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SKAITYTOJAMS
Vytauto Dranginio nuotr.

Dvigubi
olimpiniai metai
DAINA GUDZiNEVIČIŪTė

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė

Štai ir sulaukėme olimpinių 2018 metų, kurie mums
bus kaip niekada intensyvūs – tik spėk suktis. Netrukus skrendame į tolimąją Pietų Korėją, kurioje
vasario 9–25 d. vyks Pjongčango žiemos olimpinės
žaidynės. O spalio 1–12 d. kitoje pasaulio pusėje,
Argentinoje, mūsų jaunieji sportininkai dalyvaus
trečiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.
Pjongčange startuos devyni Lietuvos olimpiečiai –
keturi biatlonininkai, trys slidininkai ir du kalnų slidininkai. Penki vyrai ir keturios moterys. Simboliška, kad Vasario 16-ąją Lietuvos atkūrimo šimtmetį
švęsime olimpinėse žaidynėse, kur į mūsų sportininkus bus nukreiptas viso pasaulio dėmesys. Pasinaudosime šia puikia proga ir dar kartą visiems
priminsime apie mūsų šalį. Tikiuosi, mūsų sportininkams tai bus papildoma paskata kovoti iš visų
jėgų, nugalėti save ir garbingai atstovauti jubiliejų
mininčiai Lietuvai. Šalies vėliavą žaidynių atidarymo parade neš biatlonininkas Tomas Kaukėnas.
Iš visos širdies Pjongčange palaikysime saviškius.
Džiaugiamės jausdami didelį visuomenės palaikymą ir susidomėjimą žiemos olimpiečių startais. Tikimės, kad prie to prisidėjo ir mūsų iniciatyvos – kasmet sėkmingai organizuojamas „LTeam“ olimpinis
žiemos festivalis bei šiemet mūsų iniciatyva sukur-

ta dokumentinių filmų serija „100 metų nenuleidžiame rankų“. Šie filmai pasakoja apie iškiliausias
Lietuvos žiemos sporto asmenybes.
Populiarusis „LTeam“ olimpinis žiemos festivalis
šiemet atvyksta į Jonavą, į Joninių slėnį. Jonava
garsėja pagarba ir meile sportui, miestą patogu pasiekti iš bet kurios Lietuvos vietos, todėl tikimės ir
laukiame rekordinio skaičiaus dalyvių. Džiaugėmės
vaisingu bendradarbiavimu su Jonavos savivaldybe – rengiantis festivaliui drauge pavyko nuveikti
didžiulį darbą.
Kaip ir kasmet, pasistengsime festivalio dalyvius
nustebinti turnyrų įvairove, sporto šakų ir pramogų gausa. Pirmą kartą į žiemos festivalio programą
įtraukėme „LTeam“ sniego tinklinio turnyrą, vėl vyks
dalyvių pamėgtos „Winter Challenge“ ir „Ledo kirčio“ varžybos, olimpinės mylios, 5 ir 10 km bėgimai,
akmenslydžio varžytuvės. Mažuosius žiūrovus vėl
linksmins pramoginės sporto talismanų varžybos,
o šventę vainikuos populiarių atlikėjų koncertas.
Tad iki susitikimo Jonavoje ir sėkmingų startų
Pjongčange! Linkiu, kad prasidėję metai nebūtų
blogesni už praėjusius nei sporto arenose, nei asmeniniame gyvenime.

Simboliška, kad
Vasario 16-ąją
Lietuvos atkūrimo
šimtmetį švęsime
olimpinėse
žaidynėse, kur į
mūsų sportininkus
bus nukreiptas
viso pasaulio
dėmesys.
Pasinaudosime šia
puikia proga ir
dar kartą visiems
priminsime apie
mūsų šalį.
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Nuo entuziasto

iki čempionų
Nepriklausomos Lietuvos sportininkai žiemos olimpinėje
sporto šventėje netrukus dalyvaus devintą kartą ir
simboliškai turės devynis atstovus. O prieš 90 metų, 1928 m.
vasario 13 d., kada imta rašyti mūsų žiemos olimpinė
istorija, pradėjome nuo vieno entuziasto.
Inga Jarmalaitė

LTOK archyvo nuotr.

