LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA
kodas 191684452, buveinė: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6
VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr.2019/2
2019-05-11
Trakai

Posėdis įvyko 2019 m. gegužės 11 d. 18.00 val., Lietuvos olimpinio sporto centro Irklavimo
bazės patalpose
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:
Trakų kanupolo klubo „Trakai“ atstovė Rasa Kudabienė
DARBOTVARKĖ:
Darbotvarkė
1. Trenerių tarybos siūlymas - sprendimas dėl ,, Olympic Hopes " varžybų atrankos pakeitimų (
pagal trenerių prašymą ( 2019-04-11) (Pristato K. Janušauskas)
2. Projektas - dėl klubų taškų jaunių varžybose (Pristato R.Petrukanecas)
3. Kiti klausimai
Posėdžio pradžia 18.00
1. SVARSTYTA Trenerių tarybos siūlymas - sprendimas dėl ,, Olympic Hopes " varžybų
atrankos pakeitimų ( pagal trenerių prašymą ( 2019-04-11)
K. Janušauskas – gautas pasiūlymas pakeisti atrankos taisykles bei varžybų datą į Olympic hopes
regatą Slovakijoje. Taip pat pasiūlyta keisti atrankos taisykles į jaunių ir jaunimo amžiaus baidarių
keturviečių įgulas. Diskusija.

NUTARTA. Balsavimas 9 už, palikti galioti LBKIF VK sausio 23 dieną patvirtintas atrankos
taisykles bei varžybų datas.
SVARSTYTA. Projektas - dėl klubų taškų jaunių varžybose
R.Petrukanecas – 2019 m. balandžio 13 d. Konferencijos patvirtintame 2019 m. LBKIF biudžete
yra numatyta skirti 5,000 Eur prizinį fondą Lietuvos BKI klubams už iškovotus taškus atitinkamose
varžybose (2019 m. Lietuvos klubų čempionatas). Parengiau šių varžybų nuostatus taisykles.
NUTARTA. Balsavimas – 9 už, pritarti 2019 m. Lietuvos klubų čempionato nuostatams taisyklėms.
Likus ne mažiau nei dviem savaitėms iki pirmųjų varžybų supažindinti su jomis LBKIF narius bei
paskelbti federacijos puslapyje www.bki.lt ;
2. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos U21 kanupolo rinktinės dalyvavimo Europos čempionate
Portugalijoje.
Romualdas Petrukanecas – į federaciją kreipėsi Trakų kanupolo klubo „Trakai“ trenerė Rasa
Kudabienė dėl dalyvavimo Europos U21 čempionate Koimbroje (Portugalija).
Rasa Kudabienė: kadangi mano komanda yra Lietuvos jaunimo čempionė, aš turiu kanupolo
taisyklių užtikrinimą savo komandos pagrindu komplektuoti Lietuvos kanupolo jaunimo rinktinę.
Šiais metais planuojame dalyvauti Europos jaunimo čempionate Koimbroje (Portugalija). Su savo
klubo komanda turnyruose Airijoje ir Lenkijoje užėme aukštas vietas, todėl tikiu, kad galime
sėkmingai pasirodyti ir oficialiame čempionate. Turiu LBKIF kanupolo komiteto leidimą formuoti
komandą, bet komitetas ilgai derina klausimus susijusius su šiuo čempionatu, o paraiškų pateikimo
varžybų organizatoriams terminas artėja. Todėl prašau LBKIF VK paskubinti paraiškos išsiuntimo
procedūrą ir skirti lėšų Lietuvos jaunimo komandos dalyvavimui šiame čempionate.
R. Petrukanecas – kokia suma reikalinga dalyvauti čempionate? R. Kudabienė – 10,000 Eur.
R.Petrukanecas – federacija galėtų dalinai finansuoti (iki 2,000 Eur) rinktinės dalyvavimą
čempionate bei pagreitinti paraiškų pateikimą organizatoriams.
NUTARTA. Balsavimas. 9 už. Nutarta finansuoti atsižvelgus į federacijos finansines galimybes
Lietuvos kanupolo jaunimo rinktinės dalyvavimą čempionate.

Posėdžio sekretorius

Romualdas Petrukanecas

Prezidentas

Aleksandras Alekrinskis

