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Posėdis įvyko 2019 m. sausio 27 d. 18.00 val., „Brača – sport“  patalpos 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Romualdas Petrukanecas 

Posėdyje dalyvauja Vykdomojo komiteto nariai:  

Gintautas Brijūnas; 

Eidris Karevičius; 

Aurimas Lankas; 

Benius Jankevičius; 

Romualdas Petrukanecas; 

Aleksandras Alekrinskis; 

Egidijus Gustas; 

Vytautas Vaičikonis 

Kęstas Janušauskas 

 

Svečiai: 

            LBKIF „Elito komisijos“ pirmininkas Egidijus Balčiūnas 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

 

Darbotvarkė 

  

  

1. VK darbo reglamentas – tvirtinimas, (pristato A. Alekrinskis) 

2. Prezidento darbo reglamentas – tvirtinimas, (pristato A. Alekrinskis) 

3. Gen. sekretoriaus darbo reglamentas – tvirtinimas, (pristato A. Alekrinskis) 

4. Slalomo komiteto darbo reglamentas – tvirtinimas, (pristato A. Alekrinskis) 

5. Kanupolo komiteto darbo reglamentas – tvirtinimas, (pristato A. Alekrinskis) 

6. Sprinto - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas, (pristato V. Vaičikonis) 

7. Slalomo - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas (pristato E. Karevičius); 

8. Kanupolo - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas, (pristato E. Karevičius) 

9. EČ, PČ - komandų vadovų tvirtinimas, (pristato R. Petrukanecas) 

10. Lietuvos varžybų sprinto vyr. teisėjų tvirtinimas, (pristato V. Vaičikonis) 

11. Sprinto teisėjų siuntimo į tarptautinį teisėjų seminarą, (pristato V. Vaičikonis) 

12. LBKIF komisijos sudarymo dėl nusišalinimo (balsuojant), (pristato A. Alekrinskis) 

13. Dėl trenerio, kuris galėtų dirbti su jauniais, (pristato A. Alekrinskis) 

14. Projektas dėl klubų taškų jaunių varžybose pristatymas (pristato R. Petrukanecas, V. Vaičikonis) 

15. Kiti klausimai 



  

 

Posėdžio pradžia 18.00  

Aleksandras Alekrinskis: pagal LBKIF federacijos 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.  

A. Lankas: prašau VK balsuoti dėl nenusišalinimo. Jis paaiškino, kad remiantis viešosios teisės 

normomis privaloma pasitikrinti, kiek vykdomojo komiteto narių gali būti šališki priiminėjant 

sprendimus šios dienos  posėdyje. Šališkumas pasireiškia tuo, kad asmuo turi bent menkiausią 

suinteresuotumą, kuris pasireiškia tuo, kad dabar ar ateityje galės gauti tam tikrą naudą dėl 

priimtų sprendimų. Nauda šiuo atveju yra (gali būti) ne tik materialinė. Posėdžio pirmininkas 

paprašė pakelti  rankas tų narių, kurie dėl priimamų sprendimų gali turėti naudos. Rankas pakėlė 

septyni asmenys, todėl kvorumo nebeliko. Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl 

nenusišalinimo. 

 

NUTARTA. Balsavimas. 9 už. Nutarta šiame posėdyje dalyvauti – nenusišalinti visiems LBKIF 

VK nariams.  

 

1. SVARSTYTA. VK darbo reglamentas 

 

Pristatė A. Alekrinskis. Šis darbo reglamentas LBKIF VK nariams buvo išsiųstas 2019 m. 

sausio 14 dieną, pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF VK darbo reglamentą. 

 

 

2. SVARSTYTA. Prezidento  darbo reglamentas 

 

Pristatė A. Alekrinskis. Šis darbo reglamentas LBKIF VK nariams buvo išsiųstas 2019 m. 

sausio 14 dieną, pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF Prezidento darbo reglamentą. 

 

 

3. SVARSTYTA. Generalinio sekretoriaus   darbo reglamentas 

 

Pristatė A. Alekrinskis. Šis darbo reglamentas LBKIF VK nariams buvo išsiųstas 2019 m. 

sausio 14 dieną, pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF Generalinio sekretoriaus  darbo 

reglamentą. 

 

4. SVARSTYTA. Slalomo komiteto  darbo reglamentas 

 

Pristatė A. Alekrinskis. Šis darbo reglamentas LBKIF VK nariams buvo išsiųstas 2019 m. 

sausio 14 dieną, pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF Slalomo komiteto darbo reglamentą. 