Vasario 9-ąją Pietų Korėjoje prasidedančios žiemos olimpinės žaidynės iš viso bus 23-iosios.
Mūsų olimpinė žiemos žaidynių istorija prasideda 1928 m. vasarį, kai į Šveicarijos žiemos kurortą Sankt Moricą, kuriame buvo surengta antroji
žiemos olimpiada, išvyko vienas šalies atstovas –
įvairių sporto šakų pradininkas ir populiarintojas
Lietuvoje Kęstutis Bulota, Sankt Morice dalyvavęs
greitojo čiuožimo varžybose.
Tąkart į žaidynes susirinko 464 dalyviai (tarp jų
buvo vos 26 moterys), atstovavę 25 šalims. Kartu su Lietuva žiemos žaidynėse debiutavo Estija,
Vokietija, Nyderlandai, Rumunija, Liuksemburgas,
Meksika, Argentina ir Japonija.
Varžytasi keturių sporto šakų varžybose, kovota
dėl 14 medalių komplektų. Po 86 metų Sočyje
šie skaičiai buvo jau visiškai kitokie: sportininkų
šešiskart, dalyvaujančių šalių pusketvirto karto, o medalių komplektų – net septynis kartus
daugiau (2014 m. Sočyje dalyvavę 2873 sportininkai iš 88 valstybių kovojo dėl 98 medalių
komplektų).
Nors su žiemos žaidynėmis siejami kur kas kuklesni sirgalių lūkesčiai nei su vasaros, emociniu požiūriu žiemos žaidynės mums yra išskirtinės. Juk
pirmasis po priverstinės pertraukos sportininkų
sugrįžimas į tarptautinę areną ir su šiuo įvykiu
susijęs emocijų pliūpsnis patirtas 1992 m. Albervilyje, į kurį vykę sportininkai turėjo pirmuosius
Lietuvos Respublikos piliečių pasus.
Su mūsų žiemos žaidynių dalyviais susiję trys rekordai, iš kurių dviejų kol kas nepavyko niekam
nei pagerinti, nei pakartoti, o vienas yra keliskart
pakartotas, bet nepagerintas.
Jeigu būtų įmanoma objektyviai įvertinti intrigą ir
išmatuoti, kiek laiko TV ekranuose šmėžavo lietuviška pavardė su trispalve šalimais, šie laurai irgi
priklausytų žiemos olimpiečiui.
Tad skirdami didesnį dėmesį pačiam pirmajam
tarpukario žiemos olimpiečiui ir dviem olimpiniams čempionams pažiūrėkime, kokį kelią teko
įveikti geriausiems mūsų žiemos sportininkams
iki Pjongčango žaidynių.
6
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Į olimpinę šeimą Lietuvos sportininkai sugrįžo 1992 m. Albervilyje

Žiemos žaidynės, kuriose dalyvavo lietuviai
1928 m. vasario 11–19 d.
Sankt Moricas (Šveicarija)
Dalyviai: iš viso varžėsi 464 sportininkai (438 vyrai ir
26 moterys) iš 25 valstybių.
Pirmasis tarpukario Lietuvos atstovas žiemos olimpinėse žaidynėse buvo Kęstutis Bulota. Šveicarijoje, Sankt Morice, vykusiose II žiemos olimpinėse
žaidynėse jis dalyvavo visose ketveriose greitojo
čiuožimo varžybose. Geriausiai jam sekėsi 10 000 m
rungtyje, kurioje jis spėjo startuoti ir parodyti penktą rezultatą. Deja, šio nuotolio varžybos dėl atlydžio
buvo nutrauktos, tad užimta penktoji vieta nėra galutinė. Kiti jo rezultatai: 500 m – 28, 1500 ir 5000 m
– 25 vieta.
Pirmajam ir daugiau nei penkis dešimtmečius vieninteliam mūsų šalies žiemos olimpiečiui skaitvardį
„pirmasis“ tinka pridėti ne kartą. Jis išbandė daugumą tuo metu praktikuotų ir Lietuvoje naujų sporto
šakų. 1922 m. balandžio 23-iąją, kurią mes vadiname Lietuvos krepšinio gimimo diena, K.Bulota Kaune žaidė pirmąsias oficialias krepšinio, tada vadinto
krepšiasvydžiu, rungtynes. Tais pačiais metais tapo
pirmuoju šalies futbolo čempionu. 1922-aisiais
K.Bulota pasiekė trišuolio Lietuvos rekordą, 1922 ir
1926 m. – sportinio ėjimo rekordą, 1927–1931 m.
pirmasis galėjo vadintis ilgamečiu greitojo čiuožimo rekordininku. 1931 m. tapo šalies ledo ritulio
čempionu, o po metų vasario 27 d. dalyvavo pirmose tarpvalstybinėse Lietuvos ledo ritulio rinktinės rungtynėse su Latvijos ekipa.
Žiemos sporto šakas K.Bulota pamėgo Berlyne, kuriame studijavo inžineriją ir žaidė ledo ritulį. Daugiausia jo iniciatyva Lietuvoje buvo pereita prie
kanadietiškų ledo ritulio tradicijų.
Inžinieriaus statybininko mokslus baigęs K.Bulota kartu su kitu garsiu tarpukario sporto veikėju ir
aviatoriumi Steponu Dariumi prisidėjo prie pirmojo Lietuvoje stadiono, dabar žinomo S.Dariaus ir
S.Girėno vardu, statybos. Jie kartu su S.Dariumi parengė projektą, organizavo talkas stadionui statyti
ir iš dalies finansavo.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą K.Bulota 1941 m.
birželį buvo ištremtas į Sibirą. Bandydamas pabėgti
iš lagerio buvo nušautas.

