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Posėdis įvyko 2021 m. kovo 18 d. 20.00 val., on-line ZOOM platformoje. 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė. 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Kęstas Janušauskas. 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. Dėl 2021 m. sprinto varžybų kalendoriaus, varžybų nuostatų tvirtinimo (pranešėjai V. Vaičikonis). 

2. Dėl Lietuvos sprinto perspektyvinės ir jaunučių rinktinės tvirtinimo (pranešėjas K. Janušauskas). 

3. Dėl Lietuvos sprinto rinktinių atrankos taisyklių (pranešėjas K. Janušauskas). 

4. Dėl slalomo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimo (pranešėjas E. 

Karevičius);  

5. Dėl kanupolo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimo (pranešėjas E. 

Karevičius); 

6. Einamieji klausimai. 

 

Posėdžio pradžia 20.00  

 

Aleksandras Alekrinskis informavo, kad pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos (toliau – LBKIF) įstatų 20 straipsnio 5 dalį Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus 

ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau    kaip pusė Vykdomojo komiteto 

narių. Kvorumas yra, dalyvauja 8 nariai.  

 

1. SVARSTYTA. 2021 m. Sprinto varžybų kalendoriaus, varžybų nuostatų tvirtinimas. 

Pranešėjas V. Vaičikonis. 



A. Lankas pasiūlė Lietuvos moksleivių pirmenybes perkelti į Šiaulius. K. Janušauskas, B. 

Jankevičius pasakė, kad tai vienintelės jaunučių amžiaus varžybos, kurios vyksta Trakuose, visos 

kitos jaunučių amžiaus varžybos vyksta tik Šiauliuose.  

V. Vaičikonis informavo, kad Lietuvos moksleivių čempionatą trenerių pageidavimu 

perkėlėme į liepos mėnesio vidurį. 

Dėl Meistrų čempionato vykdymo Trakuose V. Vaičikonis pranešė, kad teikdami paraišką 

dalyvauti Meistrų čempionato Trakuose čempionate  patys dalyviai patvirtina, kad patys prisiima visą 

su dalyvavimu varžybose susijusią, tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan. riziką ir dėl 

to nereikš varžybų organizatoriams jokių pretenzijų. 

R. Petrukanecas paklausė ar meistrai, kurie vienu metu dalyvauja ir Meistrų ir Lietuvos 

čempionate pateikia čempionato vyr. teisėjui sporto dispanserio sveikatos pažymą? V. Vaičikonis 

atsakė kad taip, tie meistrai, kurie dalyvauja Lietuvos čempionate, pateikia sporto dispanserio 

sveikatos pažymą. 

A. Alekrinskis pranešė, kad merginų kanojininkių treneriai pateikė prašymą, kuriame prašo, 

kad Lietuvos čempionate galėtų startuoti jaunesnės nei leidžiama varžybų nuostatai  sportininkės.  

R. Petrukanecas pasakė, kad 13-14 metų sportininkėms federacija sudaro galimybes startuoti 

kitose merginų amžių atitinkančiose nacionalinėse varžybose. V. Vaičikonis pažymėjo, kad darydami 

išimtis vienai sportininkų grupei, sudarysime pretekstą bei turėsime leisti visiems startuoti 

išskirtinėmis sąlygomis.  A. Lankas patvirtino, kad Lietuvos čempionatas pačios svarbiausios ir 

didžiausios varžybos Lietuvoje, jame turi startuoti atitinkamą sportinį lygį turintys sportininkai.  

A. Alekrinskis  pasiūlė dėl leidimo jaunesnėms sportininkėms startuoti Lietuvos čempionate      

balsuoti atskiru balsavimu. Visi VK nariai vienbalsiai pritarė. Taip pat pasiūlė balsuoti ar pritarti, kad 

Lietuvos čempionate būtų padaryta išimtis jaunesnėms sportininkėms, nei numatyta varžybų 

nuostatuose, bei joms būtų duotas leidimas startuoti varžybose?  

