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

 

 

2023 m. sezono LBKIF sprinto atrankos taisyklės 

 

1. Paaiškinimai 

2. Atranka į suaugusių baidarę keturvietę 

3. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą Vokietijoje 

4. Suaugusių atranka į Europos žaidynes Lenkijoje 

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

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

7. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės III-ą etapą Prancūzijoje 

8. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio čempionatą Italijoje  

9. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos čempionatą Portugalijoje 

10. Jaunučių atranka į „Olympic Hopes“ regatą  

11. Pirmas taisyklių priedas – Lietuvos rinktinių formavimo kriterijų pasiūlymas 

12. Antras taisyklių priedas – Europos žaidynių kvotos 

13. Trečias taisyklių priedas – sportininkų finansavimo sąlygos varžyboms 

 

1. Paaiškinimai 

• Trenerių Taryba – Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos valdymo 

organas atsakingas už rinktinių sudarymą, atrankos taisyklių kūrimą 

• Suaugę – vyrai ir moterys gimę 1999 m bei anksčiau. Suaugusių varžybose galima 

startuoti nuo šešiolikos metų (2007 m. gimimo ir vyresni), tačiau suaugę negali 

startuoti su jaunesnėmis amžiaus grupėmis. 

• Jaunimas – vyrai ir moterys esantys nuo 19-os iki 23-jų metų (2000 – 2004 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 (2005 – 2006 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 (2007 – 2008 

m. gimimo).  

• Lietuvos rinktinės formuojamos pagal patvirtintus „2023 m. Lietuvos b/k irklavimo 

rinktinių formavimo kriterijus (pagal olimpines rungtis)“ – šie kriterijai 2022 11 07 

perduoti trenerių tarybos LBKIF vykdomajam komitetui tvirtinimui (šių atrankos 

taisyklių 1 priedas). 

• Atranką laimėjusiose keturvietėse valtyse (visose amžiaus grupėse ir visoms 

varžyboms) leidžiama keisti 25% įgulos. 
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2. Atranka į suaugusių baidarę keturvietę 

 

Atrankoje sudaryta baidarė keturvietė privalo startuoti atrankos varžybose Lietuvoje siekiant 

teisės atstovauti Lietuvai Pasaulio čempionate bei Europos žaidynėse t. .y. minėta įgula 

neturi jokio pranašumo prieš kitas įgulas atrankose. 

 

Federacija privalo užtikrinti kokybišką dalyvavimą atrankoje visiems norą pareiškusiems 

olimpinės rinktinės nariams, nepriklausomai nuo to kur jie vykdo pasiruošimą (t. y. 

parūpinama kelionė, viešbutis, maitinimas, inventorius bent kelios dienos iki atrankos ir 

visos atrankos metu). 

 

Atrankoje gali dalyvauti visi olimpinės rinktinės nariai (baidarininkai), sportininkai nesantys 

olimpinės rinktinės sudėtyje, gali dalyvauti pateikę prašymą trenerių tarybai, jei trenerių 

taryba jį patenkina. Privalomai atrankoje turi startuoti: Simonas Maldonis, Mindaugas 

Maldonis, Ignas Navakauskas, Artūras Seja – nors vienam sportininkui iš sąrašo nestartavus 

arba bent dviem nepakliuvus į penketuką, atranka į pagrindinę keturvietę vykdoma 

vienvietėmis. Trenerių taryba iki 2023 m. kovo pabaigos priimtų naujas atrankos taisykles tik 

pagal vienvietes baidares.  

