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2017 m. LBKIF ATRANKOS TAISYKLĖS DALYVAUTI VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ 

PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATUOSE,  OLYMPIC HOPES REGATOJE, 

BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ JAUNIŲ ŽAIDYNĖSE, EUROPOS JAUNIMO OLIMPINIAME 

FESTIVALYJE 

 

ATRANKA Į EUROPOS SUAUGUSIŲJŲ ČEMPIONATĄ, PLOVDIVE (BULGARIJA), 

2017. 07. 14 – 16  d. 

K-2 1000 m vyrai, K-1 200 m vyrai, atranka vyks 

1) Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, gegužės 6 – 7  d. 

2) II Pasaulio taurės etape Segete (Vengrija). Gegužės 26- 28 d. 

Per Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memorialą šiose rungtyse pirmas dvi vietas užėmę (-usios)  

sportininkai ar įgulos įgyja teisę startuoti Pasaulio taurės II etape Vengrijoje. Per Pasaulio taurės 

etapą aukštesnę vietą iškovojęs sportininkas ar įgulą išsikovoja teisę startuoti Europos čempionate 

Bulgarijoje. 

C-1 1000 m vyrai, C-2 1000 m vyrai, atranka vyks 

1) Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, gegužės 6 – 7  d. 

Per Lietuvos taurę – D. ir Z. Survutų memorialą, C-1 1000 m rungtyje 1 – 6 vietas užėmę 

sportininkai patenka „Lietuvos kanojininkų komandą“. Treneriai K. Rėksnys, E. Gustas ir D. 

Michailovas iš jų komplektuoja C-1 1000 m ir C-2 1000 m įgulas.  

Iki Europos  čempionato pradžios likus dviem savaitėms, treneriai paskelbia kokiose rungtyse  ir 

kokie sportininkai  startuos. 

Tokijo Olimpinių žaidynių naujos ar paliktos senos rungtys: K-4  500 m vyrai, K-4 1000 m 

vyrai, C-1 200 m vyrai, K-2 200 m vyrai, C-1 200  moterys, C-2 500 m moterys 

Atrankos taisyklės bus paskelbtos po galutinio Tokijo Olimpinių žaidynių rungčių paskelbimo. 
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                                                                                                                 federacijos prezidentas   
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Likusios rungtys 

Atsiradus norinčių startuoti likusiose rungtyse,  LBKIF Trenerių tarybą priima sprendimą, kuri turi 

patvirtinti LBKIF Vykdomasis komitetas. 

 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF Vykdomasis Komitetas 

atsižvelgdamas į LBKIF trenerių tarybos nuomonę. 

 

ATRANKA Į PASAULIO ČEMPIONATĄ,  RAČICA (ČEKIJA), RUGPJŪČIO 24 – 27 D. 

K-1 200 m vyrai,  K-2 1000 m vyrai 

1)Europos čempionatas Plovdive (Bulgarija), liepos 14 – 16 d. 

3)Lietuvos čempionatas Trakai, liepos 21 – 23 d. 

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

čempionate.* 

*- jeigu sportininkas ar įgula 2017 m Europos čempionate laimi 1-  8 vietas bet nelaimi Lietuvos 

čempionate, jiems suteikiamas antras šansas – papildomos plaukimas. Jame varžosi Lietuvos 

čempionas ir sportininkas Europos čempionate užėmęs 1 – 8 vietas.  Papildomo plaukimo 

nugalėtojas patenka į Pasaulio čempionatą. Papildomo plaukimo vietą ir  laiką  nustato LBKIF 

Trenerių taryba. 

C-1 1000 m vyrai, C-2 1000 m vyrai atranka vyks 

1) Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, gegužės 6 – 7  d. 

2) 1)Europos čempionatas Plovdive (Bulgarija), liepos 14 – 16 d. 

      3) Lietuvos čempionatas Trakai,liepos 21-23d. 

