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Posėdis įvyko 2018 m. sausio 27 d. 15.00 val., Panevėžyje, l/a manieže 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Gintautas Brijūnas; 

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis 

 

Svečiai: 

            LBKIF Baidarių stajerių irklavimo rinktinės Vyr. treneris S. Sorokinas 

 

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. Baidarininkų stajerių rinktinės Vyr. trenerio S. Sorokino 2017 m. ataskaita. 

2. Dėl nacionalinių rinktinių formavimo principų. 

3. Slalomo 2018 m. varžybų kalendoriaus, varžybų nuostatų bei atrankos į Lietuvos rinktines 

taisyklės. 

4. 2018 m. Kanupolo varžybų kalendorius, varžybų nuostatų tvirtinimas. 

5. Dėl naujos LBKIF administravimo tvarkos darbe su Lietuvos b/k OR irkluotojais. 

6. Naujos LBKIF valdymo struktūros tvirtinimas. 

7. 2018 m. LBKIF Sprinto kalendorius, varžybų nuostatai. 

8. Atranka į Lietuvos Sprinto rinktines. 

9. Kiti klausimai 

 

 

 

1. SVARSTYTA - IŠKLAUSYTA. LBKIF Baidarininkų stajerių irklavimo rinktinės Vyr. 

trenerio S. Sorokino 2017 m. ataskaita (ataskaita pridedama). 

 



Diskusija: A. Alekrinskis – treneriui siūlau komandai susitelkti ties K-2 1000 m distancija, 

nes išardžius dvivietės įgulą federacija gali prarasti olimpinę rungtį bei finansavimą šiai rungčiai iš 

KKSD ir LTOK. Su treneriu ,nepasiekus planuotiems  rezultatams,  gali būti nepratęsta sutartis-

kontraktas.  

R.Petrukanecas – atskaitoje paminėti faktai neatitinka teisybės: 2017 m. atranka į K-4 500 m 

rungtį buvo sukurta LBKIF Trenerių tarybos liepos 5 dieną, iki Lietuvos čempionato – kai vyko 

atranka, buvo likusios trys savaitės. Atrankos sąlygos liepos 7 dieną jau buvo patalpintos federacijos 

puslapyje www.bki.lt . S. Sorokinas yra minėtos Trenerių tarybos, kuri sukūrė atrankos taisykles, 

narys.  

Trenerio minėtas susirinkimas  - dėl K-4 500 įgulos sukūrimo planų, vyko ne birželio, bet 

balandžio mėnesį. 

A. Alekrinskis ko dar reikia komandai (K-2 1000 m), kad pasiektų aukštesnių rezultatų? S. 

Sorokinas: visko užtenka, reikia tik būti sveikiems sezono metu, nes sportininkai suserga  pasiekus 

gerą sportinę formą. Norime prieš Pasaulio čempionatą Portugalijoje surengti trijų savaičių stovyklą 

Nelo Montebelo treniruočių centre Portugalijoje. 

A. Alekrinskis: prašymas – jei suserga sportininkas, kreiptis į daktarą  ar gydytoją, tik 

daktaras gali skirti gydymą. 

 

             

2. SVARSTYTA - DISKUTUOTA.  Dėl nacionalinių rinktinių formavimo principų. 

 

A.Alekrinskis – pagal naują KKSD strategiją, kiekviena federacija savo interneto puslapyje turi 

paskelbti visų amžių Lietuvos nacionalines rinktines bei patekimo į jas principus.  

Pasiūlymas LBKIF Trenerių tarybai per mėnesį suformuoti nacionalinių rinktinių kandidatų sąrašus. 

Rinktinių turi būti keturios: jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų. Visų rinktinių sportininkus 

vadinti kandidatais į rinktinę. Į rinktines įtraukti tuos sportininkus, kurie praėjusiais metais Lietuvos 

rinktinės sudėtyje dalyvavo pasaulio, Europos čempionatuose bei varžybose kurios yra įtrauktos į 

ICF ir ECA varžybų kalendorių. 

 

   

3. SVARSTYTA. Slalomo 2018 m. varžybų kalendoriaus, varžybų nuostatų bei atrankos į 

Lietuvos rinktines taisyklės. 

