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Posėdis įvyko 2019 m. liepos 20 d., Trakai 

Posėdžio pirmininkas – Aleksandras Alekrinskis. 

Posėdžio sekretorius – Natalija Kamarauskaitė 

Posėdyje dalyvauja: 

Romualdas Petrukanecas; 

Benius Jankevičius 

Egidijus Gustas; 

Kęstutis Janušauskas; 

Aurimas Lankas; 

Vytautas Vaičikonis; 

Gintautas Brijūnas; 

Eisdris Karevičius; 

Egidijus Balčiūnas- svečias; 

Kazimieras Rėksnys – svečias; 

Sergej Sorokin – svečias. 

 

 

 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 (9 LBKIF Vykdomojo komiteto nariai). 
 

  

 DARBOTVARKĖ: 

 1. J. Šuklino prašymas.  

 2. Europos jaunių ir U-23 komandos vadovo ataskaita.  

 3. Olimpinės rinktinės trenerių 2019 m. I pusmečio ataskaita.  

 4. 2019 m. Pasaulio jaunių ir U-23 komandos tvirtinimas.  

 5. 2019 m. Baltic cup rinktinės komplektavimo gairių nustatymas.  

 6. 2019 m. Pasaulio čempionato komandos sudėtis.  

 7. Lietuvos jaunučių (15-16 m.) rinktinės trenerio ataskaita. Pranešėjas V. Vaičikonis. 

 8. Einamieji klausimai. 

 

 1. SVARSTYTA. J. Šuklino prašymas. Pranešėjas J. Šuklinas. 

Pranešėjas Jevgenijus Šuklinas į posėdį neatvyko, klausimas nebuvo svarstytas. 

NUTARTRA. Informacija išklausyta.  

 

2. SVARSTYTA. Europos jaunių ir U-23 komandos vadovo ataskaita.  

V. Vaičikonis svarstant šį klausimą nusišalino ir išėjo iš posėdžio salės.  



Pranešėjas G. Brijūnas (ataskaita pridedama). Pažymėjo, kad vienas sportininkas, L. Šakalys 

neatvyko į startą.  

A. Alekrinskis paminėjo, kad sportininko L. Šakalio dalyvavimas buvo suplanuotas ir 

apmokėtas, todėl paklausė trenerio S. Sorokino, kieno sprendimu sportininkas neatvyko į starto liniją. S. 

Sorokinas atsakė, kad tai buvo jo ir komandos bendras sprendimas.  

A. Alekrinskis pasiūlė išreikalauti iš sportininko arba jo trenerio, federacijos sumokėtą sumą 

(575 Eur)  už dalyvavimą EjmČ. 

E. Balčiūnas pakomentavo, kad tai yra normali LBKIF praktika, kai sportininkas varžybose 

neužėmęs planuotos vietos grąžina jo dalyvavimui varžybose išleistas lėšas.  

R. Petrukanecas informavo, kad komandos sprendimą dėl L. Šakalio nedalyvavimo gavo po 

dalyvių sąrašo deadline, todėl nieko keisti negalima buvo. 

G. Brijūnas konstaktavo, kad sankcijas privers ateityje trenerius ir sportininkus galvoti apie 

pasiekmes. 

BALSAVIMAS: Treneris S. Sorokinas privalo iki 2019 m. spalio 1 d. grąžinti į LBKIF sąskaitą 

575 (penki šimtai septyniasdešimt penki) Eur. 

NUTARTA. Pritarta (7 – už, 0 – prieš, 1 – nebalsavo) nuomonei, kad Treneris S. Sorokinas privalo 

iki 2019 m. spalio 1 d. grąžinti į LBKIF sąskaitą 575 (penki šimtai septyniasdešimt penki) Eur. 

BALSAVIMAS: Dėl Lietuvos jaunių ir jaunimo komandos vadovo ataskaitos. 

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (9 – už) Europos jaunių ir U-23 komandos vadovo ataskaitai. 

   

 3. SVARSTYTA. Olimpinės rinktinės trenerių 2019 m. I pusmečio ataskaita.  

Pranešėjai: K. Rėksnys, S. Sorokinas, R. Petrukanecas ir E. Gustas (ataskaitos pridedamos).  

