
                                                                                                                                                                                                                                                          

2015 m. LBKIF ATRANKOS TAISYKLĖS DALYVAUTI PASAULIO  IR  EUROPOS JAUNIŲ IR JAUNIMO ČEMPIONATUOSE 

ATRANKA Į PASAULIO JAUNIŲ ČEMPIONATĄ MONTEMOR – O - VELHO  (PORTUGALIJA), 2015. 07. 24 - 26 d. 

 

Atranka vyksta Lietuvos jaunių  čempionate 

Lietuvos  jaunių  čempionate  pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti pasaulio  čempionate. 

Atranka į 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 – D. ir Z. Survutų memorialo bei Lietuvos  jaunių čempionate užėmusiems aukštesnes vietas   K-1 1000 m, K-2 1000 m vaikinų bei 
K-1 500 m, K-2 500 m nuotoliuose. 

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

 

ATRANKA Į EUROPOS  JAUNIŲ  ČEMPIONATĄ BRASOV  (RUMUNIJA). 2015. 09. 18-20 

 

Atranka vyksta dvejuose   etapuose: 

Lietuvos moksleivių čempionate 

Pasaulio  jaunių  čempionate 

 

Lietuvos  moksleivių  čempionate  pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti Europos   čempionate 

Sportininkas ar įgula, Pasaulio  jaunių čempionate užėmęs (-usi) 1-8 vietas įgauna teisę startuoti Europos  čempionate. Patekimas į 
pasaulio jaunių čempionato aštuntuką yra viršesnis už laimėjimą Lietuvos moksleivių čempionate. 

 

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

 

 

ATRANKA Į PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONATĄ MONTEMOR – O - VELHO  (PORTUGALIJA), 2015. 07. 24 - 26 d. 

 

Atranka vyksta Lietuvos jaunimo  čempionate 

Lietuvos  jaunimo  čempionate  pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti pasaulio  čempionate. 

Atranka į 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 – D. ir Z. Survutų memorialo bei Lietuvos  jaunimo čempionate užėmusiems aukštesnes vietas   K-1 1000 m, K-2 1000 m vaikinų 
bei K-1 500 m, K-2 500 m merginų nuotoliuose. 

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

 

ATRANKA Į EUROPOS  JAUNIMO ČEMPIONATĄ BRASOV  (RUMUNIJA). 2013. 09. 18-20 

Atranka į olimpinius nuotolius 

Atranka vyksta dvejuose   etapuose: 

Lietuvos čempionate 

Pasaulio  jaunimo čempionate 

 

Sportininkas ar įgula Lietuvos čempionate laimėjusi tarp jaunimo amžiaus sportininkų atitinkamoje rungtyje  įgyja teisę startuoti Europos  
čempionate 

Sportininkas ar įgula, Pasaulio  jaunimo čempionate užėmęs (-usi) 1-8 vietas įgauna teisę startuoti Europos  čempionate. Patekimas į 
aštuntuką Pasaulio čempionate yra viršesnis už laimėtą aukštesnę vietą Lietuvos čempionate. 

 

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

 

 

 

 

ATRANKA Į OLYMPIC HOPES REGATĄ BYDGOŠČ  (LENKIJA). 2015. 09. 11-13 

 

Atranka vyksta Lietuvos moksleivių čempionate 

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

 

2015 m. LBKIF ATRANKOS TAISYKLĖS DALYVAUTI EUROPOS ČEMPIONATE, EUROPOS ŽAIDYNĖSE, PASAULIO 
ČEMPIONATUOSE 

 

 

ATRANKA Į EUROPOS ČEMPIONATĄ RAČICOJE (ČEKIJA), 2015. 05. 1-3    



Čempionate dalyvauja tik Lietuvos olimpinės rinktinės nariai 2014 m. pasaulio čempionate užėmę 1 – 6 vietas: (C-1 200 m Jevgenijus 
Šuklinas, K-1 200 m Ignas Navakauskas, K-2 200 m Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas, K- 2 1000 m Ričardas Nekriošius ir 
Andrej Olijnik) 

Jei olimpinės rinktinės sportininkas (-kai) negali dalyvauti čempionate, jo vietą užima sportininkas kurį išrenka Lietuvos rinktinės vyriausi 
treneriai.  

