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

 

 

TRENERIŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-01-06 Nr. 3 

Posėdis įvyko nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje. Garso įrašas adresu:  

http://bki.lt/doc/treneriu-taryba/2022-01-06-3as-tt-posedis.mp3  

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Vaičikonis. 

Dalyvavo: Kęstutis Janušauskas, Sergej Sorokin, Arvydas Vaitkus, Ovidijus 

Manomaitis. 

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 nebuvo. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2022 m. sprinto atrankos taisyklių - diskusija ir balsavimas (pranešėjas V. 

Vaičikonis); 

2. Dėl laikų lentelės koregavimo kuriant taisykles 2023 m. jaunių sprinto rinktinės 

formavimui - diskusija (pranešėjas S. Sorokin); 

3. Dėl 2023 m. sprinto jaunių rinktinės sudarymo taisyklių - diskusija (pranešėjas 

V. Vaičikonis); 

4. Dėl 2022 vasario mėn. Turkijoje vyksiančios stovyklos trenerių – balsavimas; 

5. Dėl einamų klausimų; 
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1. SVARSTYTA (dėl 2022 m. sprinto atrankos taisyklių). Garso įraše nuo 00:01:46. 

Pranešėjas V. Vaičikonis pristatė pakeitimus taisyklės nuo praeitos diskusijos. 

Pakeitimai susiję tik su suaugusių baidarės keturvietės formavimu t. y. prie jau 

esančių variantų pridėtas dar vienas kuris skambėjo taip e) - „Atrankoje gali dalyvauti 

tik Olimpinės rinktinės nariai, atranka vyksta 2022 m. balandžio mėn. Portugalijoje 

(tikslią datą sportininkams ne vėliau kaip 7 dienos iki atrankos praneša generalinis 

sekretorius). Atranka vykdoma su automatine starto sistema, 400m nuotolyje, 

baidarėmis vienvietėmis. LBKIF organizuoja ir apmoka visas su atranka susijusias 

išlaidas. Dalyvaujantys atrankoje įsipareigoja startuoti keturviete be teisės atsisakyti, 

todėl dalyvavimas atrankoje turi būti gerai pasvertas. Atrankos metu sudaromos dvi 

keturvietės įgulos: pirma įgula sudaryta iš 1-4 vietas užėmusių sportininkų, kita įgula 

sudaryta iš 1-7 vietą užėmusių sportininkų parinktų trenerio R. Petrukaneco 

nuožiūra. Pirma įgula privalomai startuoja I-ame Pasaulio taurės etape, antra įgula 

startuoja II-ame Pasaulio taurės etape. Po antro etapo praėjusius ne daugiau kaip 3 

paroms daromas TT susirinkimas, jame dalyvauja ir keturvietės treneris R. 

Petrukanecas. Atsižvelgiant į rezultatus parodytus per Pasaulio taurės etapus 

balsavimo būdu nustatoma pagrindinė keturvietės sudėtis, kuri ir startuos Lietuvos 

čempionate (tiesiogiai lyginti skirtingų varžybų rezultatus sudėtinga dėl oro sąlygų, 

varžybų lygio). Balsuojant dėl pagrindinės keturvietės sudėties balsavimo teisę turi ir 

keturvietės treneris. Esant balsams po lygiai, TT pirmininko balsas lemiamas.“, tokiu 

būdu TT nariai turės balsavimo būdu turės išrikti vieną variantą iš 5 siūlomam 

keturvietės formavimui. Likę variantai: 

a) atrankos plaukime 2022 gegužės 9d. 9:00 K1 400m. 1-5 vietą užėmę sportininkai 

dalyvauja formuojant įgulą, atsisakius aukštesnę vietą užėmusiam sportininkui 

pasislenkama viena vieta žemyn; 

b) Atrankos plaukime 2022 gegužės 9d. 9:00 K1 400m. 1-6 vietą užėmę sportininkai 

dalyvauja formuojant įgulą; atsisakius aukštesnę vietą užėmusiam sportininkui 

pasislenkama viena vieta žemyn; 

c) Atrankos plaukime 2022 gegužės 9d. 9:00 K1 400m. 1-8 vietą užėmę sportininkai 

dalyvauja formuojant įgulą; atsisakius aukštesnę vietą užėmusiam sportininkui 

pasislenkama viena vieta žemyn; 

d) Baidarė keturvietė sudaroma įgalioto trenerio siūlymu, galutinė įgulos sudėtis turi 

būti pateikta Trenerių tarybai iki 2022 m. birželio 1 d. 