 

5. SVARSTYTA. Kanupolo komiteto  darbo reglamentas 



 

Pristatė A. Alekrinskis. Šis darbo reglamentas LBKIF VK nariams buvo išsiųstas 2019 m. 

sausio 14 dieną, pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF Kanupolo komiteto darbo reglamentą. 

 

             

6. SVARSTYTA. Sprinto - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas, (pristato V. 

Vaičikonis, A. Alekrinskis) 

 

A. Alekrinskis – siūlau už Sprinto kalendorių ir varžybų nuostaus, ir už atrankos taisykles balsuoti 

atskirai. Prieštaraujančių nėra. 

 

Kalendorius. 

 V. Vaičikonis: dėl Panevėžio l/a maniežo remonto darbų negalime vykdyti  Lietuvos BFP 

čempionato Panevėžyje, derinau dėl šių varžybų vykdymo Klaipėdoje – atsisakė. Lietuvos 

maratono čempionatas vyks Marijampolėje, turime skirti didesį dėmesį sportininkų saugumo ant 

vandens situacijai – reikia daugiau gelbėtojų katerių. B. Jankevičius atsakė: turėtume turėti 3 

katerius, jų saugumui užtikrinti turėtų užtekti. K. Janušauskas pasiūlė suaugusiųjų amžiaus grupėje 

vykdyti ne 10000 m, o 5000 m nuotolio lenktynes. Prieštaraujančių nėra. 

V. Vaičikonis: jei vyks Lietuvos jaunių žaidynes siūlai jas vykdyti rugpjūčio 17 – 18 d., 

Visagino pirmenybės (06.15-16), Pasaulio čempiono Egidijaus Balčiūno regata (08.29) 

R. Petrukanecas: nebuvau įtraukęs į kalendorių Zarasų pirmenybių (06.29) ir Trakų regatos (09.28-

29). 

K. Janušauskas: kadangi šiais metais turėtų pagausėti jaunimo amžiaus merginų, siūlau įtraukti K-

4 500 merginų – jaunimo amžiaus nuotolį į Lietuvos jaunimo čempionato programą. 

Prieštaraujančių nėra.  

R. Petrukanecas: dėl merginų kanojininkių – jų kategorijose nesusirinkdavo pakankamas kiekis 

dalyvių, kad galėtume vykdyti varžybas pagal ICF taisykles. Ar darome joms nuolaidas dėl dalyvių 

skaičiaus nuotolyje ir dėl amžiaus apribojimo – neribojimo? V. Vaičikonis – turėtume sudaryti 

sąlygas merginoms lenktyniauti, bet turime turėti aiškias nuostatas šiuo klausimu, nes patirtis rodo, 

kad jaunų merginų startavimas suaugusiųjų grupėse neigiamai atsiliepia merginoms: jos 

skausmingai reaguodavo, kai dideliais atstumais atsilikdavo nuo lyderių, sunkiai įveikdavo 

gamtines sąlygas lenktynių metu. Pasitaikė trenerių sukčiavimo atveju, kai būdavo neteisingai 

nurodytas merginų amžius. Siūlau laikytis varžybų reglamento kaip ir visose rungtyse. R. 

Petrukanecas mano pasiūlymas yra laikytis varžybų reglamento, jei dalyvauja 3 dalyvės – įteikiami 

medaliai, jei 2 ar mažiau – vykdomas plaukimas, bet medaliai neįteikiami. Taip sudarysime sąlygas 

merginoms pasitikrinti savo pajėgumą varžybų sąlygomis su pilna priežiūra bei nesumenkinsime 

Lietuvos čempionatų. Prieštaraujančių nėra. 

A. Alekrinskis – meistrai prašo Lietuvos čempionato metu rengti jiems plaukimus. V. Vaičikonis- 

tai įmanoma. 

 Diskusija: meistrų sportininkų sveikatos pažymos reikalingumas? Jei atsitiks nelaimingas 

atsitikimas, kas atsakys? LBKIF ar varžybų Vyr. teisėjas – kad leido startuoti be pažymos?  

Sutarimas: V. Vaičikonis iki LBKIF VK paruošia Meistrų varžybų nuostatus su visa reikalinga 

informacija. 

R. Petrukanecas – praėjusiais metais pradėjome vykdyti SUP – irklenčių varžybas, yra žmogus – 

Tomas Varnas, apsiimantis organizuoti jas. LBKIF gali vykdyti SUP varžybas sprinto varžybų 

metu. Sutarimas: iki kito LBKIF VK posėdžio T. Varnas turi suderinus su V. Vaičikoniu paruošti 

SUP varžybų nuostatus. 