 

Pranešėjas E. Karevičius. 2017 m. gruodžio mėnesį vyko Lietuvos slalomo bendruomenės Visuotinis 

susirinkimas. Visi trys dokumentai buvo aptarti, suderinti ir patvirtinti. Susirinkimas buvo 

protokoluojamas. 

R. Petrukanecas – viena iš atrankos sąlygų yra dalyvavimas Lietuvos BFP čempionate, ar taškai gauti 

už dalyvavimą jame turės reikšmingos įtakos patenkant į rinktinę? E. Karevičius: analizuojant 

praėjusių metų tarptautines varžybas pastebėjome, kad mūsų sportininkai antroje varžybų nuotolio 

dalyje negali palaikyti aukšto tempo, jiems trūksta  bendro fizinio pasirengimo. Todėl norėdami 

pastiprinti nacionalinių rinktinių narių fizinį pasirengimą, skatiname juos daugiau dėmesio skirti BFP. 

Vienas iš kontrolės būdų, tai dalyvavimas Lietuvos BFP čempionate. Visuotiniame susirinkime šiam 

pasiūlymui buvo pritarta.  

 

NUTARTA. Balsavimas: 8 – už. Pritarta patvirtinti 2018 m. LBKIF Slalomo  varžybų kalendorių, 

varžybų nuostatus bei atranką į Lietuvos rinktines. 

 

 

 4. SVARSTYTA.  2018 m. Kanupolo varžybų kalendorius, varžybų nuostatų tvirtinimas. 

 

http://www.bki.lt/


Pranešėjas E. Karevičius: LBKIF Kanupolo komiteto pirmininkas A. Kmieliauskas atsiuntė visus 

reikalingus dokumentus. Kadangi šiais metais Europos čempionato nėra, o pasaulio čempionatas  

toli – Kanadoje, Lietuvos rinktinės čempionate nedalyvaus. 

 

 

NUTARTA. Balsavimas: 8 – už. Pritarta patvirtinti 2018 m. LBKIF Kanupolo varžybų kalendorių ir 

varžybų nuostatus. 

 

       

 

5. SVARSTYTA. Nauja LBKIF administravimo tvarka darbe su Lietuvos b/k OR irkluotojais. 

 

 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Kadangi nuo 2018 m. sausio 1 d. visas OR  rinktinės administravimas 

pereina į federacijos rankas, kiekvienas LTOK kriterijus atitinkantis LBKIF  OR  rinktinės narys 

pasirašys sutartį  - kontraktą su LBKIF, jame bus nustatytos visos OR sportininko ir LBKIF pareigos 

ir atsakomybės. Sportininkui bus pateiktas jam pritaikytas ir suderintas su jo treneriu 2018 metų 

priemonių bei finansinis planas. Taip pat specialistų sąrašas (mokslininkas, kineziterapeutas, 

psichologas) į kurį sportininkas galės kreiptis tiesiogiai arba per LBKIF „Elito komisijos“ pirmininką 

E. Balčiūną. 

 

NUTARTA. 8 balsai už. Pritarta patvirtinti naują LBKIF administravimo tvarką darbe su Lietuvos 

b/k OR irkluotojais. 

 

6. SVARSTYTA. Naujos LBKIF valdymo struktūros tvirtinimas. 

 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Nuo 2018 m. sausio 1 d. visas OR  rinktinės administravimas pereina į 

federacijos rankas, LBKIF darbo apimtis didėja. Iš LOSC buvo atleisti Lietuvos B/k rinktinių Vyr. 

treneriai.  

Todėl reikės keisti  LBKIF valdymo struktūrą. Federacijos vadovas – Generalinis sekretorius, jis turi 

savo padėjėją. Visus finansinius – buhalterinius reikalus tvarko buhalterė. Šios pareigybės buvo 

pastaruosius penkerius metus.  

Nuo š. m. sausio į LBKIF priimame iš LOSC atleistus tris Lietuvos b/k irklavimo rinktinių Vyr. 

trenerius bei papildomą trenerį, kuris treniruos jaunesnius OR ir OP (Olimpinės pamainos) 

sportininkus. Federacijoje bus Vadybininkas, kuris organizuos bei administruos OR ir OP rinktinių 

darbą. LBKIF Prezidentas atstovaus federaciją tarptautiniuose bei nacionaliniuose valdžios 

sluoksniuose.  

