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

TRENERIŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-11-22 Nr. 1
Posėdis įvyko nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje. Garso įrašas adresu:
http://bki.lt/doc/treneriu-taryba/2021-11-22-1as-tt-posedis.mp3
Posėdžio pirmininkas – Vytautas Vaičikonis.
Dalyvavo: Ovidijus Manomaitis, Kęstutis Janušauskas, Sergej Sorokin, Arvydas
Vaitkus.
Trenerių tarybos (toliau tekste – TT) pirmininkas Vytautas Vaičikonis pranešė, kad
pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos (toliau tekste – LBKIF) įstatų 23
straipsnio 3 dalį ir 20 straipsnio 5 dalį Trenerių taryba gali priimti sprendimus ir jos
posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė Trenerių tarybos
narių. Kvorumas yra, nes dalyvauja 5 nariai iš 5 narių.
TT pirmininkas pranešė, kad siūlo daryti posėdžio garso įrašą, kuris bus pridėtas prie
posėdžio protokolo, o protokole būtų labai glaustai užfiksuota kalbėjusiųjų pasisakymų
esmė bei priimti sprendimai. TT pirmininkas paklausė ar yra prieštaravimų dėl garso
įrašo darymo.
Prieštaravimų dėl posėdžio garso įrašo darymo nėra, vienbalsiai nuspręsta daryti
posėdžio garso įrašą.
DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

TT pirmininko įžanginis žodis, TT vizija (pranešėjas V. Vaičikonis);
Dėl laikinų TT darbo taisyklių tvirtinimo (pranešėjas V. Vaičikonis);
Dėl TT pirmininko pavaduotojo rinkimų (pranešėjas V. Vaičikonis);
Dėl preliminaraus sprinto 2022 sezono varžybų kalendoriaus tvirtinimo
(pranešėjas V. Vaičikonis);
Dėl perspektyvinės rinktinės sudarymo - diskusija ir pasiruošimas kitam
posėdžiui (pranešėjai V. Vaičikonis, K. Janušauskas, A. Vaitkus, O.
Manomaitis);
Dėl 2022 m. sezono atrankos taisyklių sudarymo - diskusija ir pasiruošimas
kitam posėdžiui (pranešėjas V. Vaičikonis);
Dėl amžiaus grupių Lietuvoje pasikeitimo perkėlimo - diskusija ir pasiruošimas
kitam posėdžiui (pranešėjas V. Vaičikonis);
Einamieji klausimai;