Diskusijos: 

K. Rėksnys informavo, kad sulužus C-2 valčiai sportininkai iki šiol neturi galimybės tinkamai 

pasiruošti PČ. A. Alekrinskis pažymėjo, kad sportininkai privalo prižiūrėti ir nešti atsakomybę už jiems 

skirtą inventorių. E. Balčiūnas iškėlė klausimą dėl sugadinto inventoriaus remonto išlaidų: kas turi 

padengti nuostolius? 

R. Petrukanecas K. Rėksnio paklausė ar H. Žustautas PČ dalyvautų C-1 200 m, distancijoje. 

Atsakymo iš trenerio K. Rėksnio LBKIF lauks iki ketvirtadienio, t.y. iki liepos 25 d.  

R. Petrukanecas paklausė trenerio S. Sorokino kokie yra L. Šakalio tikslai ir planai. S. Sorokinas 

atsakė, kad dabar sportininkas su komanda ruošiasi PČ K-4, vėliau planuoja ruošti K-1. Taip pat R. 

Petrukanecas paklausė ar treneris S. Sorokinas planuoja sportininko dalyvavimą K-1 1000 m. distancijoje? 

S. Sorokinas atsakė, kad teoriškai galima.  

G. Brijūnas atkreipė dėmesį, kad S. Sorokino komanda per metus jau atliko 26 mokslinius 

medicininius tyrimus. 

E. Balčiūnas paklausė S. Sorokino kur ir kaip vyks komandos pasirengimas PČ? S. Sorokinas 

atsakė, kad kaip ir visi. 

A. Lankas paklausė S. Sorokino ar ir kitais metais komanda planuoja dalyvauti varžybose kaip K-

4 įgula? S. Sorokinas atsakė, kad komanda dirba, žiūrės ir kol kas planuoja dalyvauti. 

 NUTARTA: 

 1.  Vienbalsiai pritarta (9 – už) Oliminės rinktinės trenerio K. Rėksnio 2019 m. I pusmečio 

ataskaitai; 

 2. Vienbalsiai pritarta (9 – už) Oliminės rinktinės trenerio S. Sorokino  2019 m. I pusmečio 

ataskaitai; 

 3. Vienbalsiai pritarta (8 – už, 1 - nebalsavo) Oliminės rinktinės trenerio E. Gusto  2019 m. I 

pusmečio ataskaitai; 

 4. Vienbalsiai pritarta (8 – už, 1 - nebalsavo) Oliminės rinktinės trenerio R. Petrukaneco  2019 m. 

I pusmečio ataskaitai.  



 

 4. SVARSTYTA. 2019 m. Pasaulio jaunių ir U-23 komandos tvirtinimas.  

Pranešėjas: R. Petrukanecas. 

Komandos sąrašas buvo perskaitytas (pridedamas). Komandos vadovas – V. Vaičikonis. 

Informavo, kad PjmČ Rumunijoje dalyvaus Lietuvos rinktinė (21 žmogus). Sportininkai atsirinko 

pagal kontrolines atrankas.  

 NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (9 – už) 2019 m. Pasaulio jaunių ir U-23 komandos sąrašui.  

 

 5. SVARSTYTA. 2019 m. Baltic cup rinktinės komplektavimo gairių nustatymas.  

Pranešėjas: A. Alekrinskis. Komandos pagrindas: Lietuvos Suaugusiųjų, jaunimo , jaunių ir 

jaunučių rinktinės – t.y. sportininkai kurie rinktinės sudėtyje šiais metais dalyvavo ar dalyvaus pasaulio, 

Europos ar Olympic hopes regatoje. Preliminarus komandos dydis 50 žmonių. Informavo, kad keliauti į 

varžybas  planuojama užsakyti didelį autobusą. Taip pat pasiūlė įpareigoti T. Čižą organizuoti komandos 

išvykimą. 

A. Lankas pasiūlė, kad komandą išvyktų iš Šiaulių, t.y. miesto kuris būtų visiems patogu atvykti. 

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (9 – už) 2019 m. Baltic cup rinktinės komplektavimo gairių 

nustatymui. 

 

 6. SVARSTYTA. 2019 m. Pasaulio čempionato komandos sudėtis.  

 BALSAVIMAS: Dėl R. Petrukaneco nenušišalinimo.  