1984 m.
olimpinis
čempionas
A.Šalna

1984 m. vasario 8–19 d.
Sarajevas (Jugoslavija)
Dalyviai: iš viso varžėsi 1272 sportininkai (998 vyrai ir
274 moterys) iš 49 šalių. Kovota dėl 39 medalių komplektų.
Antrojo lietuvio po K.Bulotos starto žiemos olimpinėse žaidynėse teko laukti 56 metus. Pirmajam iš Lietuvos sportininkų į olimpinę SSRS žiemos žaidynių
rinktinę pavyko patekti biatlonininkui Algimantui
Šalnai. Jo kelias iš gimtojo Ignalinos rajono iki tuometei Jugoslavijai priklausiusio Sarajevo buvo ilgas.
„Aš dar mokykloje turėjau tikslą – buvau laiptelius
nusipiešęs. Norėjau būti stipriausias klasėje, paskui
norėjau būti stipriausias mokykloje, paskui norėjau
būti stipriausias rajone, paskui norėjau būti stipriausias Lietuvoje, paskui norėjau būti stipriausias
Sovietų Sąjungoje ir pasaulyje“, – filme „Algimantas
Šalna: norėjau būti geriausias“ prisipažįsta olimpinis
čempionas.

ALGIMANTAS šalna

Pasiekti dar mokykloje išsikeltus du paskutinius
tikslus A.Šalnai pavyko 1983 m., kai jis tapo SSRS
20 km varžybų čempionu, o su estafetės komanda
pelnė pasaulio čempiono vardą. Šie titulai lietuviui
leido įsitvirtinti SSRS biatlono rinktinėje.
Vis dėlto Sarajeve 20 km lenktynėse A.Šalnai nebuvo suteikta proga startuoti. Jis dalyvavo 10 km individualiose sprinto varžybose, kuriose užėmė penktą vietą, nors nuo aukso teskyrė vienas taiklus šūvis.
Užtat pasibaigus nervingoms 4x7,5 km estafečių
varžyboms SSRS ketvertukas kartu su A.Šalna pasipuošė aukso medaliais.
Kaip pasakojo lietuvio treneris SSRS rinktinėje
Viktoras Mamatovas, įtemptas biatlono estafetės
varžybas Sarajeve stebėjo ir tuometis Tarptautinio
olimpinio komiteto vadovas Juanas Antonio Samaranchas. Pasibaigus lenktynėms SSRS sporto vadovui jis pasakė, kad pirmą kartą pamatė tikras varžybas, nes jau manė, kad šią sporto šaką dėl menko
populiarumo iš olimpinių žaidynių reiktų išbraukti.

Pirmasis Lietuvos
žiemos olimpietis
K.Bulota

Norėjau būti
stipriausias
klasėje, paskui
norėjau būti
stipriausias
mokykloje,
paskui norėjau
būti stipriausias
rajone, paskui
norėjau būti
stipriausias
Lietuvoje, paskui
norėjau būti
stipriausias
Sovietų
Sąjungoje ir
pasaulyje.

Baigęs sportininko karjerą A.Šalna pusantrų metų
dirbo SSRS biatlono moterų rinktinės treneriu ir šaudymo instruktoriumi. Sulaukęs JAV biatlono federacijos kvietimo 1991-ųjų pradžioje išvyko į Ameriką.
15 metų dirbo JAV vyrų ir moterų biatlono rinktinės
vyriausiuoju treneriu, su savo auklėtiniais dalyvavo
1994 m. Lilehamerio, 1998 m. Nagano, 2002 m. Solt
Leik Sičio, 2006 m. Turino žiemos olimpinėse žaidynėse. Nuo 2006 m. ieško gabių biatlonininkų ir dirba
su jaunimu.

E.Rimkus

BOBSLėjus

AUKSAS
1948 m. Sankt Morice vykusiose
žiemos žaidynėse su JAV
bobslėjaus keturviete lietuvių
kilmės Edwardas Williamas
Rimkus tapo olimpiniu
čempionu. Įdomu tai, kad jo,
kaip bobslėjininko, sportinė
karjera tetruko 13 mėnesių, per
kuriuos jis sugebėjo pelnyti
olimpinį auksą. Ne vieną sporto
šaką išbandžiusiam sportiškam
jaunuoliui sėsti į bobslėjaus
roges pasiūlė tame pačiame
universitete besimokantis
bičiulis.
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1988 m.
Kalgaryje
V.Vencienė
iškovojo du
medalius

