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LBKIK Trenerių tarybai
LBKIF Vykdomajam komitetui
DĖL VYRŲ BAIDARĖS KETURVIETĖS 500 METRŲ SUDĖTIES

2018 m. sausio 27 dieną Panevėžyje vykusio LBKIF Vykdomojo komiteto posėdžio metu buvo priimtas
sprendimas dėl atrankos taisyklių į vyrų baidarės keturvietės 500 metrų nuotolio įgulos komplektavimo
sąlygų. Pagrindinė atranka į šią įgulą buvo numatyta gegužės 12 dieną per Lietuvos taurės varžybas rengtus
K-1 500 m kontrolinius plaukimus. Į TOP8 patekę sportininkai pretendavo patekti į galutinę komandos
sudėtį (prioritetas 1 – 4 vietas užėmę sportininkai). Man kaip treneriui buvo skirtas įgaliojimas komplektuoti
ir paskelbti galutinę įgulos sudėtį.
Atsižvelgiau į:
1) LBKIF VK nustatytas atrankos taisykles
2) 2018 m. Europos čempionato tvarkaraštį, atrankos sąlygas į II 2019 m. Europos žaidynes
3) 2017 – 2018 metų varžybų analizę
Galutiniam sprendimui įtaką padarė:
1) Lietuvos taurės K-1 500 m TOP8, jo rezultatai
1)A. Olijnik
2)R. Nekriošius
3)M. Maldonis
4)S. Maldonis
5)E. Ramanauskas
6)A. Lankas
7)I. Navakauskas
8)E. Buivydas
2) Europos čempionato rungčių tvarkaraštis:
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Iš 2018 m. į II 2019 metų Europos žaidynes pateks:
K-4 500 m 1 – 10 v. užėmusios valtys
K-2 1000 m 1 - 14 v. užėmusios valtys
3) 2017 ir 2018 metų K-4 500 įgulos varžybų rezultatų analizė
2017 m. II Pasaulio taurės etapas Segede, galutinė įgulos vieta – 19. Pusfinalyje užimta septinta vieta, nuo
pusfinalyje nugalėjusių čekų atsilikta +3.1 sek;
2017 m. Europos čempionatas Bulgarijoje, galutinė įgulos vieta -14. Pusfinalyje nuo pirmų italų atsilikta
+2.1 sek;
2017 m. Pasaulio čempionatas, galutinė vieta – 9. Pusfinalyje nuo nugalėtojų vokiečių atsilikta +1.7sek,
finale nuo vokiečių +2.4 sek
2018 m. Pasaulio taurė Segede finale 6 vieta. Nuo nugalėtojų ispanų atsilikta + 1.7 sek

Įvertinęs visus šiuos faktus galiu konstatuoti, kad dėl sudėtingo 2018 m. Europos čempionato tvarkaraščio,
atsakingos atrankos į 2019 m. Europos žaidynes, K-4 500 įgulos nariai turi startuoti tik vieną nuotolį.
Keturvietės baidarės įgula gana greitai tobulėja ir ženkliai artėja link geriausių pasaulio įgulų.
Visi mano pasirinkti sportininkai įvykdė reikalavimą patekti į TOP8 per Lietuvos Taurės regatą.
Visi pasirinkti sportininkai turi savo vietą valtyje pagal jiems būdingas technines ar fizines savybes.
Įpatingai išskirčiau pasirinktą yrininką, kuris yra vienintelis irkluotojas– mano subjektyviu požiūriu, galintis
užimti keturvietės įgulos yrininko pareigas.
Mano pasirinkta įgula startuoti 2018 m. Europos čempionate Belgrade yra:
Aurimas Lankas
Mindaugas Maldonis
Edvinas Ramanauskas
Simonas Maldonis

