
                                                                                     Patvirtinta 2013-03-15 Lietuvos baidarių 
ir kanojų irklavimo federacijos Vykdomojo 

                                                  komiteto posėdyje. 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO RINKTINIŲ 
SUDARYMO TAISYKLĖS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo rinktinių sudarymo taisyklės (toliau- taisyklės) skirtos 
naudotis sportininkams ir treneriams, kaip patekti į Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo suaugusiųjų 
rinktinę (toliau- suaugusiųjų rinktinė), Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo U-23 rinktinę (toliau- U-
23 rinktinė) ar Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo jaunių rinktinę (toliau- jaunių rinktinė). 
2. Treneriai su šiomis taisyklėmis susipažįsta pasirašytinai. 
3. Taisyklės skirtos nustatyti sportininkų įtraukimo ir pašalinimo iš rinktinės principus. 
 

II. RINKTINIŲ SUDARYMO NUOSTATOS 
 

1. Suaugusiųjų, U-23 ir jaunių rinktinės (toliau- rinktinės) sudaromos vieneriems metams. 
2. Varžybos, kurių metu nustatoma rinktinė, turi būti įtrauktos į Lietuvos baidarių ir kanojų 
slalomo kalendorių. 
3. Rinktinių sudėtį sudaro kiekvienos klasės po tris geriausius sportininkus ir po tris atsarginius. 
4. Rinktinių sudėtys tvirtinamos Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos Vykdomojo 
komiteto posėdyje. 
 

III. DALYVAVIMAS RINKTINĖS SUDĖTYJE 
 

1. Lietuvos rinktinės varžybose gali dalyvauti tik pateikusios paraišką pasirašytą komiteto 
pirmininko. 
2. Komiteto pirmininkui neturint galimybių pasirašyti paraišką, ją gali pasirašyti komiteto 
pirmininko pavaduotojas. 
 

IV. SPORTININKŲ PATEKIMAS Į RINKTINĘ 
 

1. Dalyvauti Europos, Pasaulio čempionatuose ir Pasaulio taurės etapuose sudaromi suaugusiųjų, U- 
23 ir jaunių sportininkų sąrašai kiekvienoje laivų klasėje. 
2.Sportininkai atrenkami pagal pasiektus rezultatus atrankos varžybose. 
Varžybų sąrašas atrankai į suaugusiųjų rinktinę : 
I.Atrankos varžybos dalyvauti Europos čempionate Krokuvoje, 2013.06.08-09 ir Pasaulio taurės  
I,II,ir IV etapuose. 

a) Lietuvos čempionatas;  2013.04.27-28 
b) Latvijos taurės I- as etapas;  2013.04.13-14d. 
c) Latvijos čempionatas;  2013.05.25-26d. 

Atrenkama iš dviejų geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose. 
II.Atrankos varžybos dalyvauti Pasaulio čempionate Prahoje, 2013.09.11-15 . 

a) Lietuvos čempionatas;  2013.04.27-28 
b) Latvijos taurės I- as etapas;  2013.04.13-14d. 
c) Latvijos čempionatas; 2013.05.25-26d. 
d) Estijos čempionatas (Valmieroje); 2013.08.11 

Atrenkama iš trijų geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose. 
Varžybų sąrašas atrankai į U-23 rinktinę: 
III.Atrankos varžybos į U-23 rinktinę dalyvauti Pasaulio U-23 čempionate Lipt-Mikulaš (Slovakija) 
2013.07.13 ir Europos  U-23 čempionate  Bourg St.Mourice (Prancūzija) 2013.08.01-04 

a) Lietuvos čempionatas;2013.04.27-28 
b) Latvijos taurės I- as etapas;  2013.04.13-14d. 
c) Latvijos čempionatas;  2013.05.25-26d. 

Atrenkama iš dviejų geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose. 



Varžybų sąrašas atrankai į jaunių rinktinę :  
IV.Atrankos varžybos į jaunių rinktinę dalyvauti Pasaulio jaunių čempionate Lipt-Mikulaš 
(Slovakija) 2013.07.13 ir Europos jaunių čempionate Bourg St.Mourice (Prancūzija) 2013.08.01-04 

a) Lietuvos čempionatas;  2013.04.27-28 
b) Latvijos taurės I- as etapas; 2013.04.13-14?d. 
c) Latvijos čempionatas; 2013.05.25-26d. 
d) Lietuvos jaunių čempionatas; 2013.07.06-07d. 

Atrenkama iš triju geriausių konkretaus sportininko rezultatų išvardintose varžybose. 
3. Skaičiuojant rezultatus sumuojamos užimtos vietos, jas paverčiant balais. Vietos skaičiuojamos 
tik tarp Lietuvos sportininkų, t.y. tarp suaugusiųjų, U- 23 ir jaunių grupių sportininkų. 
4. Į rinktinę patenka sportininkai surinkę mažiausiai balų. Tuo atveju, kai balų suma sutampa, 
pirmumo teisę turi sportininkas, kuris pasiekė geresnį rezultatą savo paskutinėse įskaitinėse 
varžybose. 
5. Sportininkui patękus į jaunių ir U-23 rinktinę, pirmenybė taikoma jaunių rinktinei, užleidžiant 
vietą U-23 rinktinėje. 
 
