2017 m. LBKIF prezidento
Ataskaita

1.
2.
3.
4.

2017 metais buvo sušaukti 4 vykdomojo komiteto posėdžiai.
Organizuotas ir įvykdytas seminaras baidarių ir kanojų irklavimo treneriams.
Organizuotas ir įvykdytas geriausių sportininkų ir trenerių pagerbimas ir apdovanojimas.
Dalyvauta antidopingo komisijoje nuo LBKIF ( dėl sportininko Žaldoko teigiamo testo, skirta
maksimalus laikas 4 metai).
5. Balandžio mėn. su G. Brijūnu dalyvavau ECA kongrese, kur vyko rinkimai į ECA valdybą.
6. Parengta ir patvirtinta LTOK_e sportininkų pasirengimo Tokio 2020 programa.
7. Tokio 2020 programai buvo sudaryta Elito komisija: A.Alekrinskis, R.Petrukanecas,
E.Balčiūnas.
8. Slalomo komitetui prašant, buvo įsigyta varžybinė įrangą ( vartai, šalmai, numeriai).
9. Buvo parengtas ir pateiktas į KKSD fondą projektas dėl starto sistemos, finansavimo
negavome ( dalinai dėl kai kurių narių elgesio).
10. Parengti ir patvirtinti trenerių tarybos ir teisėjų kolegijos nuostatai.
11. Federacija dalyvauja,, Erasmus + “ programoje kaip partneris su LAT. ir EST.( projektas
2018-2020).
12. Organizuotas ir įvykdytas teisėjams teorinis-praktinis 3 dienų seminaras-egzaminas.
13. Išverstos į letuvių kalbą ICF taisyklės, vertimas oficialiai patvirtintas vertimų biūre.
14. Rugpjūčio mėn. buvo pasiektas politinis susitarimas tarp LTU, LAT, EST. dėl organizavimo ir
vykdymo Baltyjos taurės varžybų (pirmos vyks 2018.08.10-12d.)
15. 2017 m. buvo vykdoma ,, Irklų“ programa, išdalinta virš 30 irklų.
16. 2017 m. federacija pradėjo vystyti naują programą skyrta stambaus inventoriaus įsigijimui,
šiais metais nupirkta 1 valtis ir 3 treniruokliai už 15000 eurų.
17. Rėmėjai – opi problema.
2017 m. vienintelis stabilus rėmėjas išliko ,, Braca-sport“, rėmimas sudarė 12045,55 eurų ir
Galvės regatai prizams skyrė 6503,75 eurų.
Dabar kalbamės su ,, Seifuva“ dėl federacijos simbolikos ir Hummelis.
18. 2017 metais nuolat vyko ir tebevyksta aktyvus dalyvavimas LTOK, KKSD, seimo jaunimo ir
sporto komiteto posedžiuose, kur kalbama apie federacijų finansavimą, sporto įstatymą,
struktūrinius pakeitimus.
Nuo 2018 m. turėtų įsigalioti ,,Didelio meistriškumo sporto plėtojimo programa“ su jai
parengtais finansavimo kriterijais.
2018 metais federacijos finansinė situacija miglota, todėl biudžetas kitiems metams
numatytas tik pagrindinėms priemonėms vykdyti. „Didelio meistriškumo programai“
vykdyti federacijai reikės papildomai žmogiškujų išteklių atsakingai ruošti priemonių planus
ir jų finansavimo tikslingumą.

Ačiū už demesį.

