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MISIJA
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos misija
• Didinti sportininkų, trenerių bei organizatorių profesionalumą bei sportinį meistriškumą.
• Telkti įvairaus amžiaus socialines grupes aktyviam laisvalaikio praleidimui.
• Populiarinti baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakas.
Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos Lietuvoje stiprybės, silpnybės, galimybės ir
grėsmės
Stiprybės:
• Senos ir gilios sporto šakos tradicijos.
• Palankios gamtinės sąlygos plėtoti irklavimą natūraliuose vandens telkiniuose.
• Pastovus sporto šakos finansavimas iš vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų.
• Sportininkai konkuruoja dėl aukščiausių apdovanojimų Olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir
Europos čempionatuose.
Silpnybės:
• Prasta sporto šakos infrastruktūros padėtis.
• Nepakankamas sporto inventoriaus kiekis.
• Neužtikrinamas jaunimo amžiaus grupės sportininkų finansavimas.
• Nepakankamas trenerių materialinis atlygis bei skatinimas.
Galimybės:
• Irklavimo sporto bazių renovacija.
• Sportinės veiklos sutarčių su olimpinės rinktinės vyriausiaisiais treneriais sudarymas.
• Trenerių kvalifikacijos tobulinimas.
• Sportininkų ir juos rengiančių trenerių bei kitų specialistų skaičiaus sporto gimnazijose,
sporto klasėse.
• Rėmėjų paieškos vadybininko įdarbinimas.
Grėsmės:
• Daugelio trenerių garbus amžius.
• Galimas aukštų sporto rezultatų mažėjimas dėl nepakankamos trenerių profesinės
kvalifikacijos.
• Sportininkų skaičiaus mažėjimas dėl prastos sporto šakos bazių infrastruktūros.
• Besikeičiančios olimpinės rungtys
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Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 2021 -2024 metų strateginiai tikslai:
1. Varžybinės veiklos tobulinimas.
2. Atrankos sistemos į Lietuvos visų amžiaus grupių rinktines tobulinimas.
3. Jaunių ir jaunimo bei suaugusiųjų amžiaus rinktinių sportininkų rengimas bei dalyvavimas
pagrindinėse varžybose.
4. Trenerių kvalifikacijos kėlimas bei skatinimas
5. Klubų veiklos skatinimas
6. Sporto šakos populiarinimas.
7. Sporto šakos geografijos plėtra
8. Rėmėjų paieškos.
Uždavinai ir priemonės strateginiams tikslams pasiekti:
1 tikslas: Varžybinės veiklos tobulinimas
Siekiant sudaryti sąlygas sportininkams realizuoti bei atskleisti savo pasiektą meistriškumą,
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija (toliau – LBKIF) turi organizuoti optimalų
kiekvienai amžiaus grupei reikalingą varžybų kiekį. Varžybas rengti gerai techniškai paruoštose
irklavimo trasose, atitinkančiose visus tarptautinius reikalavimus. Turi deramai įvertinti savo
geriausių sportininkų pergales. Aprūpinti varžybas reikalingu teisėjų skaičiumi ir sudaryti geras
darbo sąlygas dirbti varžybose. Aprūpinti teisėjus visomis reikalingomis darbo priemonėmis ir
pragyvenimo sąlygomis bei maitinimu varžybų metu.
1.1 Padidinti metinių ir optimizuoti Lietuvoje vykdomų varžybų kiekį
Metai
Varžybų skaičius

2021 m
18

2022 m.
20

2023 m.
20

2024 m.
20

1.2 Kelti varžybų kokybę užtikrinant jų finansinį aprūpinimą: rengti varžybas geriausiose
Lietuvos irklavimo trasose, didinti sportininkų apdovanojimų už pergales vertę. Gerinti
varžybų aptarnaujančio personalo darbo sąlygas bei darbo priemonių kokybę.
Metai
Finansavimas

2017 m.
43 tūkst. eurų

2018 m.
45 tūkst. eurų

2019 m.
50 tūkst. eurų

2020 m.
50 tūkst. eurų

2 tikslas. Atrankos sistemos į Lietuvos visų amžiaus grupių rinktines sukūrimas
Siekiant skaidraus ir aiškaus sportininkų atrinkimo į Lietuvos visų amžiaus grupių rinktines, LBKIF
kiekvienais metais turi skelbti atrankos taisykles į visas varžybas užsienyje kuriose startuos
Lietuvos rinktinė.
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2.1. Trenerių taryba iki kiekvienų metų pabaigos (2021 m. IV ketv., 2022 m. IV ketv., 2023 m.
IV ketv.) ateinančiam sezonui sukuria atrankos sistemą.
3 tikslas. Jaunių ir jaunimo bei suaugusiųjų amžiaus sportininkų rengimas bei dalyvavimas
pagrindinėse varžybose
Daugelį metų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo rinktinių nariai pasiekia aukštų rezultatų
pagrindinėse sezono varžybose (Olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose). Norint,
kad rezultatai išliktų aukšti ir dar labiau kiltų, LBKIF turi rūpintis sportininkų rengimu
(mokomosios treniruočių stovyklos, maisto papildai, inventorius, kvalifikuoti treneriai, mokslinė –
medicininė priežiūra) bei užtikrinti geras gyvenimo sąlygas tarptautinių varžybų metu (kelionės į
varžybas lėktuvais, gyvenimas aukštesnės klasės viešbučiuose). Tai galima pasiekti kooperuotomis
lėšomis: LBKIF bendradarbiaujant su ŠMS, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondu, LTOK, miestų
savivaldybėmis, sporto klubais, rėmėjais.
3.1 Suformuoti visų amžiaus grupių Lietuvos rinktines (2021 m. IV ketv., 2022 m. IV ketv., 2023
m. IV ketv., 2024 m. IV ketv.)
3.2 Išrinkti vyriausius įvairių amžiaus grupių Lietuvos rinktinių trenerius (2021 IV ketv., 2022 m.
IV ketv., 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv.)
3.3 Rengti mokomąsias treniruočių stovyklas Lietuvos rinktinių nariams Lietuvoje ir užsienyje.
Metai
Finansavimas