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

čempionate.* 

*- jeigu sportininkas ar įgula 2017 m Europos čempionate laimi 1-  8 vietas bet nelaimi Lietuvos 

čempionate, jiems suteikiamas antras šansas – papildomos plaukimas. Papildomo plaukimo 

nugalėtojas patenka į Pasaulio čempionatą. Papildomo plaukimo vietą ir  laiką  nustato LBKIF 

Trenerių taryba. 
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Tokijo Olimpinių žaidynių naujos ar paliktos senos rungtys: K-4  500 m vyrai, K-4 1000 m 

vyrai, C-1 200 m vyrai, K-2 200 m vyrai C-1 200m moterys C-2 500m moterys 

Atrankos taisyklės bus paskelbtos po galutinio Tokijo Olimpinių žaidynių rungčių paskelbimo. 

Likusios rungtys 

Atsiradus norinčių startuoti likusiose rungtyse,  LBKIF Trenerių tarybą priima sprendimą, kuri turi 

patvirtinti LBKIF Vykdomasis komitetas. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF Vykdomasis Komitetas 

atsižvelgdamas į LBKIF trenerių tarybos nuomonę. 

ATRANKA Į EUROPOS  JAUNIŲ IR JAUNIMO ČEMPIONATĄ BELGRADAS  

(SERBIJA), 2017. 06. 22 – 25 d. 

Atranka vyks  

 1)Lietuvos jaunių ir jaunimo  čempionate, Trakai Gegužės 26 – 28 d. 

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

startuoti Europos jaunių ir jaunimo  čempionate. 

K-1 200 m jaunimas vaikinai, atranka vyks  

1)Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, gegužės 6 – 7  d. 

Aukščiausią vietą tarp jaunimo amžiaus sportininkų užėmęs sportininkas iškovoja teisę startuoti 

Europos čempionate.  

C-1 1000 m jaunimas vaikinai, C-2 1000 m jaunimas vaikinai   atranka vyks 

1) Lietuvos taurėje – D. & Z. Survutų memoriale, gegužės 6 – 7  d. 

Per Lietuvos taurę – D. ir Z. Survutų memorialą, C-1 1000 m rungtyje 1 – 6 vietas užėmę 

sportininkai patenka „Lietuvos kanojininkų komandą“. Treneriai K. Rėksnys, E. Gustas ir D. 

Michailovas iš jų komplektuoja C-1 1000 m ir C-2 1000 m įgulas  

Iki kiekvieno čempionato pradžios likus dviem savaitėms, treneriai paskelbia kokiose rungtyse  ir 

kokie sportininkai  startuos.  

 

K-4 500 merginų jaunių ir jaunimo, K-4 1000 m ar K-4 500 m vaikinų jaunių ir jaunimo 

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

skiriamas sportininkams Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų memorialo bei Lietuvos  jaunių ir 

jaunimo čempionate užėmusiems aukštesnes vietas   K-1 500 m, K-1 1000 m, K-2 500 m, K-2 1000 

m vaikinų bei K-1 500 m, K-2 500 m merginų nuotoliuose.  

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF Vykdomasis Komitetas 

atsižvelgdamas į LBKIF trenerių tarybos nuomonę. 

 

ATRANKA Į PASAULIO   JAUNIŲ IR JAUNIMO  ČEMPIONATĄ PITESTI  

(RUMUNIJA). 2017. 07. 27 - 30 d.  

Atranka vyksta   

1)“Galvės“ regata Trakai, birželio 17 – 18 d. 

2) Europos jaunių ir jaunimo čempionatas Belgradas (Serbija), birželio 22 – 25 d. 

3)Papildomas plaukimas  

„Galvės“ regatoje   pirmąsias  vietas  užėmęs sportininkas ar įgula įgyja teisę startuoti Pasaulio  

jaunių ir jaunimo čempionate.* 

*- jeigu sportininkas ar įgula 2017 m Europos jaunių ir jaunimo čempionate laimi 1-  8 vietas bet 

nelaimi „Galvės“ regatoje, jiems suteikiamas antras šansas – papildomos plaukimas. Jame varžosi 

„Galvės“ regatos nugalėtojas  ir sportininkas Europos čempionate užėmęs 1 – 8 vietas. Papildomo 

plaukimo nugalėtojas patenka į Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatą. Papildomo plaukimo vietą ir  

laiką  nustato LBKIF Trenerių taryba. 

