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 2017 metų ataskaita 

 

Baidarininkų Ričardo Nekriošiaus ir Andrej Olijnik pasiruošimas 2017 metų sezonui vyko planingai. 

Tyrimai vyko reguliariai, kurie atskleidė, kad Europos ir pasaulio čempionatuose buvome ne geriausioje 

sportinėje formoje, kadangi prieš Europos čempionatą į sportininkų organizmą pateko virusas, kurio pasekoje 

mažėjo fizinis ir funkcinis pajėgumas ir iki pasaulio čempionato nepakako laiko atsigauti. Nepaisant to 

Europos čempionate užimta 6 vieta ir pasaulio čempionate 7 vieta. 

2016-2017 metų žiemą pradėjo sportuoti kartu Ričardas Nekriošius, Andrej Olijnik, Simonas Maldonis 

ir Mindaugas Maldonis. Taip planuojant startuoti paskelbtame olimpiniame nuotolyje K4 500m. Pasaulio 

taurės III etape (Belgrade) startavo sportininkai Ričardas Nekriošius ir Andrej Olijnik, Simonas ir Mindaugas 

Maldoniai. Šiose varžybose užėmė aukštą 7 vietą. Po šio pasirodymo buvo susirinkusi baidarių treneris Sergej 

Sorokin, federacijos generalinis sekretorius Romualdas Petrukanecas, LOSC direktoriaus pavaduotojas 

Egidijus Balčiūnas ir olimpinės rinktinės mokslinis vadovas Profesorius Juozas Skernevičius. Buvo nuspręsta, 

kad Europos čempionate bandys startuoti keturvietė sudaryta iš baidarininkų Simono ir Mindaugo Maldonių, 

Edvino Ramanausko ir Aurimo Lanko, kuri Europos čempionate užimė 14 vietą. Pasaulio čempionate startuos 

Ričardas Nekriošius, Andrej Olijnik, Simonas ir Mindaugas Maldoniai. Bet įvyko kažkokie pasikeitimai, apie 

kuriuos nebuvome informuoti ir likus tik labai trumpam laikui buvo paskelbta nauja atranka, mums tai buvo 

staigmena, kuriai nebuvo pasiruošta. 

  

Prašymas Vykdomajam komitetui 

 

Mes planuojame 2018 metų sezone Europos ir pasaulio čempionatuose patekti į A finalą 500 ir 1000m.  

Sportininkai: Ričardas Nekriošius ir Andrej Olijnik 500m nuotolyje pasaulio čempionate yra užėmę II prizinę 

vietą, o 1000m nuotolyje užimamos vietos yra V-VII, tai yra pagrindo manyti, kad jų organizmo genetinis 

pagrindas yra gana geras rengtis ir startuoti 500m nuotolyje (tai parodė startuodami 2017m. pasaulio taurės 

etape keturviete, užimdami 7 vietą). 

Šiame sezone planuojame bandyti patekti į keturvietės sąstatą ir išbandyti savo jėgas 500m nuotolyje. 

Tai sudarytų sąlygas 2020 Tokyo olimpinėms žaidynėms rengtis 500m atrankai ir startams. Prašome 

federacijos vykdomojo komiteto baidarininkų rengimosi plane tiksliai fiksuoti atrankos laiką į baidarių 

keturvietės įgūlą. 

Rengantis pasaulio čempionatui mūsų rengimosi varžybų mezociklą (rugpjūčio mėn.) planuoti 

Portugalijoje. 

 

 