Po tarpinių balsavimų buvo renkamasi iš 2 likusių variantų: b ir e. Už b variantą 

balsavo K. J., O. M., S. S., už e variantą A. V., V. V., tokiu būdu taisyklėse 

keturvietę formuoti siūloma naudojant formuluotę „Atrankos plaukime 2022 gegužės 

9d. 9:00 K1 400m. 1-6 vietą užėmę sportininkai dalyvauja formuojant įgulą; atsisakius 

aukštesnę vietą užėmusiam sportininkui pasislenkama viena vieta žemyn;“. 

Pakoregavus taisykles ir į galutinį projekto dokumentą įtraukus aukščiau aprašytą 

keturvietės formavimo pakeitimą, už visą taisyklių paketą buvo balsuota elektroniniu 

paštu 2022 01 07 d. 
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NUTARTA: 

1. Patvirtini 2022 m. sprinto atrankos taisykles. 

 BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0 

  

2. SVARSTYTA (Dėl laikų lentelės koregavimo kuriant taisykles 2023 m. jaunių 

sprinto rinktinės formavimui - diskusija). Garso įraše nuo 00:18:10. 

Pranešėjas S. Sorokin papasakojo kaip buvo sudaryta laikų lentelė, susidedanti iš 

Modelio (laikas išvestas iš Europos ir Pasaulio čempionato) ir Normatyvo. 

Normatyvas – laikas kurio reiktų siekti ir kuris būtu svarbus atrenkant sportininkus į 

jaunių ar perspektyvinę rinktinę. Diskusijos kilo dėl Normatyvo – V.V. nuomone jis 

per aukštas ir neįvykdomas, kadangi geriausieji sportininkai jau ir taip bus patekę į 

rinktinę, o antrieji numeriai nebus pajėgūs įvykdyti. O.M. pasiūlė naudoti lentelę ir 

plačiau – paskelbti ją kaip siekiamybę ir motyvaciją sportininkams. Pasisakė visi 

nariai, buvo diskutuota. Linkstama prie to, kad lentelė turėtų būti naudojama kuomet 

reikės atrinkti iš panašaus lygio sportininkų, bet skirtingų disciplinų (tarkime K2 ar 

C2, K1 ar K2 ir panašiai). Nutarta klausimą dar svarstyti ir lentelę tobulinti. 

Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo. 