K-4 500 merginų jaunių ir jaunimo, K-4 1000 m ar K-4 500 m vaikinų jaunių ir jaunimo 

atranka  

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

skiriamas sportininkams  Lietuvos  jaunių ir jaunimo čempionate, „Galvės“ regatoje užėmusiems 

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

500 m merginų nuotoliuose. 

 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF Vykdomasis Komitetas 

atsižvelgdamas į LBKIF trenerių tarybos nuomonę. 
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ATRANKA Į OLYMPIC HOPES REGATĄ  . 2017 rugsėjis 

Atranka vyksta  Lietuvos moksleivių čempionate Šiauliai, birželio 10 – 11  d. 

Pirmasias  dvejas vietas užėmė sportininkai patenka į Olympic hopes regatą. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima LBKIF Vykdomasis Komitetas 

atsižvelgdamas į LBKIF trenerių tarybos nuomonę. 

 

    

ATRANKA Į BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ JAUNIŲ ŽAIDYNĖS BRESTAS, 

(BALTARUSIJA), LIEPOS 7-9 d. 

 

Atranka vyksta  Lietuvos moksleivių čempionate Šiauliai, birželio 10 – 11  d. 

 Baidarė vaikinai   

K-1 200 m ir K-1 1000 m  užėmę 1 vietą tarp  2001 m. g. sportininkų*,** 

K-1 200 m ir K-1 1000 m  užėmę 1 vietą tarp  2002 m. g. sportininkų*, ** 

 

  *Jei vienoje amžiaus grupėje, abiejose rungtyse laimi tas pats sportininkas, žaidynėse vietą 

išsikovoja aukštesnę vietą pagal 2 rungtis (K-1 200 m ir K-1 1000 m) užėmęs sportininkas. 

(tai liečia atskirai 2001 m. g.   ir 2002 m. g. sportininkus) nes reikia 4 sportininkų.  

 

   ** Jei vienodus rezultatus pagal 2-jų rungčių sumą parodo 2 sportininkai –žaidynėse vietą 

išsikovoja aukštesnę vietą K-2 1000m rungtyje pasiekęs sportininkas. 

 

Kanoja  vaikinai   

C-1  1000 m  užėmę 1 vietą tarp  2001 m. g. sportininkų* 

C-1  1000 m  užėmę 1 vietą tarp  2002 m. g. sportininkų* 

C-2  1000m užėmę   1 vietą  

 

Jei tas pats sportininkas(ai) laimi C-1 1000 m ir C-2 1000 m nuotoliuose –žaidynėse vietą 

išsikovoja sportininkas užėmęs 1 vietą C-1 200 m nuotolyje (Amžiaus grupėje, kurioje trūksta tų 

metų sportininko ar sportininkų) nes reikia 4 sportininkų 

 

Baidarė merginos   

 

K-1 200 m ir K-1 500 m  užėmusios  1 vietą tarp  2001 m. g. sportininkių* 

K-1 200 m ir K-1 500 m  užėmusios  1 vietą tarp  2002 m. g. sportininkių* 
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Jei vienoje amžiaus grupėje, abejose rungtyse laimi ta pati sportininkė, žaidynėse vietą išsikovoja 

aukštesnę vietą pagal 2 rungtis (K-1 200 m ir K-1 500 m) užėmusi  sportininkė (Tai liečia atskirai 

2001 m. g.  ir 2002 m. g. sportininkes) 

Jei vienodus rezultatus parodo dvi sportininkės- žaidynėse vietą išsikovoja aukštesnę vietą K-2 

500m rungtyje pasiekusi sportininkė. Nes reikia 4 sportininkių 

 

Kanoja merginos   

C-1 200 m  užėmusios  1 vietą tarp  2001 m. g. sportininkių 

C-1 200 m  užėmusios  1 vietą tarp  2002 m. g. sportininkių 

 

 

ATRANKA Į EUROPOS JAUNIMO OLIMPINĮ FESTIVALĮ GYOR (VENGRIJA), LIEPOS 

28 – 30 d. 

 

Atrankos sąlygos bus paskelbtos sužinojus kiek vietų – kvotų gaus  LBKIF federacija.  


