
                                                                                                                                    

2014 m. LBKIF ATRANKOS TAISYKLĖS DALYVAUTI EUROPOS IR PASAULIO  JAUNIŲ IR 

JAUNIMO ČEMPIONATUOSE, II JAUNIMO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE, “OLYMPIC HOPES” 

REGATOJE 

ATRANKA Į JAUNIŲ IR JAUNIMO ČEMPIONATĄ MANTES – EN – EVELINES  

(PRANCŪZIJA), 2014. 06. 26 - 29 d. 

 

Atranka į olimpinius nuotolius  

Atranka vyksta Lietuvos jaunių ir jaunimo  čempionate 

Lietuvos jaunių ir jaunimo  čempionate  pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti Europos 

čempionate. 

Atranka į C-4 1000 m vaikinų, K-4 500 m merginų, K-4 1000 m vaikinų įgulas: 

Trenerių  tarybos sprendimu atrenkami sportininkai, galintys pretenduoti į  į šias įgulas. Prioritetas skiriamas 

sportininkams Lietuvos taurės – Survutų memorialo bei Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionate užėmusiems 

aukštesnes vietas  C-1 1000 m, C-2 1000 m vaikinų,  K-1 1000 m, K-2 1000 m vaikinų bei K-1 500 m, K-2 500 m 

nuotoliuose. 

 

Atranka į neolimpinius nuotolius 

Atranka vyksta Lietuvos jaunių ir jaunimo  čempionate 

Lietuvos jaunių ir jaunimo  čempionate  pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti Europos 

čempionate. 

 

 

ATRANKA Į PASAULIO JAUNIŲ IR JAUNIMO ČEMPIONATĄ SEGETE  (VENGRIJA). 2013. 

08. 01 - 04 

Atranka į olimpinius nuotolius 

Atranka vyksta keturiaias   etapais: 

Lietuvos jaunių – jaunimo čempionate 

Europos jaunių – jaunimo čempionate 

Lietuvos suaugusiųjų čempionatas 



Kontroliniame  (-iuose) plaukimai  

 

Sportininkas ar įgula laimėjusi Lietuvos jaunių  - jaunimo čempionate užtikrinta persvara, įgyja teisę startuoti 

Pasaulio čempionate* 

Sportininkas ar įgula, Europos jaunių – jaunių čempionate užėmęs (-usi) 1-12 vietas įgauna teisę startuoti Pasaulio 

čempionate. 

Sportininkas ar įgula, Europos jaunių – jaunių čempionate neužėmęs (-usi) 1-12 vietos, turės papildomame 

kontroliniame plaukime (-uose) susirungti su Lietuvos suaugusiųjų čempionate geriausiai pasirodžiusiu tos 

rungties sportininku ar įgula**. Kontroliniame plaukime (-uose) geriausiai pasirodęs sportininkas ar įgula įgauna 

teisę startuoti Pasaulio čempionate. 

* -  
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**- Jei sportininkas ar įgula  Europos jaunių – jaunių čempionate neužėmęs (-usi) 1-12 vietos, bet Lietuvos 

suaugusiųjų čempionate geriausiai pasirodys tarp jaunių -  jaunimo amžiaus sportininkų, jis (ji) patenka į Pasaulio 

čempionatą. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF trenerių taryba ir LBKIF Generalinis  

Sekretorius. 

 

 

ATRANKA Į II JAUNIMO OLIMPINES ŽAIDYNES NANDŽINGE  (KINIJA). 2014. 08. 15 – 26 

Atranka į C-1 200 m rungtį vyks trimis etapais: 

Lietuvos taurės -  Survutų memoriale 

Lietuvos jaunių  čempionate 

Kontroliniame (-uose) plaukime 

 



Sportininkui norint patekti į II Jaunimo OŽ, privaloma laimėti Lietuvos taurės – Survutų memoriale bei Lietuvos 

jaunių čempionate. 

 Jei  šiose varžybose laimės skirtingi sportininkai, bus vykdomas (-ami) kontrolinis (-iai) plaukimai, kuriuose 

dalyvaus Lietuvos taurės – Survutų memorialo bei Lietuvos jaunių čempionato nugalėtojai. Kontrolinio (-ių) 

plaukimo (-ų) nugalėtojas iškovos teisę startuoti Pasaulio čempionate. Kontrolinių plaukimų datą ir sąlygas 

nustatys LBKIF trenerių taryba kartu su LBKIF Gen. sekretoriumi. 

 

 

ATRANKA Į OLYMPIC HOPES REGATĄ PIEŠTANY (SLOVAKIJA). 2014. 09. 12 – 14 

 

Atranka vyksta Lietuvos moksleivių čempionate*: 

Lietuvos moksleivių čempionate 1 – 2 vietas užėmę sportinkai įgis teisę  startuoti “Olimpic hopes” regatoje 

 

*- Lietuvos moksleivių čempionato data bus paskelbta vėliau. 

 

 

2014 m. ATRANKOS TAISYKLĖS DALYVAUTI EUROPOS IR PASAULIO                                          
ČEMPIONATUOSE, PASAULIO STUDENTŲ ČEMPIONATE 

ATRANKA Į EUROPOS ČEMPIONATĄ BRANDENBURGE (VOKIETIJA), 2014. 07. 11 - 13 

Atranka į C-1 200 m, K-1 200 m, K-2 200 m, K-2 1000 m, C-1 200 m, C-2 1000 m rungčių nuotolius vyksta dviem 
etapais: 

 Lietuvos Taurės varžybose; 

 Pasaulio taurės III etape. 

