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

 

TRENERIŲ TARYBOS SPRENDIMAS 

(priimtas apklausos būdu raštu) 

 

 2022-03-24 Nr. 4 

 Balsavimas dėl sprendimo vyko elektroniniu paštu apklausus Trenerių 

tarybos (toliau tekste – TT) narius.  

 Balsavimo iniciatorius –– TT pirmininkas Vytautas Vaičikonis, kuris 2022 

03 22 elektroniniu paštu TT nariams išsiuntė tokį pranešimą: 

„Sveiki, 

 

 kadangi nebuvo gauta jokių pastabų ar pasiūlymų, teikiu balsavimui, išskirdamas 

balsavimą dalimis. Prašau balsuoti rašant prie kiekvieno punkto "UŽ" arba "PRIEŠ" 

(viso 4 punktai). 

Balsuoti prašau iki ketvirtadienio (kovo 24d.) 21:00. 

 

 1. 2022 liepos 22d. vykdomas varžybas pavadinti  "Lietuvos mokinių 1000m nuotolio 

čempionatas". 

 2. 2022 liepos 22d. (penktadienį) varžybų rungtys:  

   1000 m nuotolis tik vaikinams: 

   K-1 ir C-1 – jauniai (2004-2005), jaunučiai 2006, jaunučiai 2007, berniukai (2008 - 

2011); 

   K-2 ir C-2 - jauniai (2004-2005), jaunučiai (2006 - 2007), berniukai (2008 - 2011); 

3. Lietuvos mokinių čempionato (liepos 23 ir 24d.) rungtys: 

    šeštadienį: 

    500 m nuotolis ir vaikinams ir merginoms: 

    K-1 ir C-1 – jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės 2006, jaunučiai/jaunutės 

2007,     berniukai/mergaitės (2008 - 2011); 

    K-2 ir C-2 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006 - 2007), 

berniukai/mergaitės  (2008 - 2011); 

    K-4 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006-2007) 

    C-4 - jauniai (2004-2007) 

    šeštadienį vakare K1 200m atrankiniai visoms amžiaus grupėms 

    sekmadienį: 

    200 m nuotolis ir vaikinams ir merginoms: 

    K-1 ir C-1 – jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės 2006, jaunučiai/jaunutės 

2007, berniukai/mergaitės (2008 - 2011); 

    K-2 ir C-2 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006 - 2007), 

berniukai/mergaitės (2008 - 2011); 

    K-4 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006-2007) 

    C-4 - jauniai (2004-2007) 

    K2 mix – jauniai su jaunėmis, jaunučiai su jaunutėmis, berniukai su mergaitėmis. 
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    C2 mix – viena amžiaus grupė (įgulas registruoja treneriai). 

4. Lietuvos jaunučių čempionato rungtys (Šiauliuose): 

2022 m. rugsėjo 17 d. 

 

1.     1000 m. nuotolis: 

 

·       K-1, C-1 – jauniai (2005-2006), jaunučiai 2007, jaunučiai 2008, berniukai (2009 - 

2012); 

 

2.     500 m. nuotolis: 

 

·       K-1, K-2 – jaunės, jaunutės 2007, jaunutės 2008, mergaitės (2009 - 2012); 

 

·       C-2 – jaunės, jaunutės-mergaitės; 

 

·       K-2, C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, berniukai. 

 

·       K-4 – jaunės, jaunutės 2007-2008, jauniai, jaunučiai 2007-2008. 

 

 2022 m. rugsėjo 18 d. 

