2015 M LIETUVOS RESPUBLIKOS KANUPOLO RINKTINIŲ SUDARYMO TAISYKLĖS
(PROJEKTAS)
I. BENDROJI DALIS
1. Lietuvos kanupolo rinktinių sudarymo taisyklės (toliau- Taisyklės) skirtos naudotis
sportininkams ir treneriams, kaip patekti į Letuvos suaugusių, jaunimo U-21 ir jaunių rinktines
2. Treneriai su šiomis taisyklėmis susipažįsta pasirašytinai.
3. Taisyklės skirtos nustatyti rinktinės trenerių ir sportininkų įtraukimo ir pašalinimo iš
rinktinės principus.
II. RINKTINIŲ SUDARYMO NUOSTATOS
1.Varžybos, kurių metu nustatomos rinktinės, turi būti įtrauktos į Lietuvos kanupolo renginių
kalendorių.
2. Į Europos čempionate dalyvaujančios
komandos sudėtį įeinaaštuoni
žaidėjai ir treneris ar vadovas.
III. RINKTINĖS DALYVAVIMAS
.
1.Europos čempionate, Europos taurės etapuose ir kitose tarptautinėse varžybose Lietuvos
rinktinės gali dalyvauti, pateikusios paraišką suderinta su Pirmininku ir patvirtintą LBKIF
gen.sekretoriaus ar prezidento.
IV. TRENERIŲ IR SPORTININKŲ PATEKIMO Į RINKTINĘ TAISYKLĖS
1. Rinktinių komandų treneriai parenkami pagal treniruojamų komandų atrankos rezultatus
sekančiai:
1.1. Pirmumo teisę treniruoti Lietuvos suaugusių rinktinę įgyja – 2014m. Lietuvos
kanupolo čempionato komandos nugalėtojos treneris.
1.2 Pirmumo teisę treniruoti Lietuvos Jaunimo U-21 rinktinę įgyja – 2015m.
Lietuvos U-21 čempionato komandos nugalėtojos treneris.
1.3 Pirmumo teisę treniruoti Lietuvos jaunių U-18 rinktinę įgyja – 2015m. Lietuvos
jaunių čempionato komandos nugalėtojos treneris.
Treneriui atsisakius treniruoti rinktinę, klubų vadovų susirinkimo metu(toliau- Susirinkimo)
renkama kita trenerio kandidatūra,
Pretendentai į rinktinės trenerius atrankai pristato rinktinės pasiruošimo plano projekta.
2. Rinktinių treneriai siūlo trenerio asistentus ir išplėstinį iki 12 žaidėjų rinktinės kandidatų
sąrašą, suderintą su sportininkų organizacijų vadovais ar treneriais.
3.Į suaugusių rinktinę įtraukiami sportininkai, kuriems kitais metais sueis 19 metų ir vyresni
4.Į jaunimo U- 21 rinktinę įtraukiami sportininkai, kuriems kitais metais sueis nuo 15 -21
metų.
5.Į jaunių U-18 rinktinę įtraukiami sportininkai, kuriems kitais metais sueis nuo 15 -18
metų.

V. SPORTININKŲ PAŠALINIMAS IŠ RINKTINĖS
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1. Rinktinės treneris už nusižengimus gali pašalinti sportininką iš stovyklos arba neleisti
sportininkui dalyvauti turnyre.Sportininką iš rinktinės galima pašalinti Pirmininko pritarimu.
2. Sportininkas gali būti pašalintas iš rinktinės už rūkymą, vartojimą alkoholinių gėrimų, ar
narkotinių priemonių, bei už kitus su sportu nesuderinamus dalykus.
3. Sportininkas gali pats paprašyti išbraukti jį iš rinktinės. Toks prašymas turi būti raštiškas.
4. LBKIF vykdomasis komitetas Pirmininko teikimu gali anksčiau laiko atleisti trenerius už
padarytus drausminius nusižengimus
VI. RINKTINĖS DARBO TVARKA
1. Susirinkimo metu priimamas sprendimas dėl formuojamų rinktinių skaičiaus, jų
pasiruošimo ir galimo dalyvavimo Europos čempionate, Europos taurės etapuose ir kitose
tarptautiniuose turnyruose.
2. Rinktinės nariai įgyja teisę atstovauti šalį Europos čempionate, Europos taurės varžybose,
kituose tarptautiniuose turnyruose kalendorinių metų bėgyje nuo 2014m gruodžio 31 iki 2015m
gruodžio 31d.
3.Rinktinei vadovauja komandos vadovas, jam neesant rinktinės treneris.
4. 2016 metų suaugusių rinktinės treneris iki lapkričio mėn.01d. pateikia Pirmininkui 2016
metų suaugusių rinktinės kandidatų išplėstinį 12 sportininkų sąrašą, kuris kanupolo komiteto
pirmininko (toliau- Pirmininko) teikimu tvirtinama Lietuvos baidarių ir kanojų federacijos (toliauLBKIF) vykdomąjame komitete
5.Komandos vadovas, rinktinės treneris, trenerio asistentas dirba savanoriškais pagrindais.
6.Rinktinių treneriai pateikia komandų pasiruošimo planus suderintus su sportininkais ir
kanupolo klubų vadovais ar treneriais.
7.Rrinktinės kandidatų stovyklų metu vykdomas rinktinės kandidatų žaidėjų testavimas.
8. Rinktinės treneris periode tarp turnyrų, rinktinės kandidatams ar nariams gali užduoti
individualias užduotis.
7.Rinktinės kandidatai trenerių nurodymu privalo vesti dienoraštį. Dienoraštyje žymėti
treniruočių kiekį, įveiktus kilometrus treniruočių trąsoje, treniruočių laiką ir dalyvavimą turnyruose.
8.Už rezultatus rinktinės treneriai atsiskaito komiteto posėdyje, pateikdami raštišką
ataskaitą.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.Taisykles panaikinti, papildyti ar pakeisti turi teisę LBKIF vykdomasis komitetas.

