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Posėdis įvyko 2020 m. rugpjūčio 1 d. 18.00 val., Trakuose, Lietuvos sporto centro irklavimo
bazėje
Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis.
Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas
Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:
Eidris Karevičius;
Aurimas Lankas;
Benius Jankevičius;
Romualdas Petrukanecas;
Aleksandras Alekrinskis;
Egidijus Gustas;
Vytautas Vaičikonis
Kęstas Janušauskas
Posėdžio svečias Saulius Raziūnas
DARBOTVARKĖ:
1. Kanupolo sporto aktualijos Lietuvoje. Pranešėjas E. Karevičius
2. Dalyvavimas Pasaulio taurės ir Europos čempionatuose – diskusija. Pranešėjas R.
Petrukanecas
3. Dėl ataskaitinės rinkiminės konferencijos. Pranešėjas A.Alekrinskis, R.Petrukanecas
4. Einamieji klausimai.
Posėdžio pradžia 18.00
1. INFORMACIJA - DISKUSIJA. Kanupolo sporto aktualijos Lietuvoje. Pranešėjas E.
Karevičius.
Kovo pradžioje paskelbus karantiną ir jam tęsiantis buvo neįmanoma surengti Lietuvos
jaunučių, jaunių čempionatų. Karantino sąlygoms sušvelnėjus Lietuvos Jungtinis slalomo ir
kanupolo komitetas birželio viduryje išsiuntė užklausą kanupolo klubams dėl neįvykusių
varžybų surengimo naujomis datomis. Jungtinis komitetas surinkęs informaciją ją perdavė
LBKIF VK. Liepos mėnesį LBKIF VK patvirtino naujas respublikinių varžybų datas.
Situacija paprasta, tačiau, atsirado Lietuvos baidarių polo federacija, kuri paskelbė kad ji irgi
vykdys Lietuvos jaunučių, jaunių čempionatus. Tik keliomis dienomis anksčiau nei LBKIF.
Tai sukėlė nesusipratimo klausimų LBKIF kanupolo klubams.

A. Lankas – kas yra ta Lietuvos baidarių polo federacija, kas jai vadovauja? R.
Petrukanecas – ieškojau informacijos internete apie šią organizaciją, bet tik išsiaiškinau,
kad jos Prezidentas R. Vaičiulis, generalinis sektretorius K. Dambrauskas. Daugiau
jokios informacijos: įstatų, varžybų kalendoriaus ar varžybų rezultatų (ieškojau po šios
federacijos surengtų Lietuvos čempionatų) neradau. Ji egzistuoja tik įmonių registrų
internetiniuose puslapiuose.
A. Alekrinskis – kaip elgiamės šioje situacijoje? R. Petrukanecas – nes negalie uždrausti
savo federacijos nariams dalyvauti kitos federacijos organizuojamose varžybose. Iki
šiol jokių pretenzijų, raštų ar kažkokio kreipimosi LBKIF iš šios organizacijos nėra
gavusi. A. Lankas – siūlau stebėti situaciją, ir jeigu, šį organizacija imsis mums
nepriimtinų veiklų, imtis priemonių.

2. DISKUSIJA. Dalyvavimas Pasaulio taurės ir Europos čempionatuose – diskusija. Pranešėjas
R. Petrukanecas
Vis dar yra vilčių, kad šiais metais vyks tarptautinės varžybos Vengrijoje (Olympic hopes ir
Pasaulio taurė) ir Rumunijoje (Europos čempionatas). Į OH regatą numatytas 63 žmonių
rinktinės vykimas, Pasaulio taurę (apie 25 Žm.), Europos čempionatą (apie 20 žm.).
Federacija aprūpins apsauginėmis priemonėmis visus rinktinės narius (pirštinėmis,
respiratoriais).
3. SVARSTYTA – IŠKLAUSYTA. . Dėl ataskaitinės rinkiminės konferencijos. Pranešėjas
R.Petrukanecas
2021 m. žiemos pabaigoje, pavasario pradžioje turėjo vykti LBKIF eilinė, rinkiminė konferencija.
Tačiau perkėlus 2020 m. Olimpines žaidynes į 2021 metus, iškilo neaiškumo dėl tokios
konferencijos rengimo. LBKIF įstatai įvairiai traktuoja jos surengimą. Todėl aš kreipiausi į
teisininkus, LTOK, LŠMSM, LSFS dėl patarimo kaip elgtis. Kiekviena mano išvardinta įstaiga
siūlė vis kitokius konferencijos surengimo būdus. Panašių – vienodų nuomonių nebuvo.
A. Lankas – jei 2020 m. gruodžio mėnesį surengtume rinkiminę, o pasibaigus finansiniams
metams – eilinę konferenciją? Diskusija – ar susirinktų nariai du kartus pertrumpą laiką
spręsti federacijos klausimų?
A. Alekrinskis – siūlau dar paanalizuoti mūsų įstatus, pasikonsultuoti su LTOK, LSFS dėl
konferencijos surengimo.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta dar paanalizuoti teisinius tokios konferencijos surengimo
niuansus.
4. Kiti klausimai. LBKIF Nario prašymas, klubų skolininkų informavimas. Pranešėjas. R.
Petrukanecas
2020 m. Sausio 15 dieną LBKIF gavo Sporto ir turizmo klubo „Sharks“ prašymą sustabdytį
jų narystę LBKIF.
BALSAVIMAS. Dėl klubo „Sharks“ narystės sustabdymo LBKIF ir iki atskiro klubo
prašymo grįžti į LBKIF.
NUTARTA. 8 – už. Nuspręsta sustabdyti klubo „Sharks“ narystę LBKIF iki klubo atskiro
prašymo sugrįžti.

R. Petrukanecas informavo, kad dalis klubų dar nesumokėjo 2020 metų LBKIF nario
mokesčio. Yra klubų kurie nemoka mokesčių jau keletą metų. A. Lankas – siūlau mokesčius
nemokantiems klubams išsiųsti raginimą juos sumokėti per 10 dienų nuo pranešimo
išsiuntimo dienos. Nesumokėjus mokesčių – taikyti LBKIF Įstatų 5 straipsnio 4 punktą.
Praėjus nustatytam terminui, apie klubus kurie nesumokėjo R. Petrukanecui pranešti LBKIF
VK.
BALSAVIMAS. Dėl LBKIF Įstatų 5 straipsnio 4 punkto taikymo metinių mokesčių
nemokantiems nariams, nesumokėjusiems narystės mokesčių po pakartotinių pranešimų
sumokėti mokesčius.
NUTARTA. 8 – už. Taikyti LBKIF Įstatų 5 straipsnio 4 punktą metinių mokesčių
nemokantiems nariams, nesumokėjusiems narystės mokesčių po pakartotinių pranešimų
sumokėti mokesčius.

Posėdžio pabaiga 19.15.

Posėdžio sekretorius

Romualdas Petrukanecas

Prezidentas

Aleksandras Alekrinskis

