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TRENERIŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-03-11 Nr. 4 

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

https://bki.lt/doc/treneriu-taryba/2022-03-11-4as-tt-posedis.mp3  

Posėdžio pirmininkas – Vytautas Vaičikonis. 

Dalyvavo: 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 4 nariai iš 5 narių, 1 narys (Kęstas Janušauskas) 

balsavo raštu posėdžio išvakarėse. 

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 2023 m. finansuojamos sprinto jaunių rinktinės sudarymo taisyklių - 

balsavimas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

2. Dėl jau patvirtintų sprinto atrankos taisyklių papildymas dėl keturviečių, kad 

atsirinkusioje valtyje būtu galima keisti 25% įgulos (pranešėjas V. Vaičikonis); 

3. Dėl atrankos į universiadą (studentų čempionatą) taisyklių, aptarimas ir 

reikalingumas (pranešėjas V. Vaičikonis); 

4. Einamieji klausimai; 

1. SVARSTYTA (dėl 2023 m. finansuojamos sprinto jaunių rinktinės sudarymo 

taisyklių - balsavimas). Garso įraše nuo 00:01:09. 

Pranešėjas V. Vaičikonis trumpai pristatė pakeitimus taisyklės nuo praeitos 

diskusijos. Pakeitimai susiję fiksuotu rinktinės dydžio nustatymu (pašalintas 

minimalus (16 sportininkų) ir maksimalus (23 sportininkai) variantai, apsistota prie 23 

sportininkų komandos kurią sudarys 8 baidarininkai, 7 baidarininkės, 5 kanojininkai ir 

3 kanojininkės). Siūlyta balsuoti UŽ arba PRIEŠ. Kęstutis Janušauskas balsavo raštu 

UŽ. 

https://bki.lt/doc/treneriu-taryba/2022-03-11-4as-tt-posedis.mp3


2 
 

NUTARTA: 

1. Patvirtini 2023 m. finansuojamos sprinto jaunių rinktinės sudarymo taisykles. 

 BALSAVO: UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0 

Su TT patvirtintomis taisyklėmis pilna apimtimi susipažinti galima (įsigalios tik jas 

patvirtinus VK) http://bki.lt/doc/treneriu-taryba/20220311-sprinto-jauniu-rinktines-

sudarymo-taisykles-2023-sezonui-patvirtinta-TT.pdf   

  

2. SVARSTYTA (dėl jau patvirtintų sprinto atrankos taisyklių papildymas dėl 

keturviečių, kad atsirinkusioje valtyje būtu galima keisti 25% įgulos - diskusija 

(pranešėjas V. Vaičikonis). Garso įraše nuo 00:02:38. 

Pranešėjas V. Vaičikonis informavo, kad jau priimtose sprinto atrankos taisyklėse 

nenumatyta galimybė keisti keturvietės sudėties po atrankos (visų amžiaus grupių). 

Pasiūlyta leisti pakeisti 25% įgulos nuo atrankoje dalyvavusios sudėties. 

Prieštaraujančių ir pasiūlymų nebuvo. 

Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo. V. Vaičikonis įsipareigojo pateikti šį 

klausimą raštu balsavimui artimiausiu metu. 

3. SVARSTYTA (dėl atrankos į universiadą (studentų čempionatą) taisyklių, 

aptarimas ir reikalingumas - diskusija (pranešėjas V. Vaičikonis). Garso įraše nuo 

00:03:26. 

Pranešėjas Vytautas Vaičikonis supažindino su universiados rungtimis (varžybos 

vyks 2022 m. rugsėjo 16-18 d. Lenkijoje), informavo kas bus laikomas studentu. 

Pranešėjas siūlė geriausiai startavusius sportininkus (įgulas) konkrečiose rungtyse 

Lietuvos čempionato metu ir laikyti iškovojusiais teisę startuoti universiadoje. S. 

Sorokin pasiūlė atranką daryti Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato metu bei iškilus 

neaiškumų dar įvertinti ir startą Lietuvos čempionato metu. Po diskusijų nutarta likti 

prie atrankos per Lietuvos čempionatą.  

Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo. V. Vaičikonis įsipareigojo pateikti šį 

klausimą raštu balsavimui artimiausiu metu. 

4. SVARSTYTA (dėl einamų klausimų). Garso įraše nuo 00:17:17. 

a) TT buvo gavusi 2022 m. rugsėjo 8-11 d. vyksiančios „Olympic hopes“ regatos 

rungtis, todėl nutarta aptarti galimas atrankos taisykles. Kadangi atranka vykdoma 

per Lietuvos mokinių čempionatą kuris pirmą kartą bus vykdomas tris dienas, 

nutarta, kad reiktų išplėsti rungčių skaičių varžybose tokiu būdu užtikrinant tiesioginę 

atranką didžiojoje dalyje rungčių.  

Klausimas apsvarstytas, balsuota nebuvo. V. Vaičikonis įsipareigojo pateikti šį 

klausimą raštu balsavimui artimiausiu metu. 

b) S. Sorokin informavo, kad į Lietuvos sporto centrą atvyks septyni sportininkai iš 

Ukrainos.  

Posėdžio pirmininkas    
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