 NUTARTA: Pritarta leisti R. Petrukanecui nenusišalinti svarstant šį klausimą (8 – už, 0 – prieš, 1 

– susilaikė). 

Pranešėjas: R. Petrukanecas. Pažymėjo,  kad rinktinė bus suformuota pagal anksčiau patvirtintas 

taisykles (sąrašas aptarnaujančio personalo, padėjėjų ir medikų pridedamas). Taip pat siūlau į komandą 

įtraukti ir „pralaimėjusią kanojininkų C-2 1000 m įgulą, kuri galėtų varžytis 500 m rungtyje.  

Diskusija: ar C-2 500 m rungtis buvo įtraukta į „atrenkamų“ rungčių skaičių atrankos taisyklėse. 

R. Petrukanecas – ne nebuvo. A. Lankas – jei nebuvo – tai gali būti precedentas kitoms įguloms reikalauti, 

kad ir jos būtų įtrauktos į komandos sudėti startuoti PČ.  

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta (9 – už) Lietuvos komandos sudėčiai kuri atsirinko, atsirinks, 

pagal LBKIF nustatytas atrankos taisykles. 

 

 7. SVARSTYTA. Lietuvos jaunučių (15-16 m.) rinktinės trenerio ataskaita.  

Pranešėjas: V. Vaičikonis (ataskaita pridedama). 

R. Petrukanecas paklausė, gal reikia į MTS ateityje kviesti kanojos trenerį. V. Vaičikonis 

pasiūlymui pritarė. 

A. Alekrinskis pasidomėjo, kam davė naudos organizuotos MTS. V. Vaičikonis atsakė, kad 

skirtingai. Taip pat pasiūlė mažinti žmonių skaičių MTS, bet didinti MTS skaičių ir išplėsti kontrolę.  

NUTARTA. Pritarta (8 – už, 0 – prieš, 0 – susilaikė, 1 - nebalsavo) Lietuvos jaunučių (15-16 m.) 

rinktinės trenerio ataskaitai. 

 

8. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

8.1. Komandos sudėtys Olimpinių testų varžybose Tokijuje.  

Svarstant šį klausimą R. Petrukanecas išėjo iš posėdžio salės. 

A. Alekrinskis informavo, kad varžybose dalyvauti yra pakviesto dalyvauti šios Lietuvos įgulos: 

K-1 200 V, K-2 1000 V, C-1 1000 V ir C-2 1000 V., dalyvavimas varžybose LTOK lėšomis. 

A. Lankas informavo, kad K-4 500 V įgulos narių pageidauja, kad  jos nariams vietoj suplanuotos 

MTS gruodžio mėnesį, būtų sudarytos sąlygos dalyvauti Olimpinių testų varžybose (A. Lankas negalėtų 



vykti į testų varžybas). Tai duotų sportininkams papildomos patirties: klimatas, kanalo ypatumai, 

gyvenimo sąlygos. 

E. Balčiūnas pažymėjo, kad minėtų sportininkų dalyvavimą varžybose LTOK papildomai 

nefinansuos. Bet jeigu sportininkai atsisakytų MTS gruodžio mėnesi, LBKIF papildomai tai nieko 

nekainuotų. 

Balsavimui pasiūlyti 2 variantai: 

1. Siųsti tris (vienas atsisakytų kelionės į testų varžybas) K-4 įgulos narius į Olimpinių testų 

varžybas Tokijuje už jiems skirtas MTS lėšas (1 – už, 7 – prieš, 1 – nebalsavo); 

2.  LBKIF apmoka minėtų sportininkų dalyvavimą Olimpinių testų varžybose, jeigu sportininkai 

PČ užims 1-11 v. (7 – už, 0 – prieš, 1 – susilaikė, 1 - nebalsavo). 

NUTARTA:  Pritarta antram pasiūlytam variantui. 

BALSAVIMAS: LBKIF apmoka minėtų sportininkų dalyvavimą Olimpinių testų varžybose, jeigu 

sportininkai PČ užims 1-11 v. 

NUTARTA.  Pritarta (8 – už, 1 - nebalsavo), kad LBKIF apmoka minėtų sportininkų dalyvavimą 

Olimpinių testų varžybose, jeigu sportininkai PČ užims 1-11 v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              Aleksandras Alekrinskis  

                

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                    Natalija Kamarauskaitė 


