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VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2017/1
2017-01-28
Vilnius
Posėdis įvyko 2017 m. sausio 28 d. 13.00 val., Panevėžyje
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas
Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:
Gintautas Brijūnas;
Rasa Kudabienė;
Aurimas Lankas;
Benius Jankevičius;
Romualdas Petrukanecas;
Kęstas Janušauskas;
Aleksandras Alekrinskis;
Egidijus Gustas;
Svečias: Saulius Raziūnas;
Pagal LBKI Federacijos 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.
DARBOTVARKĖ:
1. 2017 m. federacijos biudžeto ( projekto) pristatymas ir tvirtinimas.
2 Sprinto varžybų kalendoriaus ir varžybų nuostatų tvirtinimas, vyr. teisėjų, Sprinto atrankos į
nacionalines rinktines pristatymas ir tvirtinimas,
3. Trenerių tarybos narių (kandidatų) aptarimas ir tvirtinimas.
4. Slalomo ir kanupolo sporto komitetų nuostatų pristatymas ir tvirtinimas. Slalomo ir kanupolo sporto
dokumentų ( atranka, nuostatai, kalendorius ir t.t.) pristatymas ir tvirtinimas
5. Federacijos marketingo projektas.
6. Naujų federacijos narių priėmimas.
7. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. 2017 metų LBKIF biudžetas.
A. Alekrinskis informavo, kad yra paruoštas 2017 metų federacijos KKSRF biudžeto projektas,
tačiau esant neaiškumui dėl Olimpinės pamainos komandos finansavimo, laukiamas LTOK sprendimas
dėl šios rinktinės finansavimo. Nuo LTOK pasiūlyto OP finansavimo modelio priklausys galutinis
LBKIF metinis biudžetas ir jo finansavimo kryptys.
Pasisakė A. Alekrinskis, R. Petrukanecas, A. Lankas, G. Brijūnas.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta iki tol, kol bus aiškus LTOK finansavimo modelis, netvirtinti
2017 metų biudžeto. R. Petrukanecas VK nariams išsiuntinėja preliminarų 2017 metų LBKIF biudžeto
projektą el. paštu iki sausio 30 dienos.
2. SVARSTYTA.
2017 metų LBKIF varžybų nuostatai ir kalendorius, sprinto atrankos
taisyklės.
A. Alekrinskis pasiūlė: kol nėra išrinkta LBKIF Trenerių tarybą, netvirtinti varžybų nuostatų,
kalendoriaus ir atrankos taisyklių.
R. Petrukanecas informavo, kad šiai dienai jau yra parengtas preliminarus metų kalendorius
(suderinus su visais LBKIF nariais), kad yra paruoštos atrankos taisyklės (jas rengė K. Janušauskas ir E.
Gustas). Tačiau nesant patvirtintai Trenerių tarybai (kuri atsakinga už šiuos klausimus), negalime
tvirtinti kalendoriaus ir atrankos taisyklių.
Dėl varžybų nuostatų pasisakė V. Vaičikonis. Preliminarūs nuostatai yra, tačiau jie turi būti suderinti su
Trenerių taryba, todėl jų irgi negalima tvirtinti.
Pasisakė G. Brijūnas: siekiant išvengti kalbų, kad varžybų teisėjai yra tendencingi skirstant – rengiant
varžybų burtus, siūlo paskirti nepriklausomą varžybų sistemos tikrintoją kuris patikrintų ar teisėjai savo
darbą atlieka sąžiningai. G. Brijūnas apsiima finansiškai prisidėti prie „tikrintojo“ darbo apmokėjimo.
V. Vaičikonis pasiūlė per varžybas atlikti parodomąjį – simuliacinį varžybų burtų traukimą treneriams,
kad šie pamatytų kaip veikia LBKIF varžybinė programa. E. Gustas pasiūlė tai atlikti Lietuvos
moksleivių čempionato metu.
Pasisakė A. Lankas, R. Petrukanecas.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta 2017 m. varžybų nuostatus, kalendorių bei atrankos taisykles
tvirtinti po to, kai jos bus pilnai parengtos ir suderintos Trenerių ir Teisėjų tarybos narių. Šių dokumentų
projektus Trenerių bei Teisėjų tarybos turi pateikti iki vasario 10 dienos.
3. SVARSTYTA. Dėl trenerių tarybos rinkimo.
Pranešėjas K. Janušauskas. Informavo kokius trenerius norėtų matyti Trenerių taryboje.
Iškilus abejonėms dėl siūlomų kandidatūrų nuspręsta balsuoti už kiekvieną narį atskirai. Pirmas
keturias vietas (daugiausią surinkusių balsų) užėmę treneriai patenka į Trenerių tarybą. Pirmininkas,
LBKIF Ataskaitinės rinkiminės Konferencijos sprendimų yra paskirtas K. Janušauskas.
Balsavimo rezultatai:
Nr. V. Pavardė
Už
Susilaikė
Prieš
1. E. Gustas
8
1
2. S. Sorokinas
6
3
3. D. Michailov
4
4
1
4. V. Vaičikonis
2
7
5. K. Rėksnys
9
6. T. Čižas
2
6
1
7. A. Vaitkus
4
4
1
8. V. Vaitiekūnas
2
6
1
9. Ant. Lankas
5
4
NUTARTA. Į Trenerių tarybą pateko: E. Gustas, S. Sorokinas, K. Rėksnys, Ant. Lankas.
4. SVARSTYTA. Slalomo ir kanupolo sporto komitetų nuostatų pristatymas ir tvirtinimas.
Slalomo ir kanupolo sporto dokumentų ( atranka, nuostatai, kalendorius ir t.t.), 2017 – 2020 m. Slalomo
komiteto sudėtis : Pirmininkas E. Karevičius, V. Puodžiukas, A. Varslavėnas, E. Radavičius, V.
Rasimavičius, pristatymas ir tvirtinimas

