LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6
VYKDOMOJO KOMITETO BALSAVIMAS
2018-07-28
Vilnius
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Prezidentas, LBKIF Vykdomojo komiteto
pirmininkas Aleksandras Alekrinskis 2018. 07. 27 pateikė klausimą LBKIF VK dėl vyrų
baidarės keturvietės (K-4 500m) komplektavimo pasaulio čempionatui Montemore
(Portugalija).
Už kurį atrankos variantą balsuojate:
1

Variantas. LBKIF Trenerių tarybos pasiūlymas:

1. Paskirti trenerius S.Sorokiną, R.Petrukanecą (jam neesant –trenerį A.Lanką) ir federacijos vadybininką
E.Balčiūną atsakingais K-4 formavime.
2. Pavesti minėtiems treneriams nustatyt vykdymo laiką ir kriterijus.
3. Kriterijų pagrindu laikyti 500m nuotolio įveikimo laiką.
4. Kontrolines treniruotes vykdyti 2018m liepos 31-rugpiūčio 1 dienomis sekančia tvarka:

A Liepos 31d. 10,00val.bandoma įgula R.Nekriošius-A.Olijnik-S.Maldonis-M.Maldonis
B Liepos 31d. 12,00val.bandoma įgula R.Nekriošius-A.Olijnik-A.Lankas-E.Ramanauskas
C Liepos 31d. 16,00val.bandoma įgula S.Maldonis-M.Maldonis -A.Lankas-E.Ramanauskas
D Rugpiūčio1d. 10,00val.bandoma įgula R.Nekriošius-A.Olijnik-E.Ramanauskas-M.Maldonis
E Rugpiūčio1d. 12,00val.bandoma įgula A.Olijnik-A.Lankas-E.Ramanauskas-M.Maldonis
F Rugpiūčio1d. 16,00val.bandoma įgula R.Nekriošius-A.Lankas-E.Ramanauskas-M.Maldonis

5. Bandymai bus atliekami 500m nuotolyje fiksuojant laiką, video ir sportininkų užsirūgštinimą.
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Variantas. A. Alekrinskio pasiūlymas Vykdomojo komiteto vardu:
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija
Vykdomojo komiteto sprendimas
dėl 2018 m. sausio 27 d. atrankos taisyklių
2018-07-26
Vilnius

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – BKI Federacija), atsižvelgdama į 2018 m.
liepos 20 d. BKI Federacijos Apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė komisija) priimtą sprendimą, sprendžia
klausimą dėl 2018 m. sausio 27 d. priimtų atrankos į K-4 500 m. baidarės komandą taisyklių keitimą. BKI
Federacijos vykdomasis komitetas nusprendžia, kad:

1) Pažymėtina, jog BKI Federacijos trenerių tarybai Vykdomojo komiteto nariai uždavė konkrečius
klausimus, kurie padėtų Trenerių tarybai parengti atrankos planą, kurį Vykdomasis komitetas galėtų
svarstyti ir pateikti balsavimui.
a) Trenerių taryba nepateikė K-4 500 m. įgulos sėdėjimo valtyje visų galimų variantų;
b) Trenerių taryba nepateikė konkrečių vertinimo kriterijų (išskyrus laiką), pagal kuriuos būtų
atrenkami K-4 500 m. įgulos sportininkai;
c) Trenerių taryba nederino atrankos vertinimo kriterijų su Vykdomojo komiteto išrinktu vyriausiu
K-4 500 m. baidarės įgulos treneriu Romualdu Petrukanecu;
d) Trenerių taryba šiuo metu vykstančiomis diskusijomis prieštarauja savo sukurtoms taisyklėms dėl
K-4 500 m. įgulos stiprinimo ir vietoj to teikia siūlymus naujai formuoti komandą likus 1
mėnesiui iki Pasaulio čempionato;
e) Trenerių taryba nepateikė sprendimo dėl tolimesnio K-4 500 m. įgulos pasiruošimo, nes tokia
situacija nėra suderinta su sportininkų patvirtintais finansiniais priemonių sprendimais.
2) Atsižvelgiant į nurodytus akivaizdžius trūkumus Vykdomasis komitetas sprendžia, kad šiuo metu
Trenerių taryba nesugebėjo pateikti aiškaus plano dėl Atrankos į K-4 500 m. įgulą taisyklių, todėl
nesant tinkamai paruoštam dokumentui jis negali būti teikiamas balsavimui Vykdomajame komitete.
3) Atsižvelgiant į tai, jog geriausiai sportininkų fizinį potencialą žino ir kiekvieno sportininko fizinius
pajėgumus konkrečioje rungtyje gali įvertinti treneris, manytina jog tikslinga leisti pačiam treneriui
formuoti komandas konkrečioms rungtims, atsižvelgiant į pačių sportininkų pasirinktą rungtį bei su
sportininkais sudarytas sportininko rengimo sutartis. Kadangi trenerių taryba nepateikė jokio
konstruktyvaus pasiūlymo dėl atrankos į K-4 500 m. įgulą taisyklių, laikytina, kad šiam sezonui
paliekamos galioti 2018 m. sausio 27 d. Vykdomojo komiteto priimtos taisyklės, kai konkretus
treneris įpareigojamas suformuoti konkrečią įgulą.

Balsavimas paskelbtas liepos 27 d., balsavimo pabaiga 2018.07.28 d. 10.00 val ryto.

Balsavimo rezultatai: 6 – už antrą variantą, 3 – susilaikė. Paliekamas galioti LBKIF 2018. 01. 27
dienos sprendimas, pagal kurį R. Petrukanecas yra paskirtas baidarės keturvietės treneriu bei jam
patikėta formuoti ir treniruoti keturvietės įgulą.

Generalinis sekretorius

Romualdas Petrukanecas