2021 m.
280 tūkst. eurų

2022 m.
280 tūkst. eurų

2023 m.
300 tūkst. eurų

2024 m.
300 tūkst. eurų

2023 m.
180 tūkst. eurų

2024 m.
150 tūkst. eurų
(nevyks PČ)

3.4 Gerinti kelionių bei gyvenimo varžybose kokybę.
Metai
Finansavimas

2021 m.
160 tūkst.

2022 m.
160 tūkst. eurų

3.4 Iškovoti 2-3 kelialapius į 2024 m. Olimpines žaidynes.
3.5 Iškovoti medalius Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose. Europos žaidynėse,
Pasaulio ir Europos įvairių amžiaus grupių čempionatuose, Jaunimo Olimpinėse žaidynėse, Europos
jaunimo olimpiniuose festivaliuose.
Metai
Medalių komplektų
skaičius

2021 m.
1-2

2022 m.
2-3

2023 m.
2-3

2024 m.
2-3
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4 tikslas. Trenerių kvalifikacijos kėlimas bei skatinimas
Nevykdant specializuotų seminarų Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo treneriams, atsiranda
tikimybė, kad treneriai gali prarasti savo turėtas teorines žinias. Siekiant kelti trenerių kvalifikaciją,
LBKIF turi kasmet vykdyti seminarus treneriams bei sudaryti sąlygas geriausiems treneriams
dalyvauti didžiausiuose tarptautiniuose seminaruose.
5.1 Organizuoti seminarus treneriams. Sudaryti sąlygas treneriams dalyvauti tarptautiniuose
specializuotuose seminaruose (2021 - 2024 I –IV ketv.)
Metai
Seminarų skaičius

2021 m.
3

2022 m.
3

2023 m.
3

2024 m.
3–4

5.2. Sudaryti galimybes, tarpininkaujant su sportinės įrangos gamintojais, jauniems treneriams
lengvatinėmis sąlygomis įsigyti sportinio inventoriaus. Finansiškai prisidėti prie jaunų trenerių
materialinės bazės kūrimo.
5 tikslas. Klubų veiklos skatinimas
Skatinti klubus už sportinius pasiekimus nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose.
Metai
Eurai

2021 m.
10 tūkst. Eur

2022 m.
12 tūkst. Eur

2023 m.
14 tūkst. Eur

2024 m.
15 tūkst. Eur

6 tikslas. Sporto šakos populiarinimas
Kasmet Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo sportininkai sėkmingai kovoja visose tarptautinėse
varžybose, regatose ir čempionatuose. LBKIF savo sportininkų laimėjimus skelbia federacijos
internetiniame puslapyje www.bki.lt, socialiniame tinkle „Facebook“, „Instagram“ paskyrose.
Transliuoja iki 3 varžybų metuose internetinėse televizijose. Federacija turi savo atstovą spaudai.
6.1 Internetiniame puslapyje www.bki.lt, socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ turi
aktyviai dalintis apie sportines pergales ir sporto šakos kasdienybę (2021 - 2024 I–IV ketv.).
6.2 Ieškoti galimybių transliuoti internete ir televizijoje įvairias varžybas iš Lietuvos ir pasaulio.
Metai
Finansavimas

2021 m.
5 tūkst. eurų

2022 m
5 tūkst. eurų

2023 m.
5 tūkst. eurų

2024 m.
5 tūkst. eurų
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7 tikslas. Sporto šakos geografijos plėtra
Baidarių ir kanojų irklavimas vystomas visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje) bei devyniuose mažesniuose: Alytuje, Marijampolėje,
Trakuose, Visagine, Zarasuose, Skuode, Šilutėje, Birštone, Elektrėnuose.
8.1.Atgaivinti baidarių ir kanojų irklavimo sporto šaką Dauguose (2021 - 24 m. I – IV ketv.)
8.2. Surasti naujų vietų – miestelių, kuriuose būtų sukurti b/k irklavimo klubai.

8 tikslas. Rėmėjų paieškos
Pagrindinai LBKIF rėmėjai yra ŠMS ministerija, LTOK, UAB „Brača – sport“, „Klaipėdos
Transekspedicija“, „Irklo broliai“, „3pLogistic“, „Seifuva“, UAB „Gusto prekyba“. Tai
organizacijos ir įmonės, kurios reguliariai finansiškai ar savo produkcija palaiko LBKIF.
8.1.Išlaikyti esamus rėmėjus ir ieškoti naujų. Iki 2024 metų siekti, kad rėmėjų pinigai sudarytų 30
% viso metinio biudžeto.
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