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2023 m. sezono LBKIF sprinto atrankos taisyklės 

1. Paaiškinimai ir papildomos taisyklės 

2. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą Vokietijoje 

3. Suaugusių atranka į Europos žaidynes Lenkijoje 

4. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės I-ą etapą Vengrijoje 

5. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės II-ą etapą Lenkijoje 

6. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės III-ą etapą Prancūzijoje 

7. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą Italijoje  

8. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos jaunių ir jaunimo čempionatą Portugalijoje 

9. Jaunučių atranka į „Olympic Hopes“ regatą Lenkijoje 

 

1. Paaiškinimai ir papildomos taisyklės 

• Trenerių Taryba – Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos valdymo 

organas atsakingas už rinktinių sudarymą, atrankos taisyklių kūrimą. 

• Vykdomasis komitetas – Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

kolegialus valdymo organas. 

• Suaugę – vyrai ir moterys gimę 1999 m bei anksčiau. Suaugę negali startuoti su 

jaunesnėmis amžiaus grupėmis. 

• Jaunimas – vyrai ir moterys esantys nuo 19-os iki 23-jų metų (2000 – 2004 m. 

gimimo). Jaunimas gali startuoti suaugusių varžybose, tačiau negali startuoti su 

jaunesnėmis grupėmis. 

• Jauniai – vyrai ir moterys esantys nuo 17-os iki 18-os metų (2005 – 2006 m. 

gimimo). Jauniai gali startuoti suaugusių ir jaunimo varžybose, tačiau negali 

startuoti su jaunesnėmis grupėmis. 

• Jaunučiai – berniukai ir mergaitės esantys nuo 15-os iki 16-os metų (2007 – 2008 

m. gimimo).  Jaunučiai gali startuoti suaugusių, jaunimo ir jaunių varžybose. 

• Atranką laimėjusiose keturvietėse valtyse (visose amžiaus grupėse ir visoms 

varžyboms) leidžiama keisti 25% įgulos be trenerių tarybos leidimo, ir 50% su 

trenerių tarybos leidimu. 

• Sportininkui patekus į konkrečių varžybų komandą pagal iškovotą rungtį, 

sportininkas gali startuoti laisvoje rungtyje po pateikto prašymo Trenerių tarybai 

patenkinimo. 

• Nugalėtojams (sportininkui ar įgulai) atsisakius arba negalint startuoti konkrečioje 

rungtyje teisė kandidatuoti į komandą pereina antrai vietai. 
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2. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio čempionatas vyks Duisburgo mieste Vokietijoje 2023 rugpjūčio 23 -27 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos čempionato metu Trakuose 2023 birželio 30 - liepos 2 dienomis.  

Sportininkas ar įgula užėmusi pirmą vietą, iškovoja teisę kandidatuoti į komandą startuoti 

Pasaulio čempionate (laimėtoje rungtyje). Jei Europos žaidynėse 1-6 vietą užėmęs 

sportininkas ar įgula Lietuvos čempionate nelaimi, dvi dienos po Lietuvos čempionato 

daroma papildoma atranka tarp laimėjusio Lietuvos čempionate sportininko (įgulos) ir gerai 

pasirodžiusio Europos žaidynėse sportininko (įgulos). Esant 1 – 1, daroma dar viena 

papildoma atranka sekančią dieną. 

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų dalyvavimo išlaidos padengiamos pilnai. 

3. Suaugusių atranka į Europos žaidynes 

Europos žaidynės vyks Krokuvos mieste Lenkijoje 2023 birželio 21 - 23 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose 2023 gegužės 6-7 dienomis. 

Sportininkas ar įgula užėmusi pirmą vietą rungtyje kurioje Lietuva turi kvotą, iškovoja teisę 

startuoti Europos žaidynėse (laimėtoje rungtyje). Turimos kvotos pridedamos taisyklių 2 

priede (kvotų skaičius gali dar pasikeisti). 

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų dalyvavimo išlaidos padengiamos pilnai. 

4. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės 1-ą etapą 

Pasaulio taurės 1-as etapas vyks Segedo mieste Vengrijoje 2023 gegužės 11 – 14 dienomis. 

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose gegužės 6 – 7 dienomis.  

Pirmą – antrą vietą atrankos varžybose užėmę sportininkai ar įgulos iškovoja teisę 

kandidatuoti į komandą startuoti 1-ame Pasaulio taurės etape. 

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų dalyvavimo išlaidos padengiamos pilnai. 
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5. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės 2-ą etapą 

Pasaulio taurės 2-as etapas vyks Poznanės mieste Lenkijoje 2023 gegužės 26 – 28 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose gegužės 6 – 7 dienomis. 

Pirmą – antrą vietą atrankos varžybose užėmę sportininkai ar įgulos iškovoja teisę 

kandidatuoti į komandą startuoti 2-ame Pasaulio taurės etape. 

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų dalyvavimo išlaidos padengiamos pilnai. 

6. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės 3-ią etapą 

Pasaulio taurės 3-ias etapas vyks Paryžiaus mieste Prancūzijoje 2023 rugpjūčio 30 rugsėjo 1 

dienomis.  