Visos pareigybės, išskyrus Prezidento, bus atmokamos. Sutartys su treneriais  bei vadybininku bus 

pasirašyta metams. Po sezono sutartys bus peržiūrimos.  

Diskusija: R. Petrukanecas: reikia sukurti sistemą kaip po sezono nustatyti trenerių atlyginimo dydį 

(pagal kokius kriterijus). Kokio ilgio turi būti darbo sutartys.  

R. Petrukanecas: 2018 m. LBKIF biudžete buvau numatęs Prezidentui už jo darbą skirti atlyginimą. 

Prezidentas daug laiko skiria federacijos labui, todėl maniau ir manau, kad  už atliktą darbą jam 

galėtume skirti finansinį atlygį. Kadangi iki šiol LBKIF Prezidentai atlyginimo negaudavo bei jo 

darbas nebuvo reglamentuotas pareigybių aprašu, klausiu LBKIF VK kaip šioje situacijoje elgtis?  

Diskusija: jei pagal federacijos finansines galimybes yra galimybė mokėti atlyginimą – pritariame, 

reikia sukurti platesnius pareigybių nuostatus kurie numatytų darbo apimtis ir  pareigas.  

V. Vaičikonio klausimas dėl LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko darbo atlyginimo. Darbo yra tikrai 

labai daug, o atlygis yra gana simboliškas. A. Lankas: LBKIF Teisėjų tarybos pirmininko darbas yra 

sezoninis, gal galėtume rasti lėšų skirti jam paskatinimą už kiekvienas atskiras varžybas? 



 

NUTARTA. 8 balsai už. Pritarta patvirtinti naują LBKIF valdymo struktūrą. Per artimiausias savaites 

A. Alekrinskiui sukurti Prezidento, V. Vaičikoniui  - Teisėjų tarybos pirmininko darbų aprašą ir juos  

įvertinus nuspręsti dėl tolimesnių VK veiksmų. 

 

7. SVARSTYTA. 2018 m. LBKIF Sprinto kalendorius, varžybų nuostatai. 

 

Pranešėjas V. Vaičikonis. Pristatė 2018 m. Varžybų kalendorių.  

 

Varžybų nuostatus – buvo balsuojama dėl atskirų varžybų Vyr. teisėjų: Lietuvos taurės – D. ir Z. 

Survutų memorialas, Vyr teisėjas A. Alekrinskis (8- už, 1 susilaikė); Lietuvos jaunių ir jaunimo 

čempionatas,Vyr. teisėjas D. Vaičikonienė (9-už); „Brača – sport – Galvės“ regata – Vyr. teisėjas  -

M. Menkevičius (9- už); Lietuvos čempionatas, Vyr. teisėjas – V. Vaičikonis (9 – už); 

 

R. Petrukanecas: kadangi per LBKIF Konferencją nebuvo patvirtintas Lietuvos taurės ir Lietuvos 

čempionato dalyvio starto mokestis, siūlau patvirtinti 4 Eur starto mokestį. Balsavimas (9 – už)  

 

NUTARTA. 8 balsai už. Pritarta patvirtinti 2018 m. LBKIF Sprinto varžybų kalendorių bei varžybų 

nuostatus. 

 

8. SVARSTYTA.  Atranka į Lietuvos Sprinto rinktines. 

 

Pranešėjas K. Janušauskas. LBKIF Trenerių taryba sukūrė Atrankos taisykles, prašau jas patvirtinti. 

R. Petrukanecas: siūlau VK pakeisti atrankos sąlygas į vyrų K-1 200 m rungtį Europos suaugusiųjų 

čempionatui.  Siūlau, kad šioje rungtyje Europos čempionate startuotų sportininkas per Lietuvos taurę  

ir per Pasaulio taurę Vengrijoje iškovojęs dvi pergales, jei po šių varžybų sportininkai pasidalintų po 

pergalę, rengti papildomą plaukimą. Taip atsirinktų tikrai pajėgiausias sportininkas. Balsavimas (1- 

už, 8 – prieš. Pasiūlymas atmestas) 

 

Diskusijos dėl atrankos į K-4 500 m vyrų rungtį.  