1988 m. vasario 13–28 d.
Kalgaris (Kanada)
Dalyviai: iš viso žaidynėse rungtyniavo 1423 sportininkai (1122 vyrai ir 301 moteris). Jie atstovavo 57
šalims ir varžėsi dėl 46 medalių komplektų.
Po ketverių metų į Kanados didmiestyje Kalgaryje
vykusias žiemos žaidynes, perėjusi ne mažesnę nei
jos pirmtakas A.Šalna mėsmalę SSRS stovyklose ir
atrankos varžybose, tarp 301 šių žiemos žaidynių
dalyvės buvo ir slidininkė Vida Vencienė. Jau pačią
pirmąją varžybų dieną, vasario 14-ąją, ji tapo didvyre – iškovojo 10 km klasikiniu stiliumi lenktynių
aukso medalį. Šis lietuvės laimėjimas, regis, buvo
netikėtas ne tik varžybų komentatoriams, operatoriams, bet ir SSRS rinktinės treneriams.
„Galbūt tas medalis buvo planuotas ne man?“ –
nepajutusi didelio rinktinės trenerių džiaugsmo
šia pergale savo spėlionėmis dalijosi V.Vencienė.
Įstrigo ir jos starto vaizdo įraše rusų komentatoriaus ne kartą kartoti žodžiai: „Abaidiot li naša Raisa
Smetanina Venciene?“ („Ar aplenks mūsiškė Raisa
Smetanina Vencienę?“). Betgi abi sportininkės tai
pačiai SSRS komandai atstovavo, vienodas aprangas vilkėjo.
Praėjus porai dienų po auksinio finišo perpus
trumpesnėse 5 km klasikiniu stiliumi lenktynėse
V.Vencienei vėl pavyko puikiai pasirodyti ir iškovoti antrą olimpinį medalį – bronzos. Tikėjosi
slidininkė iš Lietuvos startuoti dar vienose varžybose – 4x5 km estafečių, bet dukart Kalgario
medalininkei vietos SSRS estafetės ketvertuke
neatsirado. O SSRS moterų estafetės komanda
pasipuošė auksu.
Beje, iki šiol nė vienam Lietuvos olimpiečiui – nei
vasaros, nei žiemos – nėra pavykę per vienas žaidynes iškovoti dviejų individualių rungčių medalių.
8
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1992 m. vasario 8–23 d.
Albervilis (Prancūzija)
Dalyviai: žaidynėse dalyvavo 1801 sportininkas (1313
vyrų ir 488 moterys). Jie atstovavo 64 šalims ir kovojo
dėl 57 medalių komplektų. Pirmąkart po nepriklausomybės atgavimo su savo vėliavomis varžėsi Lietuvos,
Latvijos, Estijos sportininkai, o byrančios SSRS atletai
susibūrė į Jungtinę komandą. Pirmąkart savo šalims
atstovavo iš Jugoslavijos glėbio ištrūkusios Kroatijos
ir Slovėnijos olimpiečiai.
Galimybės mūsų šalies sportininkams žaidynėse
vėl varžytis su savo trispalve teko laukti 64 metus.
Pasakyti, kad į Albervilio stadioną įžygiuojant mūsų
sportininkams ir sportinės delegacijos nariams
lietuviai jautėsi pakiliai, būtų per silpna. Nesuvaidintos emocijos – žaviausia sporto pusė, įsukanti
sportininkus ir žiūrovus. O kunkuliuojančias sporto
emocijas pridėję prie patriotizmo ir begalinio entuziazmo gautume sunkiai antrąkart išgyvenamą
visuotinę euforiją, kuri pirmose po nepriklausomybės atkūrimo olimpinėse žaidynėse lydėjo Lietuvos
sportininkus, sirgalius, sporto ir šalies vadovus.
Albervilyje startavo šeši mūsų atstovai – du slidininkai, du biatlonininkai ir dailiojo čiuožimo pora.
Tarp šių sportininkų buvo ir olimpinė čempionė
V.Vencienė. Jai Albervilyje olimpinio triumfo pakartoti nepavyko (nors kažin ar tai apskritai įmanoma,
turint omenyje nuo LTOK pripažinimo iki žaidynių
likusį 4 mėn. pasirengimo laiką ir sąlygas), bet, pasak jos pačios, emociniu požiūriu šios žaidynės sunkiai su kuo nors palyginamos.
Iš visų mūsų sportininkų aukščiausią vietą užėmė
V.Vencienė, kuri 15 km lenktynėse finišavo 11-a.
Kiti jos rezultatai: 5 km – 19 vieta, 10 km – 28 vieta,
30 km – 16 vieta.
Slidininkas Ričardas Panavas aukščiausią 41 vietą užėmė 30 km varžybose (10 km – 54 vieta,
15 km – 50 vieta). Pirmasis Lietuvos delegacijos
vėliavnešys biatlonininkas Gintaras Jasinskas 19tas įveikė 20 km lenktynes (10 km lenktynėse liko
64-tas). Biatlonininkė Kazimiera Strolienė liko
trečiame dešimtuke (7,5 km – 27 vieta, 15 km –
28 vieta). Sėkmingai įveikę atranką ir kilusius pilietybės barjerus Albervilyje penkerių žaidynių
epopėją pradėjo šokėjai ant ledo Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas, tarp devyniolikos porų
likę šešiolikti.

D.Kasparaitis

LEDO RITULYS

3 MEDALIAI
Lietuvos ledo ritulininkas Darius
Kasparaitis savo kolekcijoje turi
tris olimpinius medalius. 1992 m.
Albervilyje su Jungtine komanda,
į kurią buvo susibūrę byrančios
SSRS sportininkai (išskyrus
Baltijos šalis), iškovojo olimpinį
aukso medalį. Po šešerių metų
jau su Rusijos rinktine Nagane
pasipuošė sidabru, o 2002 m.
Solt Leik Sityje savo kolekciją
papildė ir olimpine bronza.
Be solidaus olimpinio kraičio,
D.Kasparaitis greičiausiai bus
minimas ir kaip vienas vyriausių
sportininkų, debiutavusių
Lietuvos rinktinėje. Kaip žinoma,
2017-ųjų pabaigoje D.Kasparaitis
pirmąkart oficialiai apsivilko ledo
ritulininko aprangą su Vyčiu ir
debiutavo Lietuvos rinktinėje
būdamas 45-erių.

