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Posėdis įvyko 2022 m. liepos 2 d. 19.00 val., LSC Irklavimo bazėje, Karaimų g. 73, Trakai 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas. 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Darius Čereška; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Balčiūnas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Martynas Menkevičius; 

Arūnas Tomkevičius. 

 

Svečiai: 

Saulius Raziūnas 

Andrėj Olijnik 

Sergėj Sorokin 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

1. 2022 m. Sprinto irklavimo klubų čempionato taisyklių tvirtinimas 

2.     2022 m. Lietuvos taurės-vasaros etapo nuostatų pakeitimų tvirtinimas 

3.     Trenerių tarybos siūlymas atšaukti VK (2022.01.25) priimtą sprendimą ,,Pasaulio 

čempionato Kanadoje sportininkai gali startuoti tik vienoje olimpinėje rungtyje, paliekant 

galimybę startuoti neolimpinėje rungtyje jeigu laimi nacionalinę atranką“- neriboti 

olimpinių rungčių.  ( diskusija-sprendimas) 

4.     2022 m. Lietuvos slalomo klubų pirmenybių nuostatų tvirtinimas  

 5.     Einamieji klausimai 

 

 

 

Posėdžio pradžia 14.00  

 

Aleksandras Alekrinskis informavo, kad pagal Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo 

federacijos (toliau – LBKIF) įstatų 20 straipsnio 5 dalį Vykdomasis komitetas gali priimti sprendimus 



ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau    kaip pusė Vykdomojo komiteto 

narių. Kvorumas yra, dalyvauja 9 nariai.  

 

1. SVARSTYTA. 2022 m. Sprinto irklavimo klubų čempionato taisyklių tvirtinimas (pranešėjas 

V. Vaičikonis) 

V. Vaičikonis informavo, kad Trenerių taryba siūlo VK palikti galioti prieš tai keletą metų 

vykdytų varžybų tvarką, tik dalyvių amžių „pamažinus“ vienus metus. 

Balsavimas: 9 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. Sprinto irklavimo klubų čempionato taisykles. 

 

2. SVARSTYTA. 2022 m. Lietuvos taurės-vasaros etapo nuostatų pakeitimų tvirtinimas 

(pranešėjai M. Menkevičius, V. Vaičikonis) 

V. Vaičikonis yra pasiūlymas į Lietuvos taurės – vasaros etapo varžybų (2022. 07. 22-24) programą 

įtraukti K-1 500 m ir C-1 500 m rungtis. Vražybas rengti tris dienas : liepos 22 – 24 d. 

 

Balsavimas: 9 – už. 

NUTARTA. Pritarta pasiūlymui įtraukti į LT Vasaros etapo varžybų programą įtraukti K-1 500 m ir 

C-1 500 m rungtis. Varžybas vykdyti tris dienas. 

 

3. SVARSTYTA.   Trenerių tarybos siūlymas atšaukti VK (2022.01.25) priimtą sprendimą 

,,Pasaulio čempionato Kanadoje sportininkai gali startuoti tik vienoje olimpinėje rungtyje, 

paliekant galimybę startuoti neolimpinėje rungtyje jeigu laimi nacionalinę atranką“- neriboti 

olimpinių rungčių.  (diskusija-sprendimas) (pranešėjas V. Vaičikonis) 

 

V. Vaičikonis: Trenerių taryba gavo Lietuvos rinktinės trenerio S. Sorokino žodinį prašymą 

leisti  rinktinės nariams startuoti PČ Kanadoje du Olimpinius nuotolius, taip pat pateikė 

starto laikų išklotinę, pagal kurią matosi, kad yra galima suderinti dvi rungtis čempionate.  

A. Lankas – ar rašytinis kreipimasis? VV- žodinis. A. Lankas – reikia vertinti situacija 

globaliai, federacijos naudos atžvilgiu, šių metų pasaulio taurės etapai Čekijoje ir Lenkijoje 

parodė, kad sportininkai (kurie norėtų startuoti PČ dvi rungtis) į varžybų pabaigą startavo 

vis silpniau. Kas bus jei jie neatlaikys krūvio per PČ?  

A. Tomkevičius – viena rungtis, vienas tikslas. Startuojant vieną rungtį PČ yra galimybė 

siekti aukščiausio rezultato, startuojant dvi – aukščiausio rezultato pasiekimas sumažėja. 

