui ir moralinis palaikymas per federacijos socialinius bei 

internetinius portalus. Kyla minčių organizuoti dar vieną Meistrų pasaulio čempionatą Trakuose. 

        6.  SPORTO ŠAKOS POPULIARINIMAS 

Turime atstovą spaudai 

Kartu su 15min. Geriausio BKI irkluotojo vakaras 

Lietuvos taurė ir Lietuvos čempionatas per Delfi TV 

Facebook, Instagram, internetinis puslapis 

         7. RĖMĖJAI 

Pagrindiniai rėmėjai  Kūno kultūros ir sporto fondas  ir LTOK, Brača – sport, Klaipėdos 

Transekspedicija. 

LOSC nutraukus Olimpinės pamainos finansavimą: su LTOK pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

rengiant OR ir OP rinktines. Koordinuojant darbą buvo suburta LBKIF „Elito komisija“: R.Petrukanecas, 

E.Balčiūnas ir A.Alekrinskis. Komisijos narių darbas užėmė labai daug laiko, nes reikėjo koordinuoti OR 

ir OP rinktinių mokomąsias treniruočių stovyklas, vykdyti pirkimus, organizuoti keliones į varžybas.    