 

Baidarės keturvietės įgula sudaroma 2023 kovo mėnesį Portugalijoje:  

a) viena įgula – pernai metų Pasaulio čempionato įgula; 

b) antra įgula sudaryta pagal atranką vienvietėmis baidarėmis 400 m, daromi du 

plaukimai (ryte ir vakare): skaičiuojami taškai (užimta vieta = taškai, tarkime 

pirma vieta – 1 taškas, 4 vieta – 4 taškai), tokiu atveju mažiausiai taškų surinkę 4 

sportininkai sudaro antrą keturvietę; esant situacijai, kai du ar daugiau 

sportininkų turi lygiai taškų, daromas trečias 400m plaukimas sekančios dienos 

ryte; 

c) antroje keturvietėje gali būti dalis sportininkų iš pirmos keturvietės (pirma 

keturvietė su antra tiesiogiai nelenktyniauja), esant situacijai, kuomet į antrą 

keturvietę atsirinkę sportininkai visi keturi yra ir pirmos įgulos nariai, atranka 

nebevykdoma 

d) abi keturviečių sudėtys startuoja po du kartus 500 m (viena įgula ryte, kita 

vakare, o sekančią dieną atvirkščiai), susumavus laiką skelbiama įgula nugalėtoja; 

Tiksli data, atrankos laikai bei techninės detalės bus paskelbtos visiems pareiškusiems norą 

dalyvauti atrankoje 2023 m. kovo 4 d. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

3. Suaugusių atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio čempionatas vyks Duisburgo mieste Vokietijoje 2023 rugpjūčio 23 -27 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos čempionato metu Trakuose 2023 birželio 30 - liepos 2 dienomis.  



Patvirtinta LBKIF trenerių tarybos 2022 12 20, perduota tvirtinimui LBKIF VK 

3 
 

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

(laimėtoje rungtyje). Jei Europos žaidynėse 1-6 vietą užėmęs sportininkas ar įgula Lietuvos 

čempionate nelaimi, dvi dienos po Lietuvos čempionato daroma papildoma atranka tarp 

laimėjusio Lietuvos čempionate sportininko (įgulos) ir gerai pasirodžiusio Europos žaidynėse 

sportininko (įgulos). Esant 1 – 1, daroma dar viena papildoma atranka sekančią dieną. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

 

4. Suaugusių atranka į Europos žaidynes 

Europos žaidynės vyks Krokuvos mieste Lenkijoje 2023 birželio 21 - 23 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose 2023 gegužės 6-7 dienomis. 

Sportininkas ar įgula užėmusi pirmą vietą rungtyje kurioje Lietuva turi kvotą, iškovoja teisę 

startuoti Europos žaidynėse (laimėtoje rungtyje). Turimos kvotos pridedamos taisyklių 2 

priede (kvotų skaičius gali dar pasikeisti). 

Sportininkui ar įgulai iškovojus teisę atstovauti Lietuvai ir atsisakius jos, teisė perleidžiama 

žemiau esančiam sportininkui ar įgulai toje rungtyje.  

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

 

5. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės I-ą etapą 

Pasaulio taurės I-as etapas vyks Segedo mieste Vengrijoje 2023 gegužės 11 – 14 dienomis. 

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose gegužės 6 – 7 dienomis.  

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

užėmę sportininkai ar įgulos, tačiau komandą patvirtina Trenerių Taryba. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

 

6. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės II-ą etapą 

Pasaulio taurės II-as etapas vyks Poznanės mieste Lenkijoje 2023 gegužės 26 – 28 dienomis.  

Atranka vyks Lietuvos taurės pavasario etapo metu Trakuose gegužės 6 – 7 dienomis. 

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

užėmę sportininkai ar įgulos, tačiau komandą patvirtina Trenerių Taryba. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

 

7. Suaugusių atranka į Pasaulio taurės III-ą etapą 

Pasaulio taurės III-as etapas vyks Paryžiaus mieste Prancūzijoje 2023 rugpjūčio 30 rugsėjo 1 

dienomis.  
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Trenerių taryba sudarys komandą kuri startuos III Pasaulio taurės etape atsižvelgdama į 

Lietuvos čempionato rezultatus.  

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 

 

8. Jaunių ir jaunimo atranka į Pasaulio čempionatą 

Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatas vyks Auronzo mieste Italijoje, 2023 liepos 6-9 

dienomis.  

Jauniai, Lietuvos taurės pavasario etape Trakuose, gegužės 6 – 7 dienomis iškovoję pirmąsias 

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

(laimėtoje rungtyje). 

