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Posėdis įvyko 2017 m. liepos 22 d. 18.00 val., Trakuose 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Gintautas Brijūnas; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Vytautas Vaičikonis; 

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. Trenerių tarybos darbo reglamento tvirtinimas 

2. Teisėjų tarybos darbo reglamento tvirtinimas. 

3. Elito komisijos darbo reglamento tvirtinimas. 

4. Einamieji klausimai. 

 

 

 

1. SVARSTYTA.  Trenerių tarybos darbo reglamento tvirtinimas. 

A. Alekrinskis pristatė LBKIF Trenerių tarybos pirmininko Kęstučio Janušausko pasiūlytą 

Trenerių tarybos darbo reglamentą. 

 

Pasisakė A. Alekrinskis, R. Petrukanecas, A. Lankas. 

             NUTARTA. Vienbalsiai (7 balsai už)  pritarta LBKIF Trenerių tarybos darbo reglamentui. 

 

 2. SVARSTYTA.  Teisėjų tarybos darbo reglamento tvirtinimas 

V. Vaičikonis  pristatė LBKIF Teisėjų tarybos darbo reglamentą. 

 

             Pasisakė A. Alekrinskis, R. Petrukanecas, E. Gustas. 

 NUTARTA.  Vienbalsiai (7 balsai už)  pritarta LBKIF Trenerių tarybos darbo reglamentui. 

 



  

 3. SVARSTYTA. Elito komisijos darbo reglamento tvirtinimas 

 

Pranešėjas A. Alekrinskis pristatė parengtą „Elito komisijos“ darbo reglamentą.  

Pasisakė: R. Petrukanecas, E. Gustas, V. Vaičikonis. A. Lankas: trūksta trijų punktų: 1) Kas 

renka komisijos pirmininką? 2) Įvardinti kokia atsiskaitymo federacijai tvarka? 3) Apibrėžti komisijos 

narių skaičių. 

             NUTARTA.  Vienbalsiai (7 balsai už) pritarta LBKIF „Elito komisijos“ darbo reglamentui bei į 

jį įtrauktiems punktams: 1) Komisijos pirmininką renka išrinkti „Elito komisijos“ nariai. 2) „Elito 

komisija“ pirmiausiai LBKIF VK pristato olimpinių rinktinių pasirengimo ir finansinius planus. Gavusi 

LBKIF VK pritarimą planus teikia į LTOK‘ą ar kitą Olimpines rinktines rengiančią organizaciją. 

Pasibaigus sezonui ataskaitą pateikia ir LBKIF VK ir LTOK‘ui.  3) „Elito komisiją“ sudaro trys nariai. 

 

             4. SVARSTYTA. 2017 m. Kanupolo varžybų kalendorius ir Varžybų nuostatai. 

             Pranešėjas A. Alekrinskis. Pristatė LBKIF Kanupolo komiteto patvirtintą 2017 m. Varžybų 

kalendorių ir Varžybų nuostatus. 

              NUTARTA.  Vienbalsiai (7 balsai už) pritarta LBKIF Kanupolo komiteto parengtiems 2017 m. 

Kalendoriui ir varžybų nuostatams. 

 

             DISKUSIJŲ  KLAUSIMAI: 

 

A)Dėl varžybų dalyvių aprangos kodo per apdovanojimų ceremonijas 

Pranešėjas A. Alekrinskis: labai daug varžybų prizininkų į apdovanojimo ceremonijas atvyksta 

netvarkinga – netinkama apranga, ką daryti?  

            Diskusijos apibendrinimas: trenerių reikalauti, kad jų sportininkai atvyktų į apdovanojimus su 

vienoda, sportine apranga – pageidautina su miesto, klubo, sporto mokyklos ženklais. Lietuvos rinktinės 

nariai su rinktinės apranga.  

           Gal tiems sportininkams , kurie neturi deramos aprangos, per pagrindines varžybas, federacija 

apdovanojimams paskolina aprangą? 

 

B) Dėl užsiregistravusių bet nestartavusių sportininkų. 

Pranešėjas V. Vaičikonis: vėl atsirado atveju, kad sportininkai nestartuoja užregistruotuose nuotoliuose, 

renkasi kur startuos o kur ne. Siūlau laikytis ICF taisyklių – užsiregistravus keliuose  nuotoliuose, bet 

nestartavus bent viename iš jų – sportininkas turi būti diskvalifikuojamas.  

NUTARTA: Vienbalsiai (7 balsai už) laikytis šios ICF taisyklės. 

 

C) Dėl maistpinigių dydžių Olimpinės pamainos sportininkams peržiūrėjimo. 

Diskusija: kaitalioti OP sportininkų maistpinigių dydžius įpusėjus sezonui, atsižvelgiant į sportininkų 

rezultatų kaitą.  

NUTARTA: nuo rugpjūčio 1 dienos peržiūrėti OP maistpinigių dyžius. R. Petrukanecas iki liepos 29 

dienos VK narius supažindina su dabar mokamų OP sportininkams maistpinigių dydžiais.  

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Aleksandras Alekrinskis  

                

 

Posėdžio sekretorius                                                                         Romualdas Petrukanecas 

    