Visos komandos koncentruojasi į K-4, nes tai keturios licenzijos. Šie metai galėtų būti 

generalinė repeticija prieš kitų metų olimpinę atranką, kad kitais metais būtų aišku kaip 

elgtis kitais metais. Sprendimas turi būti priimtas šiemet. Sportininkams turi būti keliami 

tikslai šiose varžybose. 

D. Čereška – reikėtų leisti startuoti dvi rungtis ir tai būtų repeticija. 

 

R.Petrukanecas – yra ir teigiamų ir neigiamų pusių šiame sprendime: ilgas kaupimasis 

startui (10 dienų stovykla ir varžybos kas antra dieną) gali atnešti perdegimo tikymybę.  

Papildoma rungtis gali “atpalaiduoti”, leisti “prasimankštinti” organizmą prieš pagrindinius 

startus, tačiau gali ir atimti jėgų ar “šviežumą”. Teisingo sprendimo nėra, viską sužinosime 

tik po varžybų. Pavyzdys: MM ir AO dvivietė pasaulio taurės etape Čekijoje startavo po 

visų startų K-1 1000 ir K-4 500 rungtyse geriau, nei antrame etape Lenkijoje, kur jie 



startavo tik K-2 500 rungtį. Komandos nuomonė (K-4) norėtų, kad komandos draugas 

startuotų tik K-4, tačiau jei pasirinks K-2, tada geriau leisti startuoja dvi rungtis. 

V. Vaičikonis – jei M. Maldonis išeina iš K-4, ką sodiname į ją? Jei Mindaugas išeina iš K-

2, tokios įgulos net nelieka. Kalbėjau su A. Olijniku, jis kategoriškai pareiškia, kad jam du 

nuotoliai varžybose yra geriau nei vienas. Gal galutinį sprendimą priima K-4 ir K-2 

treneriai? 

 

Pakviečiami A. Olijnik ir S. Sorokin: 

 

A. Olijnik – man reikia daugiau startų varžybose, taip labiau pajaučiu savo kūną. Krūvį 

“pakelsiu”, tam ir ruošiamės visus metus. 

S.Sorokin – pasaulio čempionato tvarkaraštis, kuris paaiškėjo tik gegužės pabaigoje, jau po 

to kai buvo patvirtintos atrankos taisyklės, leidžia startuoti sportininkams po dvi rungtis: K-

1 1000 ir K-2 500, K-2 500 ir K-4 500.  

 

 

 

Balsavimas: 3 – už, 3 prieš, 1 – susilaikė (A. Alekrinskis), du nusišalino (A. Lankas, R. 

Petrukanecas) 

 

Esant lygiam balsavimui A. Alekrinskis naujai suformulavo klausimą: 

 

Leidžiame Lietuvos rinktinės nariams pasaulio čempionate Kanadoje startuoti du olimpinius 

nuotolius, tačiau sportininkams Kanadoje neužėmus „licenzijuotų olimpinių kvotų“, pagal 

būsimą olimpinę atranką kiekvienoje startuojamoje rungtyje, kitų metų pasaulio čempionate 

bus leista startuoti tik viename olimpiniame nuotolyje. 

 

Balsavimas: 4 – už, 3 prieš, du nusišalino (A. Lankas, R. Petrukanecas) 

NUTARTA: Leisti pasaulio čempionate Kanadoje sportininkams startuoti dviejuose 

olimpiniuose nuotoliuose. Tačiau neužėmus „licenzijuotų olimpinių kvotų“, kitų metų 

pasaulio čempionate jie galės startuoti tik viename olimpiniame nuotolyje. 

 

4. SVARSTYTA. 2022 m. Slalomo irklavimo klubų pirmenybių nuostatų tvirtinimas 

(pranešėjas E. Karevičius) 

E. Karevičius  informavo, kad Jungtinis komitetas siūlo VK palikti galioti prieš tai keletą metų 

vykdytų varžybų tvarką, tik dalyvių amžių „pamažinus“ vienus metus. 

Balsavimas: 9 – už. 

NUTARTA. Patvirtinti 2022 m. Slalomo irklavimo klubų pirmenybių nuostatus. 

 

5. DISKUTUOTA. Irklenčiu vystymas Lietuvoje (iškėlė klausimą D. Čereška) 

  D. Čereška – reikia vystyti irklentes, tai populiaru pasaulyje, reikia ir Lietuvoje  šį sportą vystyti. 

Diskusijos išvados: reikalingos irklenčių vystymo gairės: kas atsakingas, kokiu keliu eisime, kaip 

vystysime. 

 

 

Posėdžio pabaiga 16:30 



Posėdžio sekretorius                                                                                             Romualdas Petrukanecas 

 


