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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA 
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 

 

2024 m. sprinto finansuojamos jaunių rinktinės sudarymo taisyklės 

 

1. Paaiškinimai 

1.1. Ši finansuojama sprinto jaunių rinktinė (toliau tekste jaunių rinktinė) – tai 

sportininkai 2006 – 2008 m. gimimo, kuriems LBKIF federacija įsipareigoja surengti 

vieną arba dvi, dviejų – trijų savaičių trukmės treniruočių stovyklas 2024 m. sezone. 

Jau esantys, bet kurioje rinktinėje sportininkai dalyvauja bendra tvarka. 

 

Skiriamos vietos jaunių rinktinėje priklauso nuo esamų olimpinių rungčių. 

 

Šio olimpinio ciklo patvirtintos olimpinės rungtys: 

vyrai baidarininkai: K1 1000, K2 500, K4 500; 

moterys baidarininkės: K1 500, K2 500, K4 500; 

vyrai kanojininkai: C1 1000, C2 500; 

moterys kanojininkės: C1 200, C2 500; 

 

2. Rinktinės sudėtis 

 

2.1. Jaunių rinktinę sudarys 23 sportininkai: 

8 baidarininkai (2 atrinkti pagal K1 1000, 2 pagal K2 500, 3 pagal K1 500, 1 pagal 

K1 200); 

7 baidarininkės (4 atrinktos pagal K1 500; 2 pagal K2 500, 1 pagal K1 200); 

5 kanojininkai (2 atrinkti pagal C1 1000, 2 pagal C2 500, 1 pagal C1 200); 

3 kanojininkės (1 atrinkta pagal C1 200, 2 pagal C2 500);   

 

Atrenkami geriausi vienvietininkai iš kiekvienos nurodytos vienviečių rungties 

neskaičiuojant pasikartojančio sportininko ar sportininkės, todėl, jei tas pats 

sportininkas (-ė) vienviete laimi visus nuotolius, vieta sekančiam sportininkui (-ei) 

atitenka sekančioje pagal išvardinimo eiliškumą vienvietėje rungtyje. Tarkime 

baidare vienviete vyrų jaunių grupėje visas rungtis laimi sportininkas X, tuomet 

antrą vietą iškovoję K1 500 m ir K1 200m sportininkai toliau dalyvauja atrankoje 

(kadangi dvi varžybos), jei K1 200 m pirmas ir antras yra sportininkai jau atsirinkę 

vienvietėse X ir Y, tuomet trečią vietą iškovojęs K1 200 sportininkas Z taip pat 

dalyvauja toliau atrankoje. 

 

Jei tas pats sportininkas ar sportininkė laimi vienviete ir dviviete, tuomet 

dvivietei tenka pirmumas ir atsilaisvina vienvietės vieta. Tarkime K1 500 ir K1 200 m 

laimi sportininkė X, ir ji su sportininke Y taip pat laimi ir K2 500 m.  Tuomet 
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sportininkės X ir Y abi patenka į tolimesnį atrankos skaičiavimą, o sportininkės 

užėmusios antras vietas K1 500 ir K1 200 m toliau dalyvauja atrankoje. Jei antrą 

vietą kažkuriame ar abejuose nuotoliuose užima sportininkė Y, tuomet trečią vietą 

užėmusi sportininkė Z toliau dalyvauja atrankoje. Jei po dviejų varžybų sportininkė X 

dviviete nelaimi atrankos, bet laimi vienviete, tuomet pirmumas suteikiamas 

vienvietei - vietos skaičiuojamos paprasta tvarka. 

 

2.2. Kadangi atrankinės varžybos yra dvi, tai susidarius situacijai kuomet sportininkai turi 

po vieną rezultatą leidžiantį tikėtis vietos rinktinėje (kai skirtingi sportininkai 

iškovoja reikiamas vietas tik vienose varžybose toje pačioje rungtyje) ir vienodai 

pretenduoja į rinktinę, jiems sudaromas atskiras plaukimas (toje rungtyje kurioje jie 

pretenduoja) Lietuvos jaunučių čempionato varžybose (2023 m. rugsėjį). Tas pats 

galioja ir komandinėms valtims.  

 

3. Atrankos varžybos ir nuotoliai 

 

3.1. Į 2024 m. jaunių rinktinę sportininkai gali patekti dalyvavę a ir b punktuose 

nurodytose jaunių grupės varžybose bei prireikus papildomame plaukime per Lietuvos 

jaunučių čempionatą 2023 m. rugsėjo mėnesį (c punktas):  

 

a) 2023 m. Lietuvos taurės pavasario etapo jaunių grupėje  

• baidarininkai jauniai: K1 1000, K2 500, K1 500, K1 200 

• baidarininkės jaunės: K1 500, K2 500, K1 200 

• kanojininkai jauniai: C1 1000, C2 500, C1 200 

• kanojininkės jaunės: C1 200, C2 500 

 

b) 2023 m. Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionate jaunių grupėje  

• baidarininkai jauniai: K1 1000, K2 500, K1 500, K1 200 

• baidarininkės jaunės: K1 500, K2 500, K1 200 

• kanojininkai jauniai: C1 1000, C2 500, C1 200 

• kanojininkės jaunės: C1 200, C2 500 

 

c) 2023 m. Lietuvos jaunučių čempionato papildomame plaukime reiktų dalyvauti tik 

iškilus 2.2 punkte numatytai situacijai, toje rungtyje kurioje ši situacija iškilo 

• jei prireiktų komandinių valčių papildomo plaukimo (dvi įgulos turėtų po vieną 

pergalę), atrankoje taip pat galėtų dalyvauti ir įgula pirmuose dviejuose 

atrankos etapuose iškovojusi abi antras vietas (t. y. neturinti nei vienos 

pergalės, tačiau abu kartus likusi antra). Tarkime tokia situacija galima įgulai 

„XY“ laimėjus pirmose varžybose, antrose varžybose „XY“ išvirtus ir nebaigus 

nuotolio, o antrose varžybose laimėjusi „DD“ įgula pirmose varžybose buvo tik 

trečia. 

• tiek vienvietininkams tiek ir dvivietėms esant iš skirtingų amžiaus grupių 

vykdomas atskiras plaukimas 
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• jei sportininkai iš tos pačios amžiaus grupės, papildoma atranka vykdoma 

varžybų metu 

 

Jei 2006 – 2008 m. sportininkas komandinėje valtyje startuos su 2005 m. 

porininku, valtis atrankoje nedalyvauja. 

 

4. Jaunių rinktinės sudarymas 

4.1. Jaunių rinktinė sudaroma ir sąrašas paskelbiamas trenerių tarybos sprendimu 

2023 m. spalio mėnesį. Trenerių taryba turi teisę papildomai pasiūlyti sportininką dėl 

objektyvių priežasčių nestartavusio vienose iš atrankos varžybų ar atsitikus 

nenumatytoms aplinkybėms. Rinktinė galutinai suformuojama sąrašą patvirtinus 

vykdomajam komitetui. 

4.2. Iškilus nenumatytai ar ginčytinai situacijai, trenerių tarybą priims sprendimą 2023 

m. spalio mėnesį. 

4.3. Trenerių taryba pasilieka teisę iki pagrindinių stovyklų pradžios surengti jaunių 

rinktinės narių sveikatos ar fizinio parengtumo patikrinimus ir atsižvelgiant į rezultatus 

koreguoti rinktinės sudėtį. 

   