Balsavimas: vienbalsiai nepritarta (8 – ne). 

NUTARTA. Vienbalsiai nepritarta, kad Lietuvos čempionate būtų padaryta išimtis 

jaunesnėms sportininkėms, nei numatyta varžybų nuostatuose, bei joms būtų duotas leidimas startuoti 

varžybose. 

A. Alekrinskis pasiūlė balsuoti dėl 2021 m. sprinto varžybų kalendoriaus, sprinto varžybų 

nuostatų. 

Balsavimas – vienbalsiai pritarta (8 – už) 

NUTARTA. Patvirtinti 2021 m. sprinto varžybų kalendorių ir nuostatus. 

 

2. SVARSTYTA. Lietuvos sprinto perspektyvinės ir jaunučių rinktinės tvirtinimas. 

K. Janušauskas pasiūlė patvirtinti LBKIF Trenerių tarybos sudarytą Lietuvos perspektyvinės 

ir jaunučių rinktines. Rinktinės sąrašai buvo išsiųsti LBKIF VK ir visos Lietuvos treneriams sausio 

mėnesį. Sąrašas pilnai išdiskutuoti. Ir pasiūlė balsuoti ar pritariate, kad būtų patvirtintos LBKIF 

Trenerių tarybos sudarytos Lietuvos perspektyvinės ir jaunučių rinktinės? 

Balsavimas  - vienbalsiai pritarta (8-už) 



NUTARTA.  Patvirtinti Lietuvos perspektyvinės ir jaunučių rinktinės sąrašą. 

 

3. SVARSTYTA. Lietuvos sprinto rinktinių atrankos taisyklės. 

K. Janušauskas pranešė, kad LBKIF Trenerių taryba parengė 2021 m. Atrankos į sprinto 

rinktinių taisykles. Buvo atsižvelgta į LTOK raštą, kuriame pateikė galutinį Lietuvos Olimpinės 

rinktinės sudarymo terminą (iki birželio 7 d.) – jei baidarių ir kanojų irkluotojai patektų į Tokijo OŽ.  

Diskusiją kėlė atranka į K-4 500 V rungtį 2021 m. Europos čempionate (balsai pasiskirstė 3 

prieš 2). Buvo analizuojami du variantai: pirmas – po Lietuvos taurės varžybų vyksta papildomas 

plaukimas K-1 400 m rungtyje, pirmi 4 finišavę sportininkai patenka į K-4 500 V įgulą dalyvauti EČ, 

antras variantas – Lietuvos taurės K-4 500 V rungties nugalėtojai patenka į EČ. Pirmas variantas gavo 

tris balsus, antras - du. 

A.Alekrinskis paprašė R. Petrukaneco pakomentuoti situaciją. R. Petrukanecas atsakė, kas 

abeji variantai turi minusų. Jei atranka vyktų keturvietėmis valtimis:  

- K-4 500 m rungties finalas numatytas šeštadienį, o atranka į K-1 200 m rungtį sekančią 

dieną.  Gali susidaryti tokia situacija, kad K-4 500 rungties nugalėtojų įguloje gali būti ir K-1 200 

rungties sportininkai, kurie per ateinančias kelias savaites atsirinkinės į K-1 200 rungtį dalyvauti EČ 

ir OŽ. Šie sportininkai važiuos šioje rungtyje rungtyniauti į Segedą ir Barnaulą, dėl to sutriktų K-

4 500 V komandos pasirengimas EČ, jis būtų nepilnavertis; 

- Rungtyniaujant - atsirenkant K-1 400 atrankoje dalyvautų visi norintys, galima susidaryti 

tokia situacija, kad į TOP 4 pateks bet kokios kitos rungties sportininkas (K-1 200V, K-2 1000V), ir 

šiems sportininkams prioritetas bus būtent savo rungtys (K-1 200V, K-2 1000V), nes jose šie 

sportininkai vis dar turės galimybę patekti į OŽ. K-4 500 V komandos pasirengimas EČ būtų 

nepilnavertis. 