Jaunimas, Lietuvos taurės pavasario etape Trakuose, gegužės 6 – 7 dienomis iškovojęs 

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

jaunių ir jaunimo čempionate  (laimėtoje rungtyje). Trenerių Taryba atsižvelgdama į atrankos 

taisykles ir sportininkų meistriškumą sudarys jaunimo rinktinę. 

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. 

 

9. Jaunių ir jaunimo atranka į Europos čempionatą 

Europos jaunių ir jaunimo čempionatas vyks Montemor mieste Portugalijoje 2023 liepos 27 - 

30 dienomis.  

Jauniai ir jaunimas, Lietuvos jaunių ir jaunimo čempionato metu Trakuose, gegužės 26 - 28 

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

jaunių ir jaunimo čempionate (laimėtoje rungtyje).  

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. 

 

10. Jaunučių atranka į „Olympic hopes“ regatą 

 „Olympic hopes“ regata vyks 2023 rugsėjo 15-17 dienomis Poznanės mieste Lenkijoje. 

Atranka vyks Lietuvos mokinių čempionato metu Trakuose liepos 21 – 23 dienomis.  

Rungtys kuriose atranka vykdoma tiesiogiai: 

Vyrai gimę 2006 K1, C1 200, 500, 1000 m 
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Vyrai gimę 2007 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2008 K1, C1 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2006 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2007 - 2008 K2, C2 200, 500, 1000 m 
Vyrai gimę 2006 - 2008 K4, C4 200, 500 m 
Moterys gimę 2006 K1, C1 200, 500 m 
Moterys gimę 2007 K, C1 200, 500 m 
Moterys gimę 2008 K1, C1 200, 500 m 
Moterys gimę 2006 K2, C2 200, 500 m 
Moterys gimę 2007 – 2008 K2, C2 200, 500 m 
Moterys gimę 2006 - 2008 K4 200, 500 m 

 

Iškovoję pirmas dvi vietas (sportininkai arba įgulos) įgyja teisę startuoti „Olympic hopes“ 

regatoje (toje pačioje rungtyje).  

Atsisakius vienviete startuoti teisę iškovojusiam sportininkui, jo vietą užimti gali tik trečią 

vietą iškovojęs sportininkas. Ketvirtą ir žemesnes vietas vienvietėmis iškovoję sportininkai 

Olympic hopes varžybose startuoti vienvietėmis negali.  

Atsisakius iškovotos teisės startuoti dvivietei, trečią vietą iškovojusi dvivietė į Olympic hopes 

varžybas gali važiuoti tik trenerių tarybai leidus. 

Keturvietei atsisakius teisės startuoti, atsilaisvinusią keturvietę gali sudaryti tik sportininkai 

užėmę vietas sekančiai: 2006 m. grupėje vienvietėmis iškovoję 1-6 vietas, 2007 m. grupėje 1-

4 vietas, 2008 m. grupėje 1-2 vietas iškovoję sportininkai arba 1-3 vietas iškovoję 

dvivietėmis. 

1000 m rungtyse kurios bus vykdomos „Olympic hopes“ regatoje, bet nebus Lietuvos 

mokinių čempionate (visos moterų rungtys), teisę startuoti įgyja 500 m nuotolyje pirmas dvi 

vietas iškovojusios sportininkės arba įgulos, žemesnes vietas užėmusios sportininkės, 

startuoti negali. 

Iškilus ginčytinoms situacijoms galutinį sprendimą priima Trenerių Taryba. 
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1 priedas 

Patvirtinta trenerių tarybos 2022 11 07, 
perduota tvirtinimui LBKIF VK. 

