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Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas.
Posėdyje dalyvauja:
Egidijus Gustas;
Rasa Kudabienė;
Artūras Vieta;
Vytautas Vaičikonis.
Svečias:
Saulius Svaldenis.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2016 m. numatomo rengti Pasaulio Meistrų čempionato.
2. Dėl dalyvavimo varžybose Bulgarijoje.
3. Dėl Skuodo trenerio Kazimiero Rimkūno elgesio per Lietuvos jaunių žaidynes Šiauliuose, rugpjūčio
15-16 dienomis.
1. SVARSTYTA. Dėl 2016 m. numatomo rengti Pasaulio Meistrų čempionato.
Pranešėjas D. Čereška
D. Čereška pristatė čempionato biudžetą (išlaidos 56 tūkst. Eur, pajamos 30 tūkst. Eur) ir numatomą
čempionato valdymo schemą su veiklos barais:
D. Čereška – Organizacinio komiteto (toliau – OK) pirmininkas;
S. Svaldenis – Organizacinio komiteto pirmininko padėjėjas;
A. Alekrinskis – atsakingas už darbą su savanoriais;
V. Vaičikonis – varžybų svetainės ir On-line sistemos koordinatorius ir kūrėjas;
A. Vieta, R. Kudabienė - atsakingi už varžybų reikalų derinimą Trakų savivaldybėje ir LOSC irklavimo
bazėje.
N. Kamarauskaitė – susirašinėjimas ir bendravimas su varžybų dalyviais.

Diskusija ir klausimai: R. Petrukanecas paklausė, kokiomis lėšomis bus apmokėti pirminiai darbai? S.
Svaldenis atsake, kad su visais varžybų paslaugų teikėjais susitarti, kad apmokėjimas už paslaugas vyks
po čempionato.
A. Alekrinskis paklausė, ar buvo suderintos su būsimo OK nariais jų darbo sąlygos? D. Čereška atsakė,
kad šio susitikimo metu pasidalinsime darbais ir bandysime susitarti dėl darbo sąlygų. R. Petrukanecas
pakomentavo, kad N. Kamarauskaitei gali būti per sudėtinga vykdyti susirašinėjimą su visais varžybų
dalyviais, gali trukdyti užsienio kalbų barjeras bei darbas jos pagrindiniame darbe Vilniaus
savivaldybėje bei LBKIF.
R.Petrukanecas pabrėžė, kad svetainės ir on-line sistemos sukūrimo: svetainės kurimas bei on-line
sistemos kurimas gali LBKIF brangiai kainuoti. D. Čereška pridūrė, kad svetainės galime nekurti, o
čempionato svetainei naudoti bki.lt svetainės tinklapį. V. Vaičikonis pabrėžė, kad

LBKIF on-line

sistema netinkama naudotis užsieniečiams, galima sukurti naują, bet kokios sumos reikėtų atnaujinti
sistemą, neįvardino.
D. Čereška įvardino, kad yra penkios įmonės, galinčios prisidėti prie čempionato surengimo po 1 tūkst.
eurų.
A. Alekrinskio paklausė, kad jei čempionatas bus nuostolingas, kas padengs nuostolius? Pasiūlė D.
Čereškos surastoms penkioms įmonėms pasirašyti įsipareigojimus lygiomis dalimis padengti nuostolius.
S. Svaldenis pridūrė, kad įmonės nesutiks su tokiu pasiūlymu.
NUTARTA. Kitame susitikime, rugsėjo 24 d. D. Čereška pateikia patikslintą čempionato sąmatą bei
tiksliai įvardintus OK veiklos skyrius bei skyrių darbuotojus.
2. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo varžybose Bulgarijoje.
Pranešėjas R. Petrukanecas.
R. Petrukanecas paskelbė, kad Bulgarijos BKI federacija š. m. spalio 10-12 dienomis organizuoja
Europos čempionų taurės jaunių ir jaunimo regatą ir kviečia joje dalyvauti 5 Lietuvos dalyvius,
apmokant jų dalyvavimo išlaidas: nakvynę, maitinimą, valčių nuomą (4 sportininkams ir 1 treneriui).
Tuo pat metu vyks ir Tarptautinių teisėjų kategorijų egzaminų laikymas. R. Petrukanecas pasiūlė
varžybose leisti dalyvauti C-2 1000 m įgulai O. Murzai ir J. Kuračionokui (2015 m. Pasaulio jaunių
čempionate užėmusiems 8 vietą.) - kad kauptų tarptautinių varžybų patirtį. Taip pat K-2 200 m įgulą - J.
Klimentjevą ir E. Svirbutovič (2015 m. Pasaulio jaunių čempionate užėmusius 17 vietą). Sportininkai
šiais metais buvo jaunesni nei jų priešininkai čempionate, todėl galima tikėtis gerų rezultatų ateityje.

Komandos vadovu paskirti V. Vaičikonį (LBKIF Teisėjų kolegijos pirmininką, jis laikytų Tarptautinės
kategorijos teisėjo egzaminą).
NUTARTA: vienbalsiai pritarta siūlymui.

3.

SVARSTYTA. Dėl Skuodo trenerio Kazimiero Rimkūno elgesio per Lietuvos jaunių žaidynes

Šiauliuose, rugpjūčio 15-16 dienomis.
Pranešėjas V. Vaičikonis.
Per Lietuvos jaunių žaidynių varžybas Skuodo trenerio

K. Rimkūno vadovaujamoje K-4 vaikinų

komandoje pusfinaliniame plaukime buvo pakeisti sportininkai. To pasėkoje Skuodo įgula sustiprėjo ir
pakliuvo į finalą. Varžybų metu tai išsiaiškinus, Skuodo įgula buvo diskvalifikuota.
NUTARTA. Vienbalsiai pritarta įspėti Skuodo trenerį Kazimierą Rimkūną dėl tokio savo komandos
elgesio. Gavus antrą įspėjimą, treneris bus baudžiamas.
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