R. Petrukanecas pasakė, kad šioje atrankoje daug klausimų ir daug nežinomųjų. Tai 

papildomo plaukimo (-mų) laikas ir vieta, K-4 500 V komandos pasirengimo planas EČ, trenerio 

klausimas, prioritetų dėl rungčių pasirinkimo klausimas, trumpas laikas tarp Lietuvos taurės, pasaulio 

etapų ir EČ. 

Klausimai - jei būtų atsirinkinėjama keturvietėmis ir Lietuvos rinktinės įgulai atsitiktų 

techninis gedimas bei įgula nefinišuotų, ar į EČ vyktų antrą vietą užėmusi komanda? Jei atsirinkinėtų 

vienvietėmis, kas treniruotų komandą? Jei atsirinks nugalėtojų įgulą, kiek procentų įgulos narių galės 

keisti įgulos treneris: 25% ar 50%? 

A. Alekrinskis pasiūlė dėl atrankos į K-4 500 V rungtį balsuoti atskiru balsavimu, VK nariai 

tokiam pasiūlymui pritarė vienbalsiai ir pasiūlė balsuoti už variantus, kad atranka į Europos 

čempionatą K-4 500 V rungtyje vyktų: 

1 variantas - Lietuvos taurės varžybų metu vykdyti K-1 400 m plaukimą. Pirmas keturias 

vietas užėmę sportininkai patenka į K-4 500 V komandą ruoštis EČ; 

2 variantas - Lietuvos taurės K-4 500 m nugalėtojai vyksta į EČ. Komandos treneris gali keisti 

iki 25% įgulos narių. 

 



Balsavimas: 2 – nusišalino, 3 - už pirmą variantą, 3 - už antrą.  

Balsams pasiskirsčius po lygiai, pagal LBKIF Įstatų 20 str. 3 punktą, sprendimą lemia 

prezidento balsas. A. Alekrinskis balsavo už antrą variantą.  

NUTARTA. Pritarti, kad atranka dalyvauti EČ K-4 500 V vyks Lietuvos taurės metu. Pirmą 

vietą užėmusi įgula įgyja teisę startuoti EČ. 

 

V. Vaičikonis pasiūlė papildyti atranka į Europos ir pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatus. 

Pagal dabar numatytą atranką į šiuos abu čempionatus atranka vyktu tik per Lietuvos jaunių ir 

jaunimo čempionatą. Galėtume per Lietuvos taurės varžybas atsirinkti į Europos, o per Lietuvos 

jaunių ir jaunimo čempionatą į pasaulio čempionatą. Tai atmestume galimybę „atsitiktiniams“ 

pralaimėjimas. Neatsirinkus į Europos čempionatą, po trijų savaičių sportininkams būtų suteikta 

galimybė atsirinkti vėl. 

LBKIF Trenerių tarybos nariai K. Janušauskas ir E. Gustas neprieštaravo pasiūlymui. 

A. Alekrinskis pasiūlė dėl atrankos į jaunių ir jaunimo Europos ir pasaulio čempionatus 

balsuoti atskiru balsavimu. Visi VK nariai vienbalsiai sutiko. 

A. Alekrinskis pasiūlė, kad atranka į Europos jaunių ir jaunimo čempionatą vyksta Lietuvos 

taurės metu. Atranka į pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą vyksta Lietuvos jaunių ir jaunimo 

čempionato  metu. Pirmas vietas Lietuvos taurės, Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato metu užėmę 

sportininkai ar įgulos patenka į EČ ir PČ. 

Balsavimas: 7-už, 1-nusišalino. 

