2018 m.

LBKIF Prezidento

Ataskaita

1.
2.
3.
4.
5.

Per šį laikotarpį buvo sušaukti 4 vykdomojo komiteto posėdžiai.
9 kartus VK balsavo elektroninėmis priemonėmis.
Buvo sušaukta ir įvykdyta LBKIF neeilinė konferencija.
Parengti ir patvirtinti 7 darbo reglamentai.
Parengtas, pristatytas ir patvirtintas LBKIF Etikos ir drausmės kodeksas ( komitetas jau parengęs
darbo reglamentą ir artimiausiu metu bus pateiktas svarstymui ir tvirtinimui).
6. Buvo įsigyta dar viena starto sistema ( nuo 2019 m. varžybos Trakuose vyks tik su starto sistema),
tilto nebus. Tai federacijos ilgalaikės nuoseklios programos rezultatas.
7. 2018 m. varžybose per apdovanojimus teisėjai reikalavo, kad sportininkai apdovanojimus atsiimtu
su sportine aprangą ( vykdėme auklėjimo darbą, kurį ir šiais metais pratęsime.)
8. Rinktinių sportininkai ir treneriai, kurie vyko į tarptautines varžybas buvo aprūpinti sportinę
aprangą.
9. 2018 m. dalyvauta eilinėje ir neeilinėje LTOK konferencijoje.
10. 2018 m. sėkmingai organizavome ir pravedėme po pertraukos pirmas Baltic cup varžybas,
antros vyks Latvijoje (planuojame vykti organizuota komanda).
11. Federacija dalyvauja,, Erasmus + “ programoje kaip partneris su LAT. ir EST.( projektas 2018-2020).
12. 2018 m. organizuoti ir įvykdyti 3 seminarai baidarių ir kanojų irklavimo treneriams
( 1 tarptautinis), du vyko iš projekto lėšų. ( 2019 m. vyks dar vienas seminaras per Lietuvos
čempionatą).
13. Organizuotas ir įvykdytas geriausių sportininkų ir trenerių pagerbimas ir apdovanojimas
Trakuose.
14. Spalio mėn. Ispanijoje (Pontovedroje) vyko tarptautinis trenerių kongresas (treneriai vyko iš
projektinių lėšų).
15. 2018 lapkričio mėn. su generaliniu sekretoriumi R.Petrukanecu dalyvavau ICF eiliniame
ataskaitiniame kongrese, kur vyko ICF vadovų ataskaitos bei bendrųjų taisyklių koregavimas.
16. 2019 kovo 29-31 d. dalyvavau su S.Raziunu ECA ataskaitiniame – rinkiminiame kongrese, kur buvo
pristatyta ECA vystymo programa.
17. 2019 m. kovo mėn. 27-31 d. deleguotas vienas teisėjas, kurį rekomendavo federacijos teisėjų
taryba, į ICF organizuojamus kursus. Martynas Menkevičius sėkmingai išlaikė ICF teisėjų licenciją.
18. 2018 m. buvo vykdoma rėmimo Brača-sport ir federacijos ,, Irklų“ programa.
19. 2017 m. federacija pradėjo vystyti naują programą stambaus inventoriaus įsigijimui (nupirkta 1
valtis ir 3 treniruokliai už 15000 eurų). 2018-2019 metais numatyta toliau vystyti šią programą.
20. 2019 m. Federacija pradėjo vykdyti naują projektą skirta jauniems sportininkams .
21. 2019 m. parengtas naujas projektas skirtas klubams (dabar tik sprinto klubams).

22. Rėmėjai – vienintelis stabilus rėmėjas išliko ,, Braca-sport“, 2018 m. parama siekė – 16000
eurų.
2018 m. pradėjo remti ir slalomo varžybas.
23. 2018 m. federacija 2 kartus tikrino KKSD auditas, esminių trūkumų nerado.
24. 2018 m. Lietuvos sporto federacijų sąjunga federacijos veiklą įvertino kaip vieną geriausių šalyje.
Federacija pagal skaidrumo įgyvendinimą yra vieną iš penkių tarp 14 strateginių sporto šakų
federacijų.
25. 2018 m. vykdomo ES finansuojamo projekto „Gero valdymo stiprinimas savanoriškai dirbančių
valdybos narių e-mokymosi pagalba (GreFORM)"

NEW AGE OF SPORT MANAGEMENT EDUCATION IN EUROPE - tai Europos Komisijos
finansuojamas projektas, kurio koordinatorius yra Šiaurės Danijos universiteto kolegija.
Dalyvauja 9 šalys.
Lietuvai atstovauja MRU, ( Lietuvoje buvo pakviestos 10 federacijų, tame tarpe ir Baidarių
ir kanojų irklavimo federacija.
B/K irklavimo federacija teikiama kaip skaidrumo principo įgyvendinimo pavyzdis.