Pranešėjas R. Kudabienė. Priminė, kad ji yra išsiuntusi Apeliacinei komisijai skundą dėl
Kanupolo komiteto išrinkimo. Skunde ji prašo anuliuoti šio komiteto sudėtį, pakeisti nuostatų punktus
kurie nusako kaip patekti į šį komitetą Prašo paskirti nepriklausomą žmogų, kuris dalyvautų Kanupolo
komiteto posėdžiuose, išsiaiškintų situaciją ir kad LBKIF VK nariai priimtų ir pateiktų naują Kanupolo
komiteto nuostatų paketą.
Pasisakė A. Alekrinskis: šiai dienai yra sukurti Kanupolo komiteto nuostatai kurie buvo paruošti
LBKIF Apeliacinės komisijos pirmininko, Notaro S. Svaldenio. Jie yra teisingi ir veikiantys.
G. Brijūnas pasiūlė palaukti LBKIF Apeliacinės komisijos verdikto ir tik tada spręsti klausimus
susijusius su Kanupolo veikla.
A. Alekrinskis pranešė, kad Slalomo komitetas pateikė 2017 m. varžybų kalendorių, varžybų
nuostatus ir atrankos taisykles.
R. Kudabienė pastebėjo, kad Slalomo dokumentuose yra terminas „Sutartys su varžybų
komandų vadovais“, kad Slalomo komitetas negali sudarinėti sutarčių su varžybų komandų vadovais tai turi būti reglamentuota bei patvirtinta LBKIF VK komiteto, nes komandų vadovų išlaidas dengia
LBKIF. Paprašė, kad R. Petrukanecas išsiaiškintų, kas yra tos sutartys su varžybų komandų vadovais?
NUTARTA.
1)Vienbalsiai pritarta kanupolo klausimus spręsti po to, kai bus gautas LBKIF Apeliacinės komisijos
atsakymas.
2) Vienbalsiai pritarta Slalomo komiteto varžybų kalendoriui, varžybų nuostatams bei atrankos
taisyklėms, 2017 – 2020 m. Slalomo komiteto sudėčiai.
5. SVARSTYTA. Federacijos marketingo projektas
Pranešėjas A. Alekrinskis. Pasiūlė A. Lankui užsiimti federacijos marketingo reikalais:
pasiūlymu būsimiems rėmėjams, reklaminio bukleto ir t.t. sukūrimu.
Pasisakė A. Lankas : aš pats neturiu kompetencijos spręsti tokius klausimus, siūlau federacijai
biudžete numatyti pinigų sumą kurią galėtume skirti profesionaliai marketingo įmonei pasamdyti.
Pasisakė: R. Petrukanecas, G. Brijūnas, A. Alekrinskis.
NUTARTA. Balsavimo nebuvo, susitarta, kad A. Lankas ieškos marketingo įmonės kurią galėtų
pasamdyti LBKIF.
6. SVARSTYTA. Dėl naujų federacijos narių priėmimo.
Pranešėjas A. Alekrinskis. Pranešė, kad LBKIF gavo trijų sporto klubo prašymų priimti į
federacijos narius. „Šiaurės vėjas“ ir „Kayak gym“ iš Vilniaus, VšĮ „Sportomanas“ iš Šiaulių. Visi
reikalingi dokumentai pristatyti.
Pasisakė: R. Petrukanecas, G. Brijūnas, A. Alekrinskis, A. Lankas. R. Kudabienė: esu įkūrusi
sporto klubą, bet šiai dienai prašymo dar neparašiau, prašyčiau ir mano sporto klubą priimti į LBKIF
narius.
NUTARTA. Vienbalsiai nuspręsta priimti sporto klubus „Šiaurės vėjas, „Kayak gym“ ir
„Sportomanas“ į LBKIF narius. R. Kudabienės sporto klubą priimti į federacijos narius, jai pateikus
visus reikalingus dokumentus. Iki 2017 m. Ataskaitinės Konferencijos kitų naujų sporto klubų į LBKIF
narius nepriimti. R. Petrukanecui iki šios Konferencijos, bendraujant su S. Svaldeniu nustatyti naujus
kriterijus sporto klubams norintiems patekti į LBKI federaciją.
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Stipendijos – maistpinigiai Olimpinės pamainos rinktinės
sportininkams.

Pranešėjas R. Petrukanecas. Pristatė Olimpinės pamainos rinktinės sudėtį, kuri atitinka LOSC
nustatytus reikalavimus, pateikė pasiūlymą kokio dydžio gali būti mokamos jiems stipendijos –
maistpinigiai.
Diskusijoje pasisakė: A. Lankas, V. Vaičikonis, A. Alekrinskis, E. Gustas, R. Petrukanecas.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta tokiems mėnesiniams stipendijų – maistpinigių išmokų
dydžiams:
V.Pavardė
V. Korobovas
A.Seja
R. Puzonas
S. Maldonis
O. Murza
J. Kuračionok
L. Šakalys
I.Davidovskij

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Suma
325 Eur
200 Eur
180 Eur
180 Eur
160 Eur
160 Eur
75Eur
50 Eur

Aleksandras Alekrinskis

Romualdas Petrukanecas

