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LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA 
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 

 

 

2022 m. sezono LBKIF sprinto atrankos taisyklės (projektas)  

 

1. Paaiškinimai 

2. Atranka į suaugusių baidarę keturvietę 

3. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą Kanadoje 

4. Suaugusių atranka į Europos čempionatą Vokietijoje 

5. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės I-ą etapą Čekijoje 

6. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės II-ą etapą Poznanėje 

7. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio čempionatą Vengrijoje  

8. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos čempionatą Serbijoje 

9. Jaunučių atranka į „Olympic Hopes“ regatą Slovakijoje 

 

1. Paaiškinimai 

• Trenerių Taryba – Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos valdymo 

organas atsakingas už rinktinių sudarymą, atrankos taisyklių kūrimą 

• Suaugę – vyrai ir moterys gimę 1998 m bei anksčiau. Suaugusių varžybose galima 

startuoti nuo šešiolikos metų (2006 m. gimimo ir vyresni), tačiau suaugę negali 

startuoti su jaunesnėmis amžiaus grupėmis. 

• Jaunimas – vyrai ir moterys esantys nuo 19-os iki 23-jų metų (1999 – 2003 m. 

gimimo). Jaunimas gali startuoti suaugusių varžybose, tačiau negali startuoti su 

jaunesnėmis grupėmis. 

• Jauniai – vyrai ir moterys esantys nuo 17-os iki 18-os metų (2004 – 2005 m. 

gimimo). Jauniai gali startuoti suaugusių ir jaunimo varžybose, tačiau negali 

startuoti su jaunesnėmis grupėmis. 

• Jaunučiai – berniukai ir mergaitės esantys nuo 15-os iki 16-os metų (2006 – 2007 

m. gimimo).  

• Olimpinės rinktinės sąrašas patvirtintas LTOK VK 2021 09 23 

https://www.ltok.lt/wp-content/uploads/2021/09/Paryz%CC%8Ciaus-

kandidatai.pdf  

 

 

 

 

 

https://www.ltok.lt/wp-content/uploads/2021/09/Paryz%CC%8Ciaus-kandidatai.pdf
https://www.ltok.lt/wp-content/uploads/2021/09/Paryz%CC%8Ciaus-kandidatai.pdf
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2. Atranka į suaugusių baidarę keturvietę 

 

Sudaryta baidarė keturvietė dalyvaus K4 500m rungtyje Lietuvos čempionate, kur kovos dėl 

teisės startuoti Pasaulio ir Europos čempionate.  

 

Baidarės keturvietės įgula atrenkama atrankos plaukime 2022 gegužės 9d. 9:00 K1 400m. 1-

6 vietą užėmę sportininkai dalyvauja formuojant įgulą; atsisakius aukštesnę vietą užėmusiam 

sportininkui pasislenkama viena vieta žemyn; Už įgulos formavimą atsakingas treneris 

Romualdas Petrukanecas. 

 

3. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio čempionatas vyks Halifakso mieste Kanadoje 2022 rugpjūčio 4 -7 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos čempionato metu Trakuose 2022 liepos 1 – 3 dienomis.  

Sportininkas ar įgula užėmusi pirmą vietą, iškovoja teisę startuoti Pasaulio čempionate 

(laimėtoje rungtyje). Finansavimas užtikrinamas tik olimpinės rinktinės nariams 

patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23 nutarimu. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 

 

4. Suaugusių atranka į Europos čempionatą 

Europos čempionatas vyks Miuncheno mieste Vokietijoje 2022 rugpjūčio 18 -21 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos čempionato metu Trakuose 2022 liepos 1 – 3 dienomis. 

Sportininkas ar įgula užėmusi pirmą vietą, iškovoja teisę startuoti Europos čempionate 

(laimėtoje rungtyje). Finansavimas užtikrinamas tik Olimpinės rinktinės nariams 

patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 

 

5. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės I-ą etapą 

Pasaulio taurės I-as etapas vyks Račicos mieste Čekijoje 2022 gegužės 20 – 22 dienomis. 

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo – D. ir Z. Survutų memorialo metu Trakuose 

gegužės 7 – 8 dienomis. Finansavimas užtikrinamas tik Olimpinės rinktinės nariams 

patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23. 