ISTORIJA
rezultatas – 10 ir 30 km lenktynėse užimta 30 vieta
(15 km – 42 vieta, 50 km lenktynių nebaigė).
Pirmąkart žiemos žaidynėse turėjome kalnų slidininką – JAV lietuvio Lino Mariaus Vaitkaus debiutas
baigėsi 25 vieta greitojo nusileidimo varžybose.
Žaidynių debiutantų slidininko Vladislavo Zybailos
ir biatlonininko Liutauro Barilos užimtos vietos –
apie šimtuko vidurį ir žemesnės. Aukščiausiai pakilo šokėjai ant ledo M.Drobiazko ir P.Vanagas – užėmė žaidynėse prizinę aštuntą vietą.

Lietuvos delegacija 1994 m.
Lilehamerio žaidynėse

1994 m. vasario 12–27 d.
Lilehameris (Norvegija)
Dalyviai: iš viso varžėsi 1737 sportininkai (1215 vyrų
ir 522 moterys) iš 67 šalių. Jie kovojo dėl 61 medalių
komplekto. Albervilyje į Jungtinę komandą susibūrusios šalys Lilehameryje jau žengė su savo šalies vėliavomis – tokių valstybių buvo devynios. Kaip Čekijos ir
Slovakijos atstovai įžygiavo buvusios Čekoslovakijos
sportininkai.
TOK nusprendus žiemos ir vasaros žaidynes rengti
skirtingais metais, žiemos žaidynių ugnis olimpiniame stadione vėl suliepsnojo po dvejų metų.
Į Norvegiją iš Lietuvos vyko tie patys šeši sportininkai kaip ir į Albervilį. Šiose žaidynėse Lietuvos
vėliavnešio pareigos buvo patikėtos ledo šokėjui
P.Vanagui. Tai buvo paskutinės olimpinės čempionės V.Vencienės žaidynės, kuriose ji dalyvavo kaip
sportininkė. Lilehameryje ji geriausiai pasirodė
30 km lenktynėse klasikiniu stiliumi – finišavo 25-ta
(15 km – 32 vieta, 5 km lenktynių nebaigė).
Kitam slidininkui R.Panavui aukščiausią vietą pavyko užimti ilgiausiose 50 km lenktynėse – 32-ą (10
km – 38 vieta, 15 km – 48 vieta, 30 km lenktynių
nebaigė).
Iš biatlonininkų geriausią rezultatą pasiekė K.Strolienė 7,5 km lenktynėse, kuriose ji finišavo 48-ta
(15 km – 62 vieta). G.Jasinskas 10 km lenktynes baigė 55-tas (20 km – 58 vieta).
Aukščiausią iš Lietuvos sportininkų vietą užėmė šokių ant ledo pora M.Drobiazko ir P.Vanagas – jie palypėjo keturiais laipteliais ir Lilehameryje liko dvylikti.
1998 m. vasario 7–22 d.
Naganas (Japonija)
Dalyviai: į Naganą pakovoti dėl 68 olimpinių medalių komplektų atvyko 2176 sportininkai (1389 vyrai ir
787 moterys) iš 72 valstybių.
Teisę startuoti Japonijoje pelnė septyni mūsų šalies sportininkai. Per atidarymo ceremoniją vėliavą
vėl nešė P.Vanagas. Trečiose žaidynėse dalyvavusi
K.Strolienė startavo ne kaip biatlonininkė, o kaip slidininkė ir aukščiausią vietą užėmė 30 km lenktynėse
– 55-ą. Joks kitas Lietuvos olimpietis nėra dalyvavęs
žaidynėse kaip dviejų sporto šakų atstovas. (Šį laimėjimą Pjongčange pakartos Vytautas Strolia). Taip
pat į trečias žaidynes nuvykusio R.Panavo geriausias

Lietuvos trispalvė 1998 m. Nagane

2002 m. vasario 8–24 d. Solt Leik Sitis (JAV)
Dalyviai: į Jutos sostinę susirinko 2399 sportininkai
(1513 vyrų ir 886 moterys) iš 78 šalių. Tiek pat, kiek
atvyko šalių atstovų, buvo ir medalių komplektų – 78.
Į šias žiemos žaidynes vyko gausiausia iki tol mūsų
žiemos sportininkų delegacija – aštuoni atstovai.
Per atidarymo ceremoniją vėliavą nešė ketvirtose
žaidynėse dalyvavęs slidininkas R.Panavas. 15 km
klasikiniu stiliumi varžybose Lietuvos vėliavnešys
pasiekė aukščiausią 39 vietą iš visų mūsų slidininkų, kurių Solt Leik Sityje startavo daugiau nei
įprastai – keturi (be R.Panavo, dar varžėsi V.Zybaila,
Vadimas Gusevas ir Irina Terentjeva). Be 17-metės
I.Terentjevos, olimpinį krikštą gavo iškart po žaidynių pilnametystės sulaukusi biatlonininkė Diana
Rasimovičiūtė.
Solt Leik Sityje pasiekta kol kas aukščiausia nepriklausomos Lietuvos žiemos sportininkų vieta. Šokėjai ant ledo M.Drobiazko ir P.Vanagas vėl tapo
olimpinių žaidynių prizininkais – liko penkti. Beje,
senos užkulisinės kalbos apie ne visada objektyvų
dailiojo čiuožimo trenerių darbą šiose žaidynėse
išsiveržė viešu čiuožėjų nepasitenkinimu ir priimtu sprendimu sportinių porų varžybose skirti dvi
pirmas vietas. Mūsų ledo šokėjai buvo surengę net
specialią spaudos konferenciją.

