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Trakai
Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 26 d. 18.50 val., Trakuose, LOSC irklavimo bazėje
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas
Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:
Benius Jankevičius;
Romualdas Petrukanecas;
Aleksandras Alekrinskis;
Egidijus Gustas;
Vytautas Vaičikonis
Kęstutis Janušauskas
Gintautas Brijūnas (susirinkime nedalyvavo. Su klausimais supažindintas per el. priemones,
savo nuomonę pareiškė telefonu)
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. Sportininko Ričardo Nekriošiaus prašymo nagrinėjimas
2. Dėl federacijos internetinės svetainės www.bki.lt kokybės gerinimo.

1. SVARSTYTA Dėl sportininko Ričardo Nekriošiaus prašymo (2018.05.25) svarstymo
Diskusija: A. Alekrinskis – federacijos VK nariai gavome sportininko R. Nekriošiaus
prašymą. Mano kaip pirmininko nuomonė yra: treneris R. Petrukanecas gavo visus įgaliojimus
komplektuoti baidarę keturvietę Europos čempionatui, treneris rėmėsi atrankos taisyklėmis.
Gegužės 23 dieną Jūs gavote trenerio R. Petrukaneco sprendimo raštą (prisegamas) dėl galutinės
įgulos sudėties. Ką į tai atsakys LBKIF Trenerių tarybos nariai? E. Gustas: rašte viskas logiškai ir
argumentuotai paaiškinta. K. Janušauskas: rašte viskas aiškiai paaiškinta, vieną ką galėjo padaryti
treneris R. Petrukanecas – surengti keletą treniruočių kaitaliojant visus į sąrašą patekusius
sportininkus. R. Petrukanecas – įgula gerai startavo Segede, nėra reikalo šiam momentui ką nors
keisti.
A. Alekrinskis – jei trenerių tarybos nariai pritaria R. Petrukaneco sukomplektuotai įgulai,
ar galime galutinai priimti sprendimą, kad patvirtiname vyrų K-4 500 m įgulą Europos
čempionatui?

SPRENDIMAS: visi vienbalsiai pritaria R. Petrukaneco vyrų K-4 500 m pasiūlytai įgulai.
(pridedamas G. Brijūno balsas, pritarė balsuodamas telefonu).
2. SVARSTYTA - DISKUTUOTA.
atnaujinimo.

Dėl federacijos internetinės svetainės www.bki.lt

Diskusija: A. Alekrinskis – reikia atnaujinti internetinės svetainės www.bki.lt dizainą, V.
Vaičikonis turi pasiūlyti kaip tai padaryti. V. Vaičikonis – mūsų svetainė gana gera: informatyvi ir
greita. Dėl dizaino galima diskutuoti. Turime nemokamą galimybę atnaujinti dizainą, bet manau,
kad pakoregavus spalvas ir įdėjus kelias nuotraukas svetainė pagyvės ir bus patrauklesnė.
SPRENDIMAS: vienbalsiai pritarta internetinės svetainės atnaujinimui. V. Vaičikonis turi
pakoreguoti svetainės dizainą iki kitų varžybų.
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