 



E. Gustas: siūlau per Lietuvos taurę ir Lietuvos čempionatą kanojininkų vyrų C-1 1000  ir C-2 1000 

nuotolio varžybas vykdyti atskiromis dienomis, taip sportininkai turėtų galimybę du šansus patekti 

LTU rinktinę. A. Lankas: ar verta daryti tokias pataisas, nematau galimybės vienam sportininkui 

startuoti dviejuose nuotoliuose (1000 m)  vienose varžybose užsienyje? A. Alekrinskis: galime 

pabandyti per Lietuvos taurę, o po jos priimti sprendimą kaip elgtis per Lietuvos čempionatą. 

A. Alekrinskis  pasiūlė atskirai balsuoti už E. Gusto pateiktą pasiūlymą, jį pakoregavus: 

 Lietuvos taurės metu vykdyti atskiromis dienomis C-1  1000 ir C-2 1000 nuotolio varžybas 

vyrams. Po Lietuvos taurės varžybų  spręsti kokia tvarka vykdyti šių nuotolių vykdymą per 

Lietuvos čempionatą. 

 

Balsavimas: 8 – už, 1 susilaikė. 

 

Nutarta: Lietuvos taurės metu vykdyti atskiromis dienomis C-1  1000 ir C-2 1000 nuotolio varžybas 

vyrams ir po jų spręsti kokia tvarka vykdyti šių nuotolių vykdymą per Lietuvos čempionatą. 

 

Galutinis balsavimas: dėl 2019 m. Kalendoriaus, Sprinto varžybų nuostatų patvirtinimo su 

išvardintais pakeitimais. 

 

NUTARTA. Balsavimas: 9 – už. Pritarta patvirtinti LBKIF Sprinto varžybų nuostatus, Kalendorių. 

 

Atranka į rinktines. 

Atrankos į Lietuvos rinktinės taisyklės pristatė A. Alekrinskis: su LBKIF Trenerių tarybos nutarimu 

dėl 2019 metų atrankos taisyklėmis supažindinau jus sausio 14 d. LBKIF Trenerių tarybos 

pasiūlytose atrankos taisyklėse nebuvo pateikto pasiūlymo dėl K-4 500V atrankos  į pasaulio 

čempionatą vykdymo, todėl sausio 20 dieną pats teikiau vieną pasiūlymą Vykdomajam komitetui 

dėl K-4 500 V įgulos atrinkimo startuoti pasaulio čempionate Segede. Siūlau atskiru balsavimu 

patvirtinti K-4 500 V atrankos taisykles. 

 

Diskusija dėl K-4 500 V rungties. 

K. Janušauskas: LBKIF trenerių taryba šiuo klausimu (K-4 500 V) nepriėjo prie vieningos 

nuomonės, LBKIF VK  atsiųstose taisyklėse pridėjau kiekvieno atskiro LBKIF TT nario nuomonę 

šiuo klausimu. Galiu paminėti, kad LBKIF TT narys S. Sorokinas savo pasiūlyme siūlė atsirinkinėti 

vienvietėmis valtimis 500 m nuotolį, tačiau jau po keletos dienų, savo metinės veiklos ataskaitoje 

svarstė apie galimybę sudaryti naują K-4 500 įgulą, įtraukiant į ją jaunimo amžiaus sportininkus L. 

Šakalį, E. Buivydą. Jei treneris būtų išsakęs tokią nuomonę LBKIF TT rengiant taisykles, gal nariai 

būtų priėmę bendrą sprendimą. R. Petrukanecas: L. Šakalys nuo 2018 m. rugsėjo persikėlė gyventi į 

Vilnių ir  treniruojasi S. Sorokino grupėje, E. Buivydas – Šiauliuose, jo treneris T. Čižas yra 

informuotas apie atsiradusią galimybę. 

 K. Janušauskas: jei trenerio S. Sorokino grupės K-4 įgula planuotų vykti į pasaulio taurės etapus, ar 

būtų galimybė ją ten „išvežti“?  R. Petrukanecas: manau, kad LBKIF rastų galimybių finansuoti 

antros  K-4 (sudarytos iš OR ir ORP rinktinės narių pagrindu)  dalyvavimą PT etapuose.  Žinoma, 

atsižvelgiant į tas pačias taisykles, reikia Lietuvos taurės varžybose šiame nuotolyje užimti 1 – 2 

vietas. 

 R. Petrukanecas paprašė LBKIF VK pirmininko A. Alekrinskio galutinai suformuoti klausimą 

balsavimui dėl K-4 500 V atrankos taisyklių.  