 

 

NUTARTA. (9 balsai už, atrankos sistemai pritarta). Atrankos taisyklėms pritarta.  Atranka į vyrų 

baidarės keturvietės 500 m nuotolio įgulą bus vykdoma per Lietuvos taurės – D. ir Z. Survutų 

memorialo varžybas (gegužės 12 d.). Pirmas aštuonias vietas K-1 500 m  nuotolyje užėmę 

sportininkai patenka į komandą ruoštis ir startuoti Europos čempionate K-4 500 m  nuotolyje. LBKIF 

Trenerių taryba paskelbs sąrašą sportininkų, kurie galės dalyvauti šiose atrankiniuose plaukimuose. 

Keturvietės įgulos treneriu paskirtas R. Petrukanecas. Treneris iš šių aštuonių sportininkų formuos 

galutinę įgulos sudėtį (prioritetas 1 – 4 vietas užėmusiems sportininkams).  

 

9. SVARSTYTA. Kiti klausimai. Dėl R. Nekriošiaus prašymo. (prašymas pridedamas) 

 

Pranešėjas A. Alekrinskis. Federacijos VK buvo adresuotas R. Nekriošiaus prašymas apmokėti 

bendrabučio kambario išlaikymą. 

Diskusija: A. Alekrinskis – iki praėjusių metų pabaigos LBKIF apmokėdavo septynių  sportininkų, 

gyvenusių LOSC bendrabutyje pragyvenimo išlaidas, apie 60 eurų per mėnesį. LOSC‘as nuo 2018 

m. sausio pakėlė bendrabučio kambario kainą už lovą iki 120 Eur už mėnesį. Situacija: dalis 

Olimpinės rinktinės narių gyvena bendrabutyje, kita dalis gyvena savo asmeniniuose, už kreditus 

pirktuose butuose. Jei apmokėsime bendrabutyje gyvenančių sportininkų išlaidas, išlaikant 

teisingumo principą, turėtume panašią sumą (120 Eur) išmokėti negyvenantiems bendrabutyje. Deja, 



federacija neturi tiek pinigų, kad apmokėtų visų (ir gyvenančių bendrabutyje, ir gyvenančių 

nuosavuose būstuose) sportininkų gyvenimo išlaidas. Suma metams būtų iki 24 tūkstančių eurų. Tuo 

pačių atsižvelgiant į tai, kad sportininkų uždirbti „atlyginimai“ padidėjo, LBKIF „Elito komisija“ 

nusprendė, kad 2018 metais neskirs pinigų sportininkų gyvenimo patalpų išlaikymui. Siūlau LBKIF 

VK pritarti „Elito komisijos“ sprendimui ir neskirti lėšų R. Nekriošiaus gyvenamųjų patalpų 

išlaikymui.  

Klausimas: kokio dydžio „atlyginimus“ gauna Olimpinės pamainos ir Olimpinės rinktinės nariai: R. 

Petrukanecas – gyvenantys LOSC bendrabučiuose uždirba nuo 200 iki 1600 eurų per mėnesį. 

 

NUTARTA: (9 – už). Nutarta neskirti lėšų R. Nekriošiaus gyvenamųjų patalpų išlaikymui. Treneriui 

S. Sorokinui (dalyvaujančia posėdyje) pranešti sportininkui LBKIF VK sprendimą žodžiu. 

 

 

10. Kiti klausimai. Slalomo, sporto gimnazijų prašymai. 

 

Pranešėjas R. Petrukanecas. LBKIF gavo prašymus: iš Slalomo komiteto – praš0 nupirkti vieną 

vienvietę baidarę, kaina apie 2 tūkst. Eurų. Panevėžio ir Šiaulių sporto gimnazijos prašo skirti lėšų 

sportininkų mokomajam sportiniam darbui.  

 

NUTARTA: (9-už) – skirti lėšų baidarei įsigyti bei pagal galimybes skirti lėšų sporto gimnazijų 

sportininkų mokomajam sportiniam darbui. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                   Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Romualdas Petrukanecas 