2002 m. Solt Leik Sičio žaidynės buvo
jau ketvirtosios R.Panavo karjeroje

2006 m. vasario 10–26 d. Turinas (Italija)
Dalyviai: į Turiną pakovoti dėl 84 olimpinių medalių
komplektų atvyko 2508 žiemos atletai (1548 vyrai ir
960 moterų). Šalių susirinko rekordiškai daug – 80, bet
pirmąkart jų buvo mažiau nei olimpinių rungčių. Šiose žaidynėse vienintelį kartą pasirodė tokia valstybė,
kaip Serbija ir Juodkalnija.
Turine vėl buvo septyni mūsų šalies atstovai. Per
atidarymo ceremoniją vėliavą nešė Lietuvos olimpinės misijos vadovė, olimpinė čempionė V.Vencienė. Po pertraukos mūsų sportininkų gretose vėl
buvo kalnų slidininkas: dviejose rungtyse startavęs
Vitalijus Rumiancevas 44-tas pasiekė vienos finišą –
slalomo.
Kitiems dviem debiutantams biatlonininkui Karoliui Zlatkauskui ir slidininkui Aleksejui Novoselskiui
sekėsi prasčiau (biatlonininkas finišavo paskutinis,
slidininkui dvejų lenktynių iš trejų baigti nepavyko). Nudžiugino antrose žaidynėse dalyvavusi
D.Rasimovičiūtė, kuri 7,5 km sprinto lenktynėse
užėmė 18 vietą.

M.Drobiazko ir P.Vanago pasirodymas
2006 m. Turine

Įspūdingą olimpinį penkerias žaidynes trukusį pasirodymą Turine baigė ledo šokėjai M.Drobiazko ir
P.Vanagas, čia ir vėl užėmę aukščiausią iš visų lietuvių vietą – septintą.
OLIMPINĖ PANORAMA
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2010 m. vasario 12–28 d.
Vankuveris (Kanada)
Dalyviai: į Kanadą atvyko 2566 sportininkai (1522
vyrai ir 1044 moterys) iš 82 šalių. Jie rungėsi dėl 86
medalių komplektų.

Lietuvos atstovai
2010 m. Vankuverio
žaidynėse

Kanadoje rungtyniavo šeši mūsų šalies žiemos
sportininkai – 4 slidininkai, kalnų slidininkas ir biatlonininkė. Per atidarymo ceremoniją Lietuvos vėliavą nešė trečiųjų žaidynių dalyvė slidininkė I.Terentjeva. V.Vencienė į 1988-aisiais jai auksu ir bronza
suspindusią Kanadą vyko kaip Lietuvos olimpinės
misijos vadovė.
Iš keturių slidininkų geriau sekėsi žaidynių debiutantams nei senbuviams: Mantas Strolia su Modestu Vaičiuliu komandų sprinto varžybose užėmė
aukščiausią iš lietuvių 18 vietą. Stabiliai rungtyniavo D.Rasimovičiūtė – dukart pateko į trisdešimtuką
(7,5 km sprintas – 25 vieta, 15 km – 30 vieta). Kalnų
slidininkas V.Rumiancevas didžiojo slalomo lenktynes baigė 59-tas.

2014 m. vasario 7–23 d. Sočis (Rusija)
Dalyviai: naujos žaidynės – nauji rekordai. Galimybę startuoti Sočio žaidynėse pelnė daugiausia iki tol
sportininkų – 2873. Ir šalių dalyvavo rekordiškai daug –
88. Daugiausia akrobatinių sporto šakų sąskaita prasiplėtė olimpinė programa – buvo kovojama dėl 98
medalių komplektų.
Į Sočį vyko gausiausia iki šiol mūsų sportininkų
delegacija – devyni. Mums šios žaidynės buvo paženklintos debiuto žyme: iš devynių sportininkų
debiutavo net septyni (rinktinės senbuviai – D.Rasimovičiūtė ir antrąsyk jose dalyvavęs V.Strolia).
2014 m. Sočyje aukščiausiai iš lietuvių pakilo
A.Sereikaitė, o garsiausiai skambėjo T.Kaukėno vardas