  Nacionalinė 
Jaunimas iki 23m. Jauniai iki 18m 

Rungtis rinktinė 

  Modelis Normatyvas Modelis Normatyvas Modelis Normatyvas 

K-1 mot. 200m 0.40 0.42  0,41 0.43  0,42 0.44 

K-2 mot. 200m 0,37 0.40 0,40 0,42 0,41 0,43 

K-1 vyr. 200m 0.34 0.36 0,35 0.36,5 0,36 0,37 

K-2 vyr. 200m 0,32 0.33 0,34 0.35 0.35 0,36 

C-1 vyr. 200m 0.39 0.41 0.41 0.43  0,42 0.44 

C-2 vyr. 200m 0.37 0,39 0.38 0.40  0.39 0,41 

C-1 mot. 200m 0.47 0,50 0.49 0,53 0.50 0,55 

C-2 mot. 200m 0.44 0,48 0.45 0,50 0.46 0,52 

K-1 mot. 500m 1,49 1,53 1,52 1,58 1,53 2,00 

K-2 mot. 500m 1,40 1,43 1,44 1,48 1,46 1,50 

K-4 mot. 500m 1,33 1,36 1,35 1,39 1,38 1,41 

K-1 vyr. 500m 1,36 1,40 1,38 1,43 1,40 1,44 

K-2 vyr. 500m 1,28 1,31 1,30 1,33 1,32 1,35 

K-4 vyr. 500m 1,19 1,21 1,22 1,23 1,23 1,25 

C-1 vyr. 500m 1,48 1,52 1,51 1,56 1,52 1,58 

C-2 vyr. 500m 1,39 1,42 1,41 1,45 1,43 1,47 

C-1 mot. 500m 2,04 2,10 2,10 2,15 2,12 2,18 

C-2 mot. 500m 1,55 2,02 2,02 2,08 2,05 2,10 

K-1 mot. 1000m 3,52 4,00 3,55 4,05 4,00 4,10 

K-2 mot. 1000m 3,36 3,45 3,39 3,50 3,45 3,55 

K-1 vyr. 1000m 3,29 3,35 3,31 3,38 3,34 3,40 

K-2 vyr. 1000m 3,10 3,16 3,15 3,19 3,18 3,22 

K-4 vyr. 1000m 2,50 2,57 2,53 2,59 2,57 3,05 

C-1 vyr. 1000m 3,50 3,58 3,55 4,02 3,58 4,06 

C-2 vyr. 1000m 3,33 3,39 3,39 3,45 3,44 3,50 

C-4 vyr. 1000m 3,15 3,22 3,20 3,26 3,24 3,30 
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3. SVARSTYTA (Dėl 2023 m. sprinto jaunių rinktinės sudarymo taisyklių - diskusija). 

Garso įraše nuo 00:44:40. 

Pranešėjas Vytautas Vaičikonis priminė buvusias diskusijas. Į diskusijas įsitraukė visi 

nariai. Pritarta, kad turi likti rinktinės minimalus variantas ir maksimalus variantas. 

Minimaliame variante kurį LBKIF privalo aprūpinti, būtu sportininkai patekę pagal 

vietas (pagal užimtą vietą varžybose), maksimali rinktinė būtu sudaroma prie 

minimalaus varianto pridėjus sportininkus atsirinkusius pagal vietą ir normatyvų 

lentelę. Svarstyta kaip reikėtų atrinkti panašaus lygio sportininkus, kas galėtų turėti 

pirmumą. Taip pat svarstyta dėl varžybų kuriose bus vykdoma atranka. Klausimas 

apsvarstytas, balsuota nebuvo. 

4. SVARSTYTA (Dėl 2022 vasario mėn. Turkijoje vyksiančios stovyklos trenerių – 

balsavimas). Garso įraše nuo 01:04:10. 

Buvo gautas trenerio V. Suchorukovo prašymas rekomenduoti jį kaip kanojininkų 

trenerį jaunių rinktinės irklavimo stovyklai Turkijoje (apytikslis išvykimas planuojamas 

vasario 21 d.), taip pat buvo pateikta kanojininkų trenerio kandidatūra E. Gelčinskas. 

Suskaičiuota, kad Turkijoje būtu 3 E. Gelčinsko sportininkai ir 2 V. Suchorukovo 

sportininkai. Taip pat buvo aptarta gen. sekretoriaus nuomonė, kad į stovyklą turėtų 

vykti ir treneris E. Gustas kuris treniruotų olimpinės pamainos sportininkus (du 

sportininkai), kadangi to prašo dabartinis treniruojantis treneris P. Gadeikis. 

Diskutuojant kilo klausimų: kodėl į Turkiją numatyta E. Gusto kandidatūra, nors ten jo 

sportininkų nėra. Iškelta mintis, kad galbūt stovykloje, esant poreikiui kanojininkus 

galėtų treniruoti V. Suchorukov ir E. Gelčinskas, o baidarininkus V. Vaičikonis. 

Buvo balsuota kurį trenerį rekomenduoti stovyklai: V. Suchorukov ar E. Gelčinską.  

NUTARTA: 

1. Rekomenduoti E. Gelčinsko kandidatūrą stovyklai Turkijoje kaip kanojininkų 

trenerį. 

 BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0 

Balsuota buvo ar patvirtinti V. Vaičikonį kaip baidarininkų trenerį, taip pat nuspręsta 

apklausti trenerius kurie turi sportininkų jaunių rinktinėje, ar esant galimybei jie 

norėtų vykti į treniruočių stovyklą, kadangi važiuojant dviem kanojininkų treneriams, 

neatrodo teisinga, kad baidarininkų treneris važiuoja tik vienas. 

2. Rekomenduoti V. Vaičikonio kandidatūrą stovyklai Turkijoje kaip baidarininkų 

trenerį. 

 BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0 

Dėl trenerio E. Gusto vykimo nebalsuojant nuspręsta klausimą perduoti VK. 

5. SVARSTYTA (Dėl einamų klausimų). Garso įraše nuo 01:21:14. 

Einamų klausimų neatsirado. 

Posėdžio pirmininkas    
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