Neilgiau kaip per 3 d. d.  po Lietuvos čempionato trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų 

sąrašą kuris startuos 3-iame Pasaulio taurės etape atsižvelgdama į Europos žaidynių ir 

Lietuvos čempionato rezultatus, o iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą 

tvirtina ir galutinai suformuoja komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. 

d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų dalyvavimo išlaidos padengiamos pilnai. 

7. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas vyks Auronzo mieste Italijoje, 2023 liepos 6-9 

dienomis.  

Sportininkai Lietuvos taurės pavasario etape Trakuose (atskirai jaunių ir jaunimo grupėse), 

gegužės 6 – 7 dienomis užėmę pirmąsias vietas, iškovoja teisę kandidatuoti į komandą 

startuoti Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionate (laimėtoje rungtyje).  

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų esančių Lietuvos D, E ir G rinktinės sąrašuose dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai. Sportininkams nesantiems minėtose rinktinėse dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai jei olimpinėje rungtyje užimama 1-16 vieta ir aplenkiama 25% rungties dalyvių, 

neolimpinėse rungtyse užimama 1-8 vieta ir aplenkiama 30% rungties dalyvių. Neatitikus 

finansavimo reikalavimų varžybų išlaidas padengia sportininką delegavusi organizacija. 
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8. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos čempionatą 

Sportininkai Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionate Trakuose (atskirai jaunių ir jaunimo 

grupėse), gegužės 26 – 28 dienomis užėmę pirmąsias vietas, iškovoja teisę kandidatuoti į 

komandą startuoti Europos jaunių ir jaunimo čempionate (laimėtoje rungtyje).  

Po varžybų neilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės kandidatų sąrašą, o 

iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą. Sąrašą tvirtina ir galutinai suformuoja 

komandą LBKIF vykdomasis komitetas neilgiau kaip per 3 d. d. nuo TT siūlymo gavimo. 

Sportininkų esančių Lietuvos D, E ir G rinktinės sąrašuose dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai. Sportininkams nesantiems minėtose rinktinėse dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai jei olimpinėje rungtyje užimama 1-13 vieta ir aplenkiama 25% rungties dalyvių, 

neolimpinėse rungtyse užimama 1-6 vieta ir aplenkiama 30% rungties dalyvių. 

Neatitikus finansavimo reikalavimų varžybų išlaidas padengia sportininką delegavusi 

organizacija. 
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9. Jaunučių atranka į „Olympic hopes“ regatą 

 „Olympic hopes“ regata vyks 2023 rugsėjo 15-17 dienomis Poznanės mieste Lenkijoje. 

Atranka vyks Lietuvos mokinių čempionato metu Trakuose liepos 21 – 23 dienomis.  

Rungtys kuriose atranka vykdoma tiesiogiai: 

Vyrai gimę 2006 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2007 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2008 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2006 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2007 - 2008 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2006 - 2008 K4, C4 200, 500 m 
Moterys gimę 2006 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Moterys gimę 2007 K, C1 200, 500, 1000 m 
Moterys gimę 2008 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Moterys gimę 2006 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Moterys gimę 2007 – 2008 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Moterys gimę 2006 - 2008 K4 200, 500 m 

 

Iškovoję pirmas dvi vietas (sportininkai arba įgulos) įgyja teisę startuoti „Olympic hopes“ 

regatoje (toje pačioje rungtyje).  

Atsisakius vienviete startuoti teisę iškovojusiam sportininkui, jo vietą užimti gali tik trečią 

vietą iškovojęs sportininkas. Ketvirtą ir žemesnes vietas vienvietėmis iškovoję sportininkai 

Olympic hopes varžybose startuoti vienvietėmis negali.  

Atsisakius iškovotos teisės startuoti dvivietei, trečią vietą iškovojusi dvivietė į Olympic hopes 

varžybas gali važiuoti tik trenerių tarybai leidus. 

Keturvietei atsisakius teisės startuoti, atsilaisvinusią keturvietę gali sudaryti tik sportininkai 

užėmę vietas sekančiai: 2006 m. grupėje vienvietėmis iškovoję 1-6 vietas, 2007 m. grupėje 1-

4 vietas, 2008 m. grupėje 1-2 vietas iškovoję sportininkai arba 1-3 vietas iškovoję 

dvivietėmis. 

Po varžybų ne ilgiau kaip per 3 d. d. trenerių taryba sudaro rinktinės sąrašą kuris startuos 

Olympic hopes regatoje, o iškilus ginčytinoms situacijoms priima sprendimą.  

Sportininkų esančių Lietuvos D ir E rinktinės sąrašuose dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai. Sportininkams nesantiems minėtose rinktinėse dalyvavimo išlaidos padengiamos 

pilnai jei olimpinėje rungtyje užimama 1-9 vieta ir aplenkiama 25% rungties dalyvių, 

neolimpinėse rungtyse užimama 1-6 vieta ir aplenkiama 30% rungties dalyvių. 

Neatitikus finansavimo reikalavimų varžybų išlaidas padengia sportininką delegavusi 

organizacija 