1

1. SVARSTYTA (TT pirmininko įžanginis žodis, TT vizija). Garso įraše nuo 00:02:38.
Pranešėjas V. Vaičikonis pasveikino naujai išrinktus ir vykdomojo komiteto
patvirtintus trenerių tarybos narius, išsakė lūkesčius susijusius su TT darbu.
Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo.
2. SVARSTYTA (Dėl laikinų TT darbo taisyklių tvirtinimo). Garso įraše nuo 00:04:00.
Pranešėjas V. Vaičikonis informavo, kad senasis TT darbo reglamentas nebegalioja,
o naujojo dar nėra, todėl reikalingos taisyklės kuriomis vadovaujantis vyktų TT
darbas. Taisyklės galiotų iki naujo darbo reglamento patvirtinimo LBKIF
vykdomajame komitete. Laikinų TT darbo taisyklių projektas buvo pridėtas prie
kvietimo į posėdį ir nariai turėjo galimybę susipažinti su pateiktu dokumentu.
NUTARTA:
1.Patvirtinti laikinas TT darbo taisykles pilna apimtimi.
BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0
3. SVARSTYTA (Dėl TT pirmininko pavaduotojo rinkimų). Garso įraše nuo 00:06:05.
Pranešėjas Vytautas Vaičikonis nurodė, kad pagal patvirtintas laikinas TT darbo
taisykles TT pirmininko pavaduotojas būtu atsakingas už TT darbą nesant
pirmininkui, bei atliktų kitus TT reikalingus darbus pirmininko pavedimu arba iškilus
būtinybei. Pranešėjas pasiūlė Kęstutį Janušauską kaip turinti darbo patirties TT. Kitų
kandidatų nebuvo pasiūlyta.
NUTARTA:
1.Išrinkti Kęstutį Janušauską TT pirmininko pavaduotoju.
BALSAVO: UŽ 4, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 1 (K. Janušauskas)
4. SVARSTYTA (Dėl preliminaraus sprinto 2022 sezono varžybų kalendoriaus
tvirtinimo). Garso įraše nuo 00:07:22.
Pranešėjas V. Vaičikonis supažindino su dokumentu, paklausė posėdžio dalyvių ar
turi pastabų dėl kalendoriaus projekto. S. Sorokin pasiūlė Lietuvos jaunių/jaunimo
čempionatą daryti savaite vėliau, po diskusijų pasiūlymui nepritarta. Sprinto 2022
sezono varžybų kalendoriaus projektas buvo pridėtas prie kvietimo į posėdį ir nariai
turėjo galimybę susipažinti su pateiktu dokumentu.
NUTARTA:
1.Patvirtinti preliminarų sprinto 2022 sezono varžybų kalendorių.
BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0
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5. SVARSTYTA (Dėl perspektyvinės rinktinės sudarymo - diskusija ir pasiruošimas
kitam posėdžiui). Garso įraše nuo 00:25:50.
Pranešėjai K. Janušauskas, A. Vaitkus, V. Vaičikonis pristatė savo siūlomų
kandidatų sąrašą į baidarininkų perspektyvinę rinktinę, pranešėjas O. Manomaitis
pristatė kanojininkų kandidatų sąrašą. Pranešėjas V. V. informavo TT narius apie
LBKIF federacijos numatytas skirti lėšas 2022 sezonui. Vyko diskusija tiek apie
kandidatus į rinktinę, tiek apie planuojamas treniruočių stovyklas aptariamos
rinktinės nariams. S. Sorokin pasiūlė naudoti rezultatais grįstą (varžybose parodomą
laiką, o ne užimtą vietą) atrankos sistemą. Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo.
6. SVARSTYTA (Dėl 2022 m. sezono atrankos taisyklių sudarymo - diskusija ir
pasiruošimas kitam posėdžiui). Garso įraše nuo 01:01:15.
Visi dalyvavę posėdyje išsakė nuomonę kaip galėtų vykti atranka į vyrų baidarės
keturvietės įgulą bei kada galėtų vykti atranka. Šios diskusijos pagrindu bus
ruošiamas atrankos taisyklių projektas sekančiam TT posėdžiui. Klausimas
apsvarstytas, balsuota nebuvo.
7. SVARSTYTA (Dėl amžiaus grupių Lietuvoje pasikeitimo perkėlimo - diskusija ir
pasiruošimas kitam posėdžiui). Garso įraše nuo 01:23:15.
Pranešėjas V. Vaičikonis pristatė pasiūlymą perkelti varžybose grupių amžiaus
pasikeitimus iš rugsėjo mėnesio į sausio mėnesį, motyvuodamas, kad tarptautinės
federacijos amžiaus grupes keičia sausio mėnesiais (pagal istoriškai susiklosčiusią
tvarką rugsėjo mėnesį Lietuvoje vykstančiose varžybose sportininkai keičia amžiaus
grupę (tarkime iš jaunių grupės pereinama į suaugusių grupę), kai tuo tarpu rugsėjo
mėnesį vykdomuose Pasaulio jaunių/jaunimo ar Europos jaunių/jaunimo
čempionatuose liekama prie sportininkų amžiaus buvusio vykdomais kalendoriniais
metais. Šiuo klausimu pasisakė K. Janušauskas, A. Vaitkus, O. Manomaitis, S.
Sorokin. Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo, bendru sutarimu nuspręsta
kitame posėdyje nebesvarstyti šio klausimo, paliekant galiojančią tvarką.
8. SVARSTYTA (Einamieji klausimai). Garso įraše nuo 01:26:50.
Pranešėjas O. Manomaitis pasiūlė leisti sportininkams startuoti keliose amžiaus
grupėse neprarandant galimybės laimėti medalius visuose startuojamose amžiaus
grupėse (ypatingai aktualu varžybose kuriose vyksta atranka). V. Vaičikonis
pasisakė prieš, A. Vaitkus pasisakė prieš, K. Janušauskas pasisakė prieš, S. Sorokin
pasisakė prieš. Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo, bendru sutarimu
nuspręsta kitame posėdyje nebesvarstyti šio klausimo, paliekant galiojančią tvarką.
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