Rinktinės narių atrankos taisyklės 

1.Sezono pabaigoje  iki lapkričio 30d  sudaromi suaugusių , jaunimo U-23 ir jaunių rinktinių 
narių sąrašai po 6 ekipažus kiekvienoje laivų klasėje. 

2. Rinktinių nariai atrenkami pagal 2013 metų pavasario, vasaros ir rudens sezono varžybų 
rezultatus.     
      Pavasario v-bos: 1.Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo čempionatas, 

                2.Latvijos taurės I etapas  
                                 3.Latvijos čempionatas.  
Suaugusių ,jaunimo U-23 ir jaunių rinktinių narių įskaitai pasirenkami 2 geriausi pavasario v-bų 
rezultatai. 

Vasaros  v-bos: 1.Lietuvos baidarių ir kanojų slalomo jaunių pirmenybės,  
                               2.Latvijos baidarių ir kanojų slalomo jaunių pirmenybės  

   3.Latvijos taurės etapas  
   4.Klavinio taurės v-bos 
   5.Estijos čempionatas 

Vasaros v-bų rezultatai įvertinami skaičiuojant tik jaunių rinktinės narių rezultatus. 
Jaunių įskaitai imami 3 –jų geriausių vasaros varžybų rezultatai. 
Suaugusiųjų ir jaunimo U-23įskaitai 1-nų geriausių vasaros varžybų rezultatai 
        Rudens v-bos:            1 Alytaus m.pirmenybės; 
         2. Kauno m pirmenybės; 
         3. Rygos m čempionatas 

       4.Latvijos taurės finalinis etapas  
Suaugusiųjų , jaunimo U-23 ir jaunių rinktinių narių įskaitai pasirenkami 3 geriausi rudens v-bų 
rezultatai. 

3.Skaičiuojant rezultatus sumuojamos užimtos vietos.  
Vietos skaičiuojamos, tik tarp Lietuvos sportininkų, t.y. tarp suaugusių, ,jaunimo U-23 ir jaunių 
grupės sportininkų.  

4.Į rinktinės narių sąrašą patenka sportininkai surinkę mažiausią vietų sumą. Tuo atveju, kai 
vietų suma sutampa, pirmumo teisę turi tas sportininkas kuris: 1- dalyvavo daugiau varžybų, 2-
pasiekė geresni rezultatą savo paskutinėse įskaitinėse v-bose. 

5.Pirmumo eile į sąrašus patenka tie sportininkai, kurie atitinkamoje amžiaus grupėje 
startuodami EČ,PČ, ir pasaulio taurės etapų varžybose įveikė kvalifikacinį etapą. 

6.Į rinktinės narių sąrašus neitraukiami sportininkai nesurinkę reikiamo įskaitinių varžybų 
skaičiaus. 

7.Rinktinės narių  sąrašas tvirtinamas LBKIF vykdomojo komiteto posėdyje.  
 
 
 

V. SPORTININKŲ PAŠALINIMAS IŠ RINKTINĖS 
 

1. Sportininką iš rinktinės gali pašalinti rinktinės treneris. 



2. Sportininkas iš rinktinės turi būti pašalintas už rūkymą, alkoholinių gėrimų ar narkotinių 
priemonių vartojimą. 
3. Sportininkas iš rinktinės gali būti pašalintas už kitus su sportu nesuderinamus dalykus. Tuo 
atveju reikalingas komiteto pritarimas. 
4. Sportininkas iš rinktinės gali būti pašalintas paties sportininko raštišku prašymu. 
 

VI. RINKTINĖS DARBO TVARKA 
 

Rinktinės nariai įgyja teisę atstovauti šalį EČ, PČ bei Pasaulio taurės etapų varžybose, kitose 
varžybose iki metų pabaigos. 
Rinktinių treneriai iki einamų metų balandžio 1 d. turi paskelbti rinktinių dalyvavimo planus. 
1. Rinktinei vadovauja Lietuvos rinktinės treneris. Lietuvos rinktinės treneris ir vadovas tvirtinami 
prieš kiekvienas varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos rinktinė. Treneriu skyriamas to klubo 
treneris, kurio sportininkų daugiausiai atstovauja rinktinę. Antrąją vietą užėmęs klubo treneris 
skiriamas Lietuvos rinktinės vadovu. 
2. Rinktinės treneriui negalint vadovauti, skiriamas kitas rinktinės treneris. 
3. Rinktinei treneris vadovauja nuo rinktinės sudarymo iki rinktinės panaikinimo. 
4. Periode tarp varžybų rinktinės treneris sportininkams gali užduoti individualias treniravimosi 
užduotis. 
5. Rinktinės nariai privalo vesti dienoraštį, kuriame žymėti treniruočių kiekį, įveiktus kilometrus 
treniruočių trąsoje, treniruočių laiką. 
6. Už rezultatus treneris atsiskaito Vykdomojo komiteto posėdyje, pateikdamas raštišką ataskaitą. 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Taisykles panaikinti, papildyti ar pakeisti turi teisę Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 
Vykdomasis komitetas. 
 