NUTARTA. Pritarti, kad atranka į Europos jaunių ir jaunimo čempionatą vyksta Lietuvos 

taurės metu. Atranka į pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą vyksta Lietuvos jaunių ir jaunimo 

čempionato  metu. Pirmas vietas Lietuvos taurės, Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato metu užėmę 

sportininkai ar įgulos patenka į EČ ir PČ. 

 

A. Alekrinskis pasiūlė balsuoti už  visą bei šiame posėdyje papildytą atrankos į sprinto 

rungties taisyklių paketą ir balsuoti už 2021 m. sprinto rinktinių atrankos taisykles?  

Balsavimas: 8 - už. 

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti 2021 m. sprinto rinktinių atrankos taisykles. 

 

4. SVARSTYTA. Slalomo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas 

Pranešėjas E. Karevičius informavo, kad kalendorius, varžybų nuostatai, atrankos taisyklės 

aptartos ir patvirtintos LBKIF Jungtiniame komitete ir paprašė šiuos dokumentus patvirtinti. 

Balsavimas: 8-už. 

NUTARTA. Pritarti Slalomo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklėms. 

 

5. SVARSTYTA. Kanupolo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklių tvirtinimas. 

 



E. Karevičius informavo, kad kalendorius, varžybų nuostatai, atrankos taisyklės į Lietuvos 

rinktines buvo aptarti Jungtiniame komitete. Į varžybų kalendorių įtraukėme tas varžybas kuriose gali 

dalyvauti visos  norinčios dalyvauti Lietuvos komandos. Atrankos taisyklėse įtrauktas punktas, kad 

Lietuvos rinktinės trenerį LBKIF Jungtinio komiteto teikimu tvirtina LBKIF Vykdomasis komitetas. 

Balsavimas: 8-už. 

NUTARTA. Pritarti Kanupolo kalendoriaus, varžybų nuostatų, atrankos taisyklėms. 

 

6. Einamieji klausimai. 

R. Petrukanecas informavo, kad 2021 m. vasario 10 d. LBKIF gavo klubo „Neptūnas“ 

prašymą jiems persiųsti 2020-02-29 konferencijos sprendimu sudarytos darbo grupės parengtą AK 

veiklos nuostatų projektą (su darbo grupės sprendimu ar protokolu dėl šio dokumento 

tvirtinimo/priėmimo). Laišką su prašymu yra persiųstas visiems VK nariams. 

Taip pat pažymėjo, kad tai yra analogiškas prašymas kuri LBKIF VK 2020-12-28 dieną siuntė 

tas pats klubas. Ir į jį LBKIF VK atsakė 2020-12-29 posėdyje balsuodami. Prašau dar kartą balsuoti, 

ar šią informaciją mes siųsime šiam klubui? 

A. Lankas patvirtino, kad LBKIF darbo grupės sudaryti AK veiklos nuostatai dar nėra 

visavertis dokumentas, tai yra tiktai AK veiklos nuostatų projektas. Pagal šį projektą dar nėra dirbama 

ir jis yra turi būti skirtas teikti tvirtinti LBKIF Konferencijai. 

R. Petrukanecas pasiūlė balsuoti ar palikti galioti 2020-12-29 dienos LBKIF VK posėdyje 

priimtą sprendimą neteikti klubui jo prašomos informacijos, bei atsakyti SK „Neptūnui: LBKIF darbo 

grupės sukurti AK veiklos nuostatai nėra LBKIF naudojamas dokumentas, tai tik  projektas. Šis 

projektas yra skirtas teikti ir tvirtinti Konferencijai pagal LBKIF Įstatuose numatytą tvarką.  

Balsavimas: 7-už, 1- susilaikė 

NUTARTA. Pritarti palikti galioti 2020-12-29 dienos LBKIF VK sprendimą su atsakymu SK 

„Neptūnas“. 

 

Posėdžio pabaiga 22:00 

 

   

Posėdžio sekretorė                                                                                             Natalija Kamarauskaitė 

 

 

Prezidentas                                                                                                          Aleksandras Alekrinskis 


