
 

 

Patvirtinta LBKIF  

Vykdomojo komiteto posėdyje 

2021-03-18 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KANUPOLO RINKTINIŲ SUDARYMO TAISYKLĖS 2020 M. 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Lietuvos kanupolo rinktinių sudarymo taisyklės (toliau - taisyklės) skirtos naudotis sportininkams 

ir treneriams, kaip patekti į Lietuvos kanupolo suaugusiųjų rinktinę (toliau suaugusiųjų rinktinė), 

Lietuvos kanupolo jaunimo iki 21 m. rinktinę (toliau – U-21 rinktinė). 

2. Taisyklės skirtos nustatyti sportininkų dalyvavimo rinktinėje ir pašalinimo iš rinktinės principus. 

II. RINKTINĖS SUDARYMO NUOSTATOS 

1. Suaugusiųjų ir U-21 (toliau-rinktinės) sudaromos pagal klubų ir individualių sportininkų pasiektus 

rezultatus varžybose.  

2. Rinktinė organizuojama klubo komandos, laimėjusios Lietuvos čempionatą pagrindu, ją formuoja 

rinktinės treneris pritarus Kanupolo komitetui (toliau – Komitetas). 

3. Rinktinės sudėtį ir jos pakeitimus atskiru protokolu tvirtina Komitetas.  

4. Rinktinių trenerius, atsižvelgiant į Lietuvos kanupolo suaugusiųjų ir U-21 čempionatų rezultatais 

bei pasiekimus tarptautinėse varžybose, siūlo Jungtinis slalomo ir kanupolo komitetas, o skiria 

Vykdomasis komitetas.  

5. Rinktinių sudėtį sudaro 8 sportininkai ir rinktinės treneris. 

III. RINKTINĖS DALYVAVIMAS VARŽYBOSE 

1. Lietuvos rinktinės gali dalyvauti varžybose tik Kanupolo komiteto teikimu Lietuvos baidarių ir 

kanojų irklavimo federacijos įgaliotam asmeniui nustatyta tvarka įregistravus paraišką.  

2. Rinktinės narių sudėtį ir skaičių galima keisti Komiteto sprendimu, esant motyvuotam trenerio 

prašymui.  

IV. RINKTINĖS FORMAVIMO TVARKA 

1.  Klubo laimėjusio atitinkamos amžiaus grupės Lietuvos čempionatą treneris ne vėliau kaip praėjus 

1 mėnesiui po čempionato, elektroniniu laišku Komitetui  ir kanupolą atstovaujančiam LBKIF 

vykdomojo komiteto nariui kreipiasi dėl ketinimo formuoti rinktinę ir atsiunčia kandidatų  į rinktinę 

sąrašą.   

2. Ne vėliau kaip dviems savaitėms nuo trenerio įsipareigojimo gavimo,  Komitetas priima ir 

paskelbia sprendimą dėl rinktinės trenerio.   

3. Ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo rinktinės trenerio patvirtinimo, treneris turi pateikti planuojamus 

rinktinės pasirengimo planą, varžybų, kuriose planuojama su rinktine dalyvauti sąrašą.  

4. Kartu su 3 punkte nurodytais dokumentais pateikiamos pasirašytos rinktinės sportininkų sutartys.  

5. Jeigu iki paraiškų pateikimo konkrečioms varžyboms, kurioms sudaroma rinktinė, galutinės datos 

neįvyksta kurios nors iš nurodytų atrankos varžybų, dėl rinktinės sudarymo ir dalyvavimo sprendžia 

Komitetas.   

6. Rinktinės treneris Komitetui paprašius raštu privalo per mėnesį pateikti rinktinės veiklos ataskaitą 

prašyme nurodyta apimtimi, bet ne rečiau kaip kartą per metus.  

 

V. PAŠALINIMAS IŠ RINKTINĖS 

1. Rinktinės trenerį Komitetas rašytiniu sprendimu gali nušalinti nuo pareigų, jeigu treneris laiku 

kaip numatyta šiose taisyklėse nepateikia rinktinės veiklos plano arba jo nesilaiko, jeigu savo 

veiksmais ar neveikimu pakenkė rinktinei, rinktinės darbui ruošiantis varžyboms ar rinktinės 

dalyvavimui varžybose, Komitetas sprendžia dėl to, kuriam laikui asmuo šalinamas iš rinktinės 



 

 

trenerių. Rinktinės treneris komiteto sprendimu gali būti pašalintas ir už kitus su sportu 

nesuderinamus dalykus. 

2. Sportininką iš rinktinės gali pašalinti rinktinės treneris jeigu sportininkas veiksmais ar neveikimu 

pakenkė rinktinei, rinktinės darbui ruošiantis varžyboms ar rinktinės dalyvavimui, nevykdo rinktinės 

trenerio nurodymų.  

3. Sportininkas iš rinktinės turi būti pašalintas už rūkymą, alkoholinių gėrimų ar narkotinių 

priemonių vartojimą ir kitus su sportu nesuderinamus dalykus. Visais atvejais Komitetas priima 

sprendimą, kuriam laikui sportininkas šalinamas iš rinktinės.  

4.Sportininkas iš rinktinės gali būti pašalintas (išbraukiamas) paties sportininko raštišku prašymu. 

 

VI. RINKTINĖS KANDIDATŲ ATRINKIMO TAISYKLĖS 

1. Rinktinės treneris sudaro kandidatų į rinktinės narius sąrašą.  

2. Patvirtintas rinktinės treneris susisiekia su kandidatais į rinktinės narius, pristato jiems 

pasiruošimo planą. 

3. Rinktinės trenerio siūlymu kandidatas pasirašęs sutartį tampa rinktinės nariu. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Pašalinus trenerį arba daugiau nei 3 rinktinės sportininkus, ne vėliau kaip per dvi savaites 

Komitetas priima sprendimą dėl rinktinės sudarymo tikslingumo ir tolimesnės rinktinės veiklos.  

2.Taisykles panaikinti, papildyti ar pakeisti turi teisę LBKIF Vykdomasis komitetas. 