 

2023 m. Lietuvos b/k irklavimo rinktinių formavimo kriterijai (pagal olimpines rungtis) 

 

Rinktinės 
Sportininkų 

amžius 
Sportininkų 

skaičius 
Aprūpinimas 

% 
Aprūpinimas Kriterijai Rezultato galiojimo laikas 

Olimpinė rinktinė 

A 

visi 

2 100 

Maistpinigiai, maisto papildai, MTS, varžybos, inventorius 

OŽ 1-8, PČ  1-3, EČ 1-3 3 metai 

B 5 90 OŽ D, PČ 4-12, EČ 4-9 2 metai 

C 3 80 PČ 13-14, EČ 10-12 1 metai 

Olimpinė 
pamaina 

D 

visi 

9 60 
Maistpinigiai, MTS 40 ir daugiau dienų užsienyje, iki 60 dienų 

Lietuvoje, inventorius, maisto papildai, pilnai apmokami Pasaulio 
ir Europos čempionatai pagal amžių 

PJmČ 1-10, EJmČ 1-9 
PJnČ 1 -9, EJnČ 1-9 

2 metai 

E ~4 50 
Maistpinigiai, MTS iki 40 dienų užsienyje, iki 40 dienų Lietuvoje, 

inventorius, maisto papildai, pilnai apmokami Pasaulio ir Europos 
čempionatai pagal amžių 

PČ 15-18, EČ 13-16 
PJmČ 11-15, EJmČ 10-13 
PJnČ 10-14, EJnČ 10-12  

1 metai 

Jaunių - jaunučių 
rinktinė 

F 16-18 ~23 30 MTS iki 40 dienų užsienyje, iki 20 dienų Lietuvoje, maisto papildai 

LBKIF trenerių tarybos atrankos 
sistema 

1 metai 

Perspektyvinė 
rinktinė 

G 18+ ~4 30 MTS iki 20 dienų užsienyje, iki 20 dienų Lietuvoje, maisto papildai 

PJmČ 16-17, EJmČ 14-15 
PJnČ 15-16, EJnČ 13-14 
OR trenerių arba elito komisijos arba 
trenerių tarybos rekomendacijos 

1 metai 

 

Rinktinės nario statusas ir aprūpinimas suteikiami iškart nuo rezultato pasiekimo. 
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2 priedas 
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3 priedas 

Siūlomas finansavimo modelis atsirinkusiems sportininkams ir treneriams 

 

Varžybų išlaidomis laikoma kelionė bei akreditacijos išlaidos. 

1. Olimpinės rinktinės nariams visos tarptautinių varžybų išlaidos apmokamos pilnai 

(ir jų treneriams). 

2. Olimpinės pamainos rinktinės nariams visos tarptautinių varžybų išlaidos 

apmokamos pilnai (ir jų treneriams). 

3. Pasaulio čempionate Trenerių Tarybos sudarytos rinktinės varžybų išlaidas pilnai 

apmoka federacija.  

4. Pasaulio taurės etapuose Trenerių Tarybos sudarytos rinktinės varžybų išlaidas 

pilnai apmoka federacija. 

5. Europos žaidynėse sudarytos rinktinės varžybų išlaidas pilnai apmoka Lietuvos 

olimpinis komitetas. 

6. Jaunių grupėje olimpinėse rungtyse vienvietėmis ir dvivietėmis atsirinkusių 

sportininkų varžybų išlaidos apmokamos pilnai (vyrai K 1000, K2 500, C1 1000, 

C2 500, moterys K1 500, K2 500, C1 200, C2 500). Likusiems sportininkams pilnai 

apmokamos išlaidos, jeigu: Pasaulio jaunių ir jaunimo čempionate olimpinėje 

rungtyje užimtų 1-17 vietas, neolimpinėse rungtyse 1-9 vietas, o Europos jaunių ir 

jaunimo čempionatuose olimpinėje rungtyje užimtų 1-13, neolimpinėse rungtyse 

1-7 vietas. Neužėmus nurodytų vietų už varžybas reiktų sumokėti pilną kainą. 

Tiek Pasaulio tiek ir Europos čempionatuose neolimpinėse rungtyse privaloma 

aplenkti bent 20% dalyvių. 

7. Jaunimo grupėje Trenerių Tarybos sudarytos komandos varžybų išlaidas pilnai 

apmoka federacija, nebent būtu numatyta kitaip atskiru Trenerių Tarybos 

sprendimu. 

8. „Olympic hopes“ regatoje varžybų akreditacijos išlaidos apmokamos užėmusiems 

1-11 vietas olimpinėse rungtyse, 1-9 neolimpinėse rungtyse ir aplenkusiems bent 

20% dalyvių. 