 

1.     200 m nuotolis: 

 

·       K-1 – jaunės, jauniai, jaunutės 2007, jaunutės 2008, jaunučiai 2007, jaunučiai 

2008, mergaitės, berniukai; 

 

·       C-1 – jaunės, jauniai, jaunutės 2007-2008, jaunučiai 2007, jaunučiai 2008, 

mergaitės, berniukai; 

 

·       K-2 – jaunės, jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunutės 2007-2008, mergaitės, 

berniukai; 

 

·       C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunės, jaunutės - mergaitės, berniukai; 

 

Ačiū. Vytautas.“ 

 
Visi TT nariai elektroniniu paštu balsavo iki nurodyto laiko.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI PUNKTAIS:  

1. UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0.  

2. UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0.  

3. UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0.  

4. UŽ 5, PRIEŠ 0, NEBALSAVO 0.  

 

 

Prieštaravimų dėl balsavimo raštu apklausos būdu negauta. 
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TRENERIŲ TARYBA NUTARĖ: 

1. 2022 liepos 22d. vykdomas varžybas pavadinti  "Lietuvos mokinių 1000m 

nuotolio čempionatas". 

 

2. 2022 liepos 22d. (penktadienį) varžybų rungtys:  

1000 m nuotolis tik vaikinams:   K-1 ir C-1 – jauniai (2004-2005), jaunučiai 2006, 

jaunučiai 2007, berniukai (2008 - 2011);   K-2 ir C-2 - jauniai (2004-2005), 

jaunučiai (2006 - 2007), berniukai (2008 - 2011); 

 

3. Lietuvos mokinių čempionato (liepos 23 ir 24d.) rungtys: 

    šeštadienį:    500 m nuotolis ir vaikinams ir merginoms:    K-1 ir C-1 – jauniai/ės 
(2004-2005), jaunučiai/jaunutės 2006, jaunučiai/jaunutės 2007, berniukai/mergaitės 
(2008 - 2011);  K-2 ir C-2 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006 - 2007), 
berniukai/mergaitės  (2008 - 2011); K-4 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės 
(2006-2007), C-4 - jauniai (2004-2007), šeštadienį vakare K1 200m atrankiniai 
visoms amžiaus grupėms 
    sekmadienį:    200 m nuotolis ir vaikinams ir merginoms: K-1 ir C-1 – jauniai/ės 
(2004-2005), jaunučiai/jaunutės 2006, jaunučiai/jaunutės 2007, berniukai/mergaitės 
(2008 - 2011);  K-2 ir C-2 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės (2006 - 2007), 
berniukai/mergaitės (2008 - 2011);  K-4 - jauniai/ės (2004-2005), jaunučiai/jaunutės 
(2006-2007),  C-4 - jauniai (2004-2007), K2 mix – jauniai su jaunėmis, jaunučiai su 
jaunutėmis, berniukai su mergaitėmis,  C2 mix – viena amžiaus grupė (įgulas 
registruoja treneriai). 
 

4. Lietuvos jaunučių čempionato rungtys (Šiauliuose): 
2022 m. rugsėjo 17 d. 1000 m. nuotolis: K-1, C-1 – jauniai (2005-2006), jaunučiai 
2007, jaunučiai 2008, berniukai (2009 - 2012); 500 m. nuotolis: K-1, K-2 – 
jaunės, jaunutės 2007, jaunutės 2008, mergaitės (2009 - 2012); C-2 – jaunės, 
jaunutės-mergaitės; K-2, C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, berniukai. K-4 – 
jaunės, jaunutės 2007-2008, jauniai, jaunučiai 2007-2008. 

 
2022 m. rugsėjo 18 d. 200 m nuotolis: K-1 – jaunės, jauniai, jaunutės 2007, 
jaunutės 2008, jaunučiai 2007, jaunučiai 2008, mergaitės, berniukai; C-1 – 
jaunės, jauniai, jaunutės 2007-2008, jaunučiai 2007, jaunučiai 2008, mergaitės, 
berniukai; K-2 – jaunės, jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunutės 2007-2008, 
mergaitės, berniukai; C-2 – jauniai, jaunučiai 2007-2008, jaunės, jaunutės - 
mergaitės, berniukai; 

 

 

Trenerių tarybos pirmininkas           
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