5

REKORDININKAI

Šokėjai ant ledo Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas iš
žiemos sportininkų dalyvavo
daugiausiai olimpinių žaidynių –
penkeriose. Tiesą sakant,
pagal šį rodiklį ir nė vienas
vasaros žaidynių olimpietis jų
nėra aplenkęs, tik susilyginęs.
Aukščiausia jų užimta vieta Solt
Leik Sičio žaidynėse taip pat yra
penkta. Tai apskritai geriausias
nepriklausomos Lietuvos
sportininkų pasirodymas žiemos
žaidynėse per visą ligšiolinę
istoriją.
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Aukščiausią 16 vietą (1500 m greitojo čiuožimo varžybose) užėmė dviguba debiutantė – mūsų olimpinėje rinktinėje naujos sporto šakos atstovė Agnė
Sereikaitė.
Po vienų žaidynių pertraukos vėl turėjome ledo
šokių porą – atidarymo ceremonijos vėliavnešys
Deividas Stagniūnas su Isabella Tobias liko 17-i.
Kalnų slidinėjimo varžybose pirmąkart debiutavo
mergina – Ieva Januškevičiūtė. Be jos, dalyvavo dar
vienas jaunas kalnų slidininkas – Rokas Zaveckas.
Vis dėlto po šių žaidynių garsiausiai ir ilgiausiai skambėjo debiutanto Tomo Kaukėno pavardė. 20 km
lenktynėse sukūręs neįtikėtiną intrigą ir iki paskutinės ugnies linijos pirmavęs biatlonininkas privertė
pasijaudinti ne tik Lietuvos sporto gerbėjus, bet ir
tituluotus savo varžovus.
Nors galiausiai triskart prašovęs T.Kaukėnas užėmė
23 vietą, galima drąsiai sakyti, kad Lietuvos trispalvė šalia sportininko pavardės per vienas individualias varžybas televizijos ir stadiono ekranuose dar
niekada nebuvo taip ilgai rodyta.

Lietuvos olimpiečiai

Pjongčange

Pietų Korėjoje Lietuvai atstovaus devyni sportininkai: keturi
biatlonininkai (dvi moterys, du vyrai), trys slidininkai (du vyrai
ir moteris), du kalnų slidininkai (moteris ir vyras).
Lina Daugėlaitė

Diana
Rasimovičiūtė

Natalija
Kočergina

Vytautas
Strolia

Tomas
Kaukėnas

Geriausia ir labiausiai patyrusi
Lietuvos biatlonininkė Diana
Rasimovičiūtė
Pjongčango
olimpinių žaidynių uždarymo
dieną švęs 34-ąjį gimtadienį. Už
šios biatlonininkės nugaros –
jau ketverios žiemos žaidynės:
Solt Leik Sičio (2002 m.), Turino
(2006 m.), Vankuverio (2010 m.)
ir Sočio (2014 m.). Į pirmąsias
savo olimpines žaidynes tada
vis dar 17-metė D.Rasimovičiūtė išvyko tiesiai iš mokyklinio
suolo.

Praėjęs priešolimpinis sezonas
Lietuvos moterų komandoje sėkmingiausiai susiklostė Natalijai
Kočerginai. O kaip seksis pats
svarbiausias – olimpinis sezonas? „Sunku pasakyti, kuri iš jų –
Natalija ar Diana bus lyderė. Gal
abi?“ – spėliojo vienas rinktinės
trenerių Aurimas Bučelis.

Kaip slidininkas Sočio žaidynėse
debiutavęs Vytautas Strolia keliaudamas į Pjongčangą į savo
bagažą įsidės ir šautuvą – Pietų
Korėjoje jis debiutuos kaip Lietuvos biatlono rinktinės narys.

Sočio žaidynėse Tomas Kaukėnas po trijų ugnies ruožų buvo
antras ir ryškiai mirgėjo televizijos ekranuose, bet ketvirtąkart
užsukęs į šaudyklą prašovė tris
kartus ir užėmė galutinę 23 vietą. Kitose rungtyse jo rezultatai
buvo kuklesni: 10 km sprinto
lenktynėse užėmė 48-ą, persekiojimo – 40 vietą.

Turine moterų sprinto lenktynėse ji finišavo 18-ta. Tai aukščiausia Lietuvos biatlonininkų iškovota vieta po nepriklausomybės
atkūrimo.
Po Sočio žaidynių biatlonininkė
jau buvo paskelbusi apie sportinės karjeros pabaigą, bet netrukus persigalvojo ir grįžo į didįjį
sportą. Priešolimpinis sezonas
jai buvo sunkus: trukdė ir ligos,
ir asmeninio gyvenimo peripetijos, ir pasirengimo klaidos.
Įdomus faktas, kad 2009 m. būtent Pjongčange vykusiame pasaulio čempionate Lietuvos biatlonininkė iškovojo aukščiausią
vietą tokio rango varžybose:
sprinto lenktynėse ji finišavo
vienuolikta. Gal čia ir vėl blykstelės Dianos žvaigždė?

Prieš ketverius metus Natalija
liko per žingsnį nuo žaidynių:
biatlono komandoje vienintelę vietą ji turėjo užleisti labiau
patyrusiai D.Rasimovičiūtei, o
slidinėjimo reitinge ji liko viena
pozicija žemiau nei vieta, garantavusi vardinį kvietimą.
Donecke gimusi, o vėliau su
tėvais Visagine įsikūrusi N.Kočergina sportinį kelią pradėjo
kaip slidininkė. Bet 2012-aisiais
išgirdo trenerio Jevgenijaus
Pečionkino siūlymą išbandyti
jėgas biatlono trasoje. 2014 m.
N.Kočergina pirmą kartą tapo
Lietuvos biatlono čempione.
32 metų pasaulio ir Europos slidinėjimo bei biatlono čempionatų
dalyvė 2015 m. papildė Lietuvos
sporto universiteto doktorantų
gretas: ji apsigynė edukologijos
mokslo krypties daktaro disertaciją „Skirtingo meistriškumo biatlonininkių (-ų) sportinio rengimo
modeliavimas“.