Teisę startuoti Pasaulio taurės I-ame etape įgyja pirmą – antrą vietą atrankos varžybose 

užėmę sportininkai ar įgulos. Keturvietėse atranka nevykdoma. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 
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6. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės II-ą etapą 

Pasaulio taurės II-as etapas vyks Poznanės mieste Lenkijoje 2022 gegužės 26 – 29 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo – D. ir Z. Survutų memorialo metu Trakuose 

gegužės 7 – 8 dienomis. Finansavimas užtikrinamas tik Olimpinės rinktinės nariams 

patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23. 

Teisę startuoti Pasaulio taurės II-ame etape įgyja pirmą – antrą vietą atrankos varžybose 

užėmę sportininkai ar įgulos. Keturvietėse atranka nevykdoma. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 

 

7. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas vyks Segedo mieste Vengrijoje, 2022 rugsėjo 1 - 4 

dienomis.  

Jauniai, Lietuvos mokinių čempionato metu Trakuose, liepos 22 – 24 dienomis iškovoję 

pirmąsias vietas (sportininkai ar įgulos) iškovoja teisę startuoti Pasaulio jaunių ir jaunimo 

čempionate (laimėtoje rungtyje). Finansavimas užtikrinamas tik olimpinės pamainos 

rinktinės nariams patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23, visiems kitiems dalyvavimo išlaidos 

apmokamos tik olimpinėje rungtyje užėmusiems 1-16 vietą ir neolimpinėje rungtyje 

užėmusiems 1-3 vietą. 

Jaunimas, Lietuvos taurės – vasaros etapo metu Trakuose, liepos 22 – 24 dienomis iškovojęs 

aukščiausias vietas jaunimo tarpe (sportininkai ar įgulos) iškovoja teisę startuoti Pasaulio 

jaunių ir jaunimo čempionate  (laimėtoje rungtyje). Finansavimas užtikrinamas tik olimpinės 

pamainos rinktinės nariams patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23, visiems kitiems dalyvavimo 

išlaidos apmokamos tik olimpinėje rungtyje užėmusiems 1-16 vietą ir neolimpinėje rungtyje 

užėmusiems 1-3 vietą. 

Jei Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionate bus vykdoma rungtis, kurios nebuvo atrankos 

varžybų metu, teisę startuoti toje rungtyje įgyja sportininkas ar įgula įvardinta trenerių 

tarybos atskiru sprendimu, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrankos varžybų pabaigos. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 

 

8. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos čempionatą 

Europos jaunių ir jaunimo čempionatas vyks Belgrado mieste Serbijoje 2022 birželio 23 - 26 

dienomis.  

Jauniai ir jaunimas, Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato metu Trakuose, gegužės 27 – 29 

dienomis iškovoję pirmąsias vietas (sportininkai ar įgulos) iškovoja teisę startuoti Europos 

jaunių ir jaunimo čempionate (laimėtoje rungtyje). Finansavimas užtikrinamas tik olimpinės 
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pamainos rinktinės nariams patvirtintiems LTOK VK 2021 09 23, visiems kitiems dalyvavimo 

išlaidos apmokamos tik olimpinėje rungtyje užėmusiems 1-12 vietą ir neolimpinėje rungtyje 

užėmusiems 1-3 vietą. 

Jei Europos jaunių ir jaunimo čempionate bus vykdoma rungtis, kurios nebuvo atrankos 

varžybų metu, teisę startuoti toje rungtyje įgyja sportininkas ar įgula įvardinta trenerių 

tarybos atskiru sprendimu, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo atrankos varžybų pabaigos. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba per 7 d. nuo 

atrankos varžybų pabaigos. 

9. Jaunučių atranka į „Olympic hopes“ regatą 

„Olympic hopes“ regata vyks Bratislavos mieste Slovakijoje 2022 rugsėjo 9 – 11 dienomis. 

Atranka vyks Lietuvos mokinių čempionato metu Trakuose liepos 22 – 24 dienomis.  

Atrankos taisyklės į šias varžybas bus paskelbtos iki 2022 birželio 1d., atskiru trenerių 

tarybos sprendimu.  

 

 

 

Trenerių tarybos pirmininkas    