 A. Alekrinskis: atsižvelgiant į skaudžią ir daug neigiamos energijos pareikalavusią 2018 metų 

patirtį dėl K-4 500 V formavimo, atsižvelgiant į komisijos ( E.Balčiūnas, S.Sorokinas, 

R.Petrukanecas) kurį vykdė K-4 500 m atranką į 2018 metų pasaulio čempionatą, siūlau atskiru 

balsavimu balsuoti už K-4 500 V atrankos taisykles: 

 



Ar sutinkate, kad K-4 500 V įgula, laimėjusi 2019 m. Lietuvos čempionate, iškovoja teisę startuoti 

pasaulio čempionate Vengrijoje. 

 

NUTARTA. Balsavimas. 7 – už, 2 – susilaikė. Pritarta A. Alekrinskio pasiūlymui, kad K-4 500 V 

Lietuvos čempionai iškovoja teisę startuoti  pasaulio čempionate. 

 

Balsavimas dėl  visų 2019 m. Sprinto atrankos taisyklių patvirtinimo. 

 

NUTARTA. Balsavimas. 7 – už, 2 – susilaikė. Pritarta 2019 m. Sprinto atrankos taisyklėms. 

 

  

7. SVARSTYTA. Slalomo - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas (pristato E. 

Karevičius) 

 

  Visi reikalingi dokumentai LBKIF VK nariams buvo išsiųsti 2019 m. sausio 14 dieną, 

pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas 9 – už. Slalomo varžybų kalendorius, varžybų nuostatai ir atranka į 

rinktines patvirtinta. 

 

8. SVARSTYTA. Kanupolo - varžybų kalendoriaus, nuostatų ir atrankos tvirtinimas (pristato E. 

Karevičius) 

 

  Visi reikalingi dokumentai LBKIF VK nariams buvo išsiųsti 2019 m. sausio 14 dieną, 

pastabų negauta. Siūlau patvirtinti šį dokumentą. 

 

NUTARTA. Balsavimas 9 – už. Kanupolo  varžybų kalendorius, varžybų nuostatai ir atranka į 

rinktines patvirtinta. 

 

                

9. SVARSTYTA. Komandų vadovų tvirtinimas,  (pristato R. Petrukanecas) 

 

R. Petrukanecas: siūlau 

sprinto Europos jaunių ir jaunimo čempionate Čekijoje Vadovas- G. Brijūnas; 

sprinto Pasaulio jaunių ir jaunimo čempinate Rumunijoje, Vadovas V. Vaičikonis; 

sprinto pasaulio čempionate Vengrijoje, Vadovas – A. Alekrinskis; 

 

NUTARTA. 9 – už. Už pasiūlytas kandidatūras į komandos vadovo poziciją. 

 

 

10. SVARSTYTA. Lietuvos varžybų sprinto vyr. teisėjų tvirtinimas, (pristato V. Vaičikonis) 

 

V. Vaičikonis – Sprinto varžybų nuostatuose yra išvardintos visų vyr. teisėjų pavardės. Kadangi 

nuostatams pritarėme, siūlau balsuojant pritarti  2019 m. Sprinto  Varžybų nuostatuose nurodytų 

vyr. teisėjų kandidatūroms. 

 

NUTARTA. Balsavimas. 9 – už. Pritarta vyr. teisėjų kandidatūroms. 

 

11. SVARSTYTA. Sprinto teisėjų siuntimo į tarptautinį teisėjų seminarą (pristato V. Vaičikonis). 

 



Kovo mėnesį Notingame (D. Britanija) vyks ICF teisėjų egzaminai tarptautinei kategorijai gauti. 

LBKIF Teisėjų taryba išrinko 3 teisėjus, kuriuos siūlo LBKIF VK siųsti į Notingamą. Tai M. 

Menkevičius, D.Vaičikonienė, M. Antanaitis. Vieno teisėjo egzaminų kainą yra apie 500 eurų. 

 

 

NUTARTA. Balsavimas. 9 – už. Pritarta teisėjų siuntimui į egzaminą. 