Dvi aukščiausias vietas Lietuvos Taurės varžybose užėmę sportininkai įgyja teisę dalyvauti Pasaulio taurės III etape 
*, ** 

* 2014 m. išimtis (C-1 200 m, K-1 200 m, K-2 200 m,  K-2 1000 m, C-2 1000 m) - į  pasaulio taurės etapą 
automatiškai pakliūna J. Šuklin C-1 200 m, I. Navakauskas K-1 200 m, A. Lankas – E. Ramanauskas K-2 200 m, R. 
Nekriošius – A. Olijnik K-2 1000 m, J.Šuklin – T. Gadeikis C-2 1000 m – nepaisant to, kokią vietą jie užims Lietuvos 
taurės regatoje. Nurodyti sportininkai privalo startuoti Lietuvos taurės regatoje. 

**  jei sportininkai yra LOSC sąrašuose - jų dalyvavimą Pasaulio taurės III etape apmoka LOSC,  jei sportininkai 
nėra LOSC sąrašuose - jų dalyvavimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 



  

Pasaulio taurės III etape aukštesnę vietą užėmęs sportininkas (-ai) įgyja teisę startuoti 2014 m. Europos 
čempionate. 

 

Iškilus ginčytinai situacijai, galutinį sprendimą priima Trenerių taryba,  išanalizavusi Lietuvos taurės ir  Pasaulio 
taurės III etapo rezultatus.  

 

Atranka į K-1 1000 m, C-1 1000 m, K-1 200 m moterų, K-1 500 m moterų, K-2 200 m moterų, K-2 500 m moterų 
rungties nuotolius. 

Atranka vyksta Lietuvos Taurės varžybose.  

a)Pirmąją vietą šiose varžybose užėmęs sportininkas  įgyja teisę startuoti Europos čempionate.* 

*sportininko (-inkų) dalyvavimui Europos čempionate turi pritarti Trenerių taryba. 

Atranka į K-4 1000 m vyrų, K-4 500 m moterų rungties nuotolius. 

a)Trenerių tarybos sprendimu yra atrenkami sportininkai, galintys pretenduoti į šias įgulas. Prioritetas teikiamas 
sportininkams, Lietuvos Taurės varžybose užėmusiems aukštesnes vietas K-1 1000 m, K-2 1000 m ir K-1 500 m 
moterų bei K-2 500 m moterų rungtyse. 

 

 

Atranka į neolimpinius nuotolius 

Atranka vykdoma po Lietuvos Taurės varžybų. Kontroliniai plaukimai vykdomi  atskirai pagal kiekvieną rungtį . 
Nugalėtojai įgyja teisę startuoti Europos čempionate.* 

*sportininko (-inkų) dalyvavimui Europos čempionate turi pritarti Trenerių taryba. 

 

 

ATRANKA Į PASAULIO ČEMPIONATĄ MASKVOJE  (RUSIJA), 2014. 08. 07 – 10  

Atranka į C-1 200 m, K-1 200 m, K-2 200 m, K-2 1000 m, C-1 200 m, C-2 1000 m rungčių nuotolius vyksta trim 
etapais: 

 

 Europos čempionate 



 Lietuvos čempionate 

 Kontrolinis plaukimas (-ai) 

 Sportininkas ar įgula  Europos čempionate iškovoję  1 – 8  vietas,  įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate. 

 Sportininkas ar įgula, 2014 m. Europos čempionate neiškovojusi 1 – 8 vietos, kontroliniame plaukime (-uose) turi 
susirungti su Lietuvos čempionate aukščiausią vietą užėmusiu sportininku ar įgula. Kontrolinio plaukimo      (-mų) 
nugalėtojas (-ai)  įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate.  Kontrolinio  plaukimo (-mų)  datą ir sąlygas nustato 
Trenerių taryba. 

Sportininkas ar įgula, 2014 m. Europos čempionate neiškovojusi 1 – 8 vietas, bet laimėjusi Lietuvos čempionate, 
įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate.  

 

Atranka į estafetes K-1  4 x 200 m vyrai, K-1  4 x 200 m moterys, C-1  4 x 200 m vyksta Lietuvos čempionate.  

Vienvietėse valtyse 200 m rungtyje pirmas keturias vietas užėmę sportininkai įgyja teisę startuoti estafetėje 
Pasaulio čempionate* 

*Sportininkui, užėmusiam 1-4 vietą ir atsisakiusiam  startuoti šioje rungtyje Pasaulio čempionate, jo vietą užima 
sportininkas, kurį pasirenka Trenerių taryba. 

Atranka į neolimpinius nuotolius vyksta  Lietuvos čempionate. 

Lietuvos čempionai  įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate. 

 

ATRANKA Į PASAULIO STUDENTŲ ČEMPIONATĄ MINSKE (BALTARUSIJA). 2014.08. 15 – 17 

 

Atranka vyksta Lietuvos čempionate: 

Geriausiai  pasirodę studentai iškovoja teisę startuoti Pasaulio studentų čempionate. 

 


