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Vykdomojo komiteto posėdyje (2018 01 27 Panevėžyje), protokolo Nr.2018/1 8. klausimu 

vienbalsiai nutarta, kad atranka į vyrų baidarės keturvietės 500 m nuotolio įgulą bus vykdoma per Lietuvos 

taurės – D. ir Z. Survutų memorialo varžybas (gegužės 12d.). Pirmas aštuonias vietas K - 1 500 m nuotolyje 

užėmę sportininkai patenka į komandą, kuri  ruošis startuoti Europos čempionate K - 4 500 m nuotolyje 

(prioritetas 1 – 4 vietas užėmusiems sportininkams). Panašūs atrankos kriterijai buvo pasirinkti ir 2017 metų 

sezone. Kur 1-5 vietas užėmę sportininkai patenka į komandą (prioritetas 1 – 4 vietas užėmusiems 

sportininkams). 2017 metais buvo pasinkti 1-4 vietas užėmę sportinninkai (treniruojami Romualdo 

Petrukaneco), kurie startavo 2017 pasaulio čempionate. Mano manymu tokiu pagrindu šiame posėdyje buvo 

nuspręsta,  kad 2018 metų keturvietės treneriu bus Romualdas Petrukanecas. 

Šių metų atrankos varžybose (gegužės 12d.) K-1 500m. nuotolyje finišavau 2 pozicijoje ir patekau į 

prioritetinę vietą ruoštis K-4 500m. rungčiai už beveik 4 savaičių vyksiančiame Europos čempionate. 

Atsižvelgiant į 2017 metų atrankos varžybų nutartį ir patirtį, kai būtent 1-4 vietas užėmę sportininkai turėjo 

prioritetą ir tuo remiantis buvo sukomplektuota komanda startuoti pasaulio čempionate, maniau, kad ir šiais 

metais bus taikoma tokia pati praktika. Po varžybų tikėjausi, kad vyks susirinkimas, kur bus sprendžiamas 

mano dalyvavimas keturvietės įguloje, aptarta susidariusi situacija, priimami sprendimai dėl bandomųjų 

treniruočių ir pan. Bet dabar yra 2018 05 25 diena, po atrankos varžybų praėjus beveik 2 savaitėmis ir likus 

iki Europos čempionato pradžios 2 savaitėms, susirinkimas vis dar neįvyko, nors paskirtas atsakingas 

treneris žadėjo tai padaryti šią savaitę. Galima daryti prielaidą, kad paskirtas treneris vilkindamas laiką 

siekia savanaudiškų tikslų, kad K-4 įguloje išliktų jo treniruojami sportininkai, o tokiu būdu man nebūtų 



 

 

sudarytos sąlygos patekti į įgulą ir startuoti Europos čempionate. Dėl šių priežasčių manau, kad mano kaip 

sportininko teisės buvo pažeistos nesilaikant atrankos kriterijų, nes treneris Romualdas Petrukanecas šioje 

situacijoje yra šališkas.  

Svarbu paminėti, kad pernai sukomplektuota įgula, kurią sudarė Ričardas Nekriošius ir Andrej 

Olijnik (K-2 1000m.), Simonas ir Mindaugas Maldoniai (treneris Sergej Sorokin), antrame pasaulio taurės 

etape užėmė aukštą 7 vietą, o tai rodė šios įgūlos potencialą. Bet po susirinkimo buvo nuspręsta, kad K-2 

1000m. ruošis tik vienai rungčiai. 

Mano siekis dalyvauti K-4 500m. rungtyje yra grindžiamas, tuo kad dėl didelės konkurencijos K-2 

1000m. rungtyje gali susiklostyti panaši situacija kaip ir atrankos varžybose į Rio olimpines žaidynes, kur 

teisė startuoti Olimpiadoje buvo duodama 1-6 vietas Pasaulio čempionate užėmusioms įguloms. K-2 įgula 

minėtose varžybose  užėmė 7 vietą ir tik laimingai susiklosčiusių aplinkybių dėka, buvo gautas leidimas 

atstovauti šalį Rio olimpinėse žaidynėse. Tikėtina, kad K-4 500m. rungčiai, atrankai į Tokyo 2020m., bus 

duodamas panašus vietų skaičius kaip ir atrankai į Rio 2016m. olimpines žaidynes rungčiai  K-4 1000m. (1-

10 vieta). Tokiu atveju  šiai rungčiai bus daugiau galimybių patekti į Olimpiadą. Todėl manau, kad mano 

siekis startuoti šioje rungtyje yra pagrįstas ir logiškas.  

Atrankos varžybos parodė, kad esu pajėgus ne tik 1000m., bet ir 500m. nuotolyje. Todėl galima 

daryti prielaidą, kad trenerio Sergej Sorokin treniruočių planai yra tinkami ruošiantis 500m. ir 1000m. 

distancijoms.  

Pasaulinė patirtis rodo, kad atletai geba startuoti keliose distancijose ir valčių klasėse, tad šiais metais 

siekiu startuoti K-2 1000m. ir K-4 500m. rungtyse ir atstovati Lietuvą svarbiausiose tarptautinėse varžybose. 

Apibendrinant aukščiau išvardintas detales, prašau slaptu balsavimu persvarstyti dabartinio K-4 

500m. įgulos trenerio objektyvumą komandos formavimui, o taip pat įtraukti dabartinį mano trenerį Sergej 

Sorokin į komandos formavimą ir treniravimą. Prašau surengti atvirą susirinkimą, apsvarstyti komandos 

formavimą ir tolimesnę eigą. 

 Mano siekiai yra geranoriški. Noriu, kad būtų pasiektas kompromisas. 

Apie sprendimą prašau mane informuoti raštu arba elektroniniu paštu (nekrios@gmail.com). 

 

Pagarbiai,  

Ričardas Nekriošius 