 

ATRANKA Į EUROPOS ŽAIDYNES BAKU (AZERBAIDŽANAS), 2015. 06. 14-16 

Atranka vyks Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memorialo metu  į vyrų rungtis: K-1 200 m, C-1 200m ir į  moterų K-1 500 m moterų 
rungtį. 

 

Pirmas vietas šise rungtyse užėmę sportininkai įgis teisę startuoti Europos žaidynėse. 

 

 Atranka į K-2 1000 m vyrų nuotolį vyks dviem etapais: 

Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, 

Pasaulio taurės etape Duisburge (Vokietija).  

Pirmąją vietą* Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale iškovojusi įgulą įgyja teisę startuoti II Pasaulio taurės etape Vokietijoje. 

Aukštesnę vietą II Pasaulio taurės etape užėmusi įgula įgauna teisę startuoti Europos žaidynėse. 

*- į Pasaulio taurės varžybas vyksta savo sąskaita. 

 

Atrankas į K-2 200 m  

Atranka vyksta dvejais etapais: 

Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, 

Pasaulio taurės etape Duisburge (Vokietija).  

Pirmąją ir antrają vietą Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale iškovojusi įgulą įgyja teisę startuoti II Pasaulio taurės etape 
Vokietijoje.* 

Aukštesnę vietą II Pasaulio taurės etape užėmusi įgula įgauna teisę startuoti Europos žaidynėse. 

*- „Rio 2016“ komandos nariai į Duisburgą vyksta LOSC sąskaita, jei sportininkai nepriklauso „Rio 2016“ rinktinei – vyksta savo 
sąskaita. 

 

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

 

ATRANKA Į PASAULIO ČE MPIONATĄ MILANE  (ITALIJA), 2015. 08. 19-23  



Atranka į K-1 200 m vyrai, K-1 1000 m vyrai, K-2 1000 m vyrai, C-1 200 m vyrai 

Atranka vyks Lietuvos čempionate 

 

  Sportininkas ar įgula  Lietuvos  čempionate iškovojęs(-usi)   1   vietą,   įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate.* 

*- jeigu sportininkas ar įgula 2015 m Europos čempionate, Europos žaidynėse ar 2015 m. II Pasaulio taurės etape užima 1 – 8 vietas bet 
nelaimi Lietuvos čempionate, jiems suteikiamas antras šansas – papildomos atrankinės kontrolinės varžybos. Jų laiką ir vietą nustato 
LBKIF Trenerių taryba ir LBKIF Generalinis sekretorius. 

 

K-2 1000 m atranka 

Europos žaidynėse įgula užėmusi  1- 8 vietą iškovoja teisę startuoti Pasaulio čempionate, bet privalo startuoti Lietuvos čempionate. K-2 
1000 m įgulai neužėmus 1- 8 vietos  Europos žaidynėse atranka vyksta Lietuvos čempionate, įgulalaimėtoja įgyja teisę dalyvauti Pasaulio 
čempionate. 

K-2 200 m atranka 

K-2 200 m įgula užėmusi II Pasaulio taurės etape ir Europos žaidynėse 1- 8 vietą įgyja teisę startuoti Pasaulio čempionate, bet privalo 
startuoti Lietuvos čempionate. K-2 200 m įgula užėmusi 1 – 8 vietą tik vienose minėtuose varžybose, papildoma atranka vyksta Lietuvos 
čempionate..  

Jei Lietuvos taurę ir Lietuvos čempionatą laimi įgula nedalyvavusi II Pasaulio taurės etape ir Europos žaidynėse, vykdomas papildomas 
plaukimas, kurio laiką ir datą skiria Trenerių taryba. 

 

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

 

 

 

ATRANKA Į BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ ŽAIDYNES BRANDERBURGE (VOKIETIJA), 2015.07. 1-3 

 

Atrankos vieta ir atrankos taisyklės bus paskelbtos vėliau. 


