LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJOS
(Aukšto meistriškumo sporto programos forma)
2021 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas: Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija
Žemaitės g.6, Vilnius, tel. nr.: +370 670 92 625, el. paštas: info@canoe.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191684452
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Priemonės
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
sporto inventoriaus, sporto
įgyvendinimui
valstybės
skiriamų
įgyvendinimui
įrangos ar tikslinės
reikalinga
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
transporto priemonės*
suma (4+5)
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
pavadinimas ir planuojamas
(Eur)
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3

4

5

6

7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Tikslas: Baidarių ir kanojų irklavimo varžybų
organizavimas.
Uždaviniai:
1 1. Surengti nacionalines varžybas.
Priemonės:
1.1. Organizuoti nacionalines varžybas
Lietuvos čempionatą, Lietuvos taurę ir kt.

51000,00
Viso:

51000,00

6500,00 ŠMSM, LTOK, FED. 57500,00
6500,00
57500,00

16 nacionalinių
varžybos.

Tikslas: Profesionaliai rengti talentingus
baidarių ir kanojų irklavimo sportininkus, kad
jie gebėtų tinkamai atstovauti Lietuvos
Respublikai tarptautiniuose ir nacionaliniuose
sporto renginiuose.
Uždaviniai:
1. Plėtoti bei administruoti baidarių ir kanojų
irklavimo sporto šakas ir tobulinti didelio
sportinio meistriškumo sportininkų rengimo
sistemą ir programas.
2. Organizuoti MTS Lietuvoje ir užsienyje,
dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse
varžybose bei rinktinės aprūpinti inventoriumi
ir apranga.
Priemonės:

2.1. Rengti baidarių ir kanojų suaugusių,
jaunimo ir jaunių rinktinių sportininkus
LBKIF.

4 treneriai,
2 kinezeterapeutai
1 psichologas,
1 vadybininkas.

120000,00

64500,00 ŠMSM, FED.LTOK 184500,00
2

2

2.2. Vykdyti mokomasias treniruočių stovyklas
Lietuvoje ir užsienyje.

15 MTS Lietuvoje
ir užsienyje, iki 90
MTS dienų
užsienyje ir 90
MTS dienų
Lietuvoje. 20 irklų,
3 baidarės ir 2
kanojos. Sportinė
apranga

133000,00

250000,00 LMSM, FED, LTOK 383000,00

2.3. Dalyvauti EČ, PT, PČ, OŽ.

145000,00

Viso:
Tikslas: Kelti baidarių ir kanojų specialistų
(trenerių, teisėjų ir kt.) kvalifikacija.
Uždaviniai:
1. Teisėjų mokymai baidarių ir kanojų
irklavimo varžybų taisyklių klausimais.
2. Trenerių kvalifikacijos kėlimas sportininkų
rengimo temomis.

3

398000,00

9000,00 LMSM,FED, LTOK 154000,00
323500,00
721500,00

Olimpinės ir
Olimpinės
pamainos, įvairių
amžiaus grupių
rinktinės narių
dalyvavimas iki 8
varžybų užsienyje
ir 10 varžybų
Lietuvoje. Europos
čempionatuose
iškovoti 2, pasaulio
čempionatuose 1
medalį.

3. Vykdyti seminarus manipuliavimo sporto
varžybomis, kovos su brutaliu žiūrovų elgesiu,
3 antidopingo temomis.
Priemonės:
3.1. Organizuoti teisėjų mokymus.

500,00

3.2. Rengti trenerių seminarus.

500,00

3.3. Mokyti sportininkus, trenerius ir kt. kovos
su brutaliu žiūrovų elgesiu varžybose ir
antidopingo temomis.

500,00

ŠMSM, FED.

1000,00

1000,00

ŠMSM, FED.

1500,00

2 kursai/ 80 žm.

1 seminaras/80žm.

500,00
Viso:

1500,00

800,00
2300,00

ŠMSM, FED.

1300,00
3800,00

…
Iš viso:
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės
naudojimo tikslas.

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

450500,00

1 mokymai/ 30 žm.

332300,00

782800,00

Siekiant išlaikyti bei gerinti aukštus Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo įvairių amžiaus
rinktinių sportininkų tarptautinius pasiekimus, būtinas sistemingas bei pakankamas sporto šakos
finansavimas. Šio projekto pagalba bus sudaryta galimybė baidarių ir kanojų irklavimo
sportininkams tęsti daugiametę sportininkų rengimo sistemą, kuri praeityje garantavo ir dabar
garantuoja aukštus rezultatus tarptautinėse varžybose. Sportininkams bus suteiktos galimybės
ruoštis varžyboms sąlygomis, kurios atitiks aukščiausius pasaulinius standartus. Sistemingas
darbas garantuos kokybišką darbą, kuris užtikrins sėkmingą Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje
arenoje.

Pareiškėjo vardu:
LBKIF Generalinis sekretorius
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

Romualdas Petrukanecas
(parašas)

(vardas, pavardė)