 

12. SVARSTYTA. LBKIF komisijos sudarymo dėl nusišalinimo (balsuojant), (pristato 

A. Alekrinskis) 

 

A.Alekrinskis: 2018 m. rudenį per neeilinę LBKIF Konferencija nusprendė, kad reikia  papildyti 

LBKIF Etikos ir Drausmės kodeksą bei  įpareigoti  LBKIF Vykdomąjį komitetą iki kitos 

Konferencijos parengti patvirtinto Etikos ir Drausmės kodekso 6 str. 14.2 punkto papildymą, 

numatantį nuostatas dėl federacijos valdymo ar kitų organų nario nušalinimo ar nusišalinimo esant 

interesų konfliktui.  Šiuo sprendimu remiantis, siūlau sudaryti komisija šiuo klausimu. Kadangi 

federacija neturi kompetencijos spręsti šio klausimo, siūlau visa galią šiuo klausimu suteikti 

komisijai.  Išrinktoji komisija pasitvirtina pirmininką, sukuria darbo taisykles ir iki kito LBKIF VK 

posėdžio, kuris numatomas kovo 8 d. pateikia VK komitetui savo darbo reglamentą. VK jį turės 

patvirtinti, patvirtinus reglamentą, komisija iki sekančios LBKIF Konferencijos turi suformuluoti 

Etikos ir Drausmės kodekso 6 str. 14.2 punkto papildymą, kurį turės patvirtinti LBKIF VK. Mano 

siūlomi kandidatai į šią komisiją: Aurimas Lankas, komisijos pirmininkas Gintautas Brijūnas, 

Benius Jankevičius, Egidijus Balčiūnas. Tai pat siūlau siūlyti Trakų BKI klubui į šią komisiją 

siūlyti savo kandidatą. Siūlau balsuoti už kiekvieną komisijos narį atskirai. 

 

NUTARTA. Balsavimas. G. Brijūnas (8 – už, 1 nebalsavo), A. Lankas (8 – už, 1 nebalsavo), E. 

Balčiūnas (9 – už), B. Jankevičius (8 – už, 1 nebalsavo), vienas narys iš Trakų BKI klubo (9 – už). 

Pritarta komisijos sutarčiai.  

 

 

13. SVARSTYTA. Dėl trenerio, kuris galėtų dirbti su jauniais, (pristato A. Alekrinskis) 

 

A. Alekrinskis: LBKIF Trenerių taryba pasiūlė V. Vaičikonį ir P. Bespalovą. 

 

R. Petrukanecas: siūlau išbraukti trenerį P. Bespalovą iš pretendentų sąrašo remiantis tuo, kad 

vienas trenerio treniruotų sportininkų šiuo metų dar turi dopingo taisyklių pažeidimo nuobaudą, t.y. 

diskvalifikuotas. 

A. Alekrinskis: likus vienam kandidatui siūlau V. Vaičikonį skirti Lietuvos jaunučių rinktinės 

treneriu ir  iki sausio 30 d. paruošti Lietuvos jaunučių rinktinės pasirengimo ir finansinį planą ir jį 

pateikti E. Balčiūnui ir R. Petrukanecui. Jį patvirtinus pradėti vykdyti programą. 

NUTARTA. Balsavimas.  8 – už, 1 nebalsavo. V. Vaičikonis Lietuvos jaunučių rinktinės treneris. 

 

 

14. Projektas dėl klubų taškų jaunių varžybose pristatymas (pristato R. Petrukanecas, V. Vaičikonis) 

 

R. Petrukanecas: LBKIF ieško galimybių padėti treneriams ir klubams dirbančiais su jaunučių 

amžiaus sportininkais. Viena iš pagalbos priemonių – Klubų skatinimo programa, ar Lietuvos klubų 

čempionatas. Pavadinimo nėra. Aš ir V. Vaičikonis pateikiame jums dvi vizijas kaip tai galėtų būti. 

 

R. Petrukanecas, trumpai: sportininkų amžius 16 – 15 – 14 metų, 4- 5 varžybos, vienvietės valtys, 

nustatyti nuotoliai (apie 30 nuotolių), į įskaitą įtraukiami  pirmų 9 sportininkų rezultatai. Po varžybų 



nustatoma kokiam klubui atstovauja sportininkas. Metų gale  suskaičiuojami taškai ir padalinamas 

prizinis fondas. 

 

V. Vaičikonis, trumpai: skaičiuojamos visos varžybos, visi nuotoliai, skaičiuojami visų dalyvių 

taškai, visų amžiaus grupių (jaunių ir jaunesnių) įtraukiamos ir vienos jaunimo amžiaus varžybos, 

išankstinė registracija pagal klubus, didesni koeficientai už nepopuliarias rungtis. 

 

R. Petrukanecas: artimiausiu metu LBKIF VK nariams išsiųsiu abudu projektus. Siūlau neskubėti, 

išanalizuoti ir sprendimą priimti prieš prasidedant  sezonui, nes klausimas nėra skubus ir 

nereikalaus kažkokių struktūrinių pokyčių varžybų sistemoje. 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                     Romualdas Petrukanecas 

 

 

Prezidentas                                                                                    Aleksandras Alekrinskis 