Sportinės karjeros kryptį V.Strolia
pakeitė po Sočio žaidynių. „Tikrai
esu patenkintas šiuo žingsniu“, –
neslepia sportininkas. Šį olimpinį
sezoną jis buvo neabejotinas
pirmosios sezono dalies lyderis
ir pirmą kartą per karjerą pelnė
įskaitinių Pasaulio taurės taškų.
Iš Anykščių kilęs 25-erių V.Strolia
yra jauniausias Lietuvos biatlono
komandos narys. Stiprioji buvusio slidininko pusė – šliuožimas,
o šaudymas, kaip ir kitiems lietuviams, dažnai pakiša koją.
Sočio žaidynių mišriojo stiliaus
slidinėjimo lenktynėse V.Strolia
užėmė 67 vietą, o po sprinto
lenktynių laisvuoju stiliumi ir 15
km varžybų klasikiniu stiliumi
liko 70-tas.
Antrą kartą į žaidynes vykstantis
sportininkas sako, kad jose nenori būti tik dalyvis. „Jei reikėtų
rinktis išvažiuoti į olimpiadą ir
tik sudalyvauti ar turėti visą gerą
sezoną, bet be olimpiados, tikrai
rinkčiausi antrąjį variantą“, – patikina V.Strolia.

Tomas yra prisipažinęs, kad didelis noras pasirodyti kuo geriau
nekart jam yra pakišęs koją. Tačiau rezultatų, kuriais galėtume
pasidžiaugti, buvo. 2016 m. pasaulio čempionate sprinto lenktynėse ignalinietis užėmė 21 vietą. Tai antras geriausias rezultatas
pasaulio pirmenybių asmeninėse vyrų varžybose nepriklausomos Lietuvos biatlono istorijoje.
Tik Gintaras Jasinskas 1993 m.
pasaulio čempionato asmeninėse lenktynėse buvo 19-as.
Pjongčango žaidynės 27-erių
ignaliniečiui bus antrosios: „Korėjoje norėčiau patekti į dvidešimtuką, pasvajoju ir apie šešioliktuką.“
A.Bučelis atskleidė, kad T.Kaukėno sportinė forma olimpinio
sezono pradžioje šiek tiek šlubavo, bet dėl to nesijaudino:
„Tomas sugeba susikaupti reikiamu metu.“
OLIMPINĖ PANORAMA
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Lietuvos
olimpinės
delegacijos
Pjongčange
vadovai ir misija
Daina Gudzinevičiūtė
Lietuvos olimpinės delegacijos
vadovė, LTOK prezidentė

Valentinas Paketūras
Lietuvos olimpinės delegacijos
vadovo pavaduotojas,
LTOK generalinis sekretorius

Einius Petkus
Misijos vadovas

Vida Vencienė

Akreditacijos ir ryšių su OK
atstovė

Diana Baubinienė
Gydytoja

Laura Gedmintaitė
Kineziterapeutė

Marius Grinbergas		
Spaudos atašė

Vytautas Dranginis
Fotografas

Treneriai ir
techninis
personalas
Meelis Aasmae		
Biatlono rinktinės vyr. treneris

Aurimas Bučelis

Biatlono rinktinės techninis
personalas

Ruslanas Nikitinas

Biatlono rinktinės šaudymo
treneris

Igoris Gorobetsas

Biatlono rinktinės medicinos
personalas

Kazimiera Strolienė 		
Slidinėjimo rinktinės trenerė

Martinas Jakovicas		
Slidinėjimo rinktinės techninis
personalas

Giuseppe Compagnone
Kalnų slidinėjimo treneris

Nicola Paulonas		
Kalnų slidinėjimo treneris
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Marija
Kaznačenko

Mantas
Strolia

Modestas
Vaičiulis

Lietuvos garbę Pjongčango
olimpinėse slidinėjimo trasose
gins buvusi biatlonininkė 24erių Marija Kaznačenko, kuri
pagal Tarptautinės slidinėjimo
federacijos (FIS) taškų vidurkį
ryškiai lenkia kitas savo konkurentes Lietuvoje.

Sausio pradžioje paaiškėjo, kad
trečiasis olimpinis slidinėjimo
kelialapis atiteko Mantui Stroliai.
Nacionaliniame
olimpiniame
atrankos reitinge jis vos 5 FIS taškais pranoko savo brolį Tautvydą.
Beje, Lietuvos slidinėjimo rinktinės vyriausioji trenerė Kazimiera
Strolienė – Manto mama.

Tai slidinėjimo rinktinės lyderis, iškovojęs asmeninį olimpinį
kelialapį ir dar vieną pelnęs antram Lietuvos rinktinės nariui.
28-erių ignaliniečiui tai bus antrosios žaidynės karjeroje. Tiesa,
iki antrojo karto teko palūkėti,
nes jo olimpinis debiutas įvyko
2010 m. Vankuveryje.

31-erių M.Stroliai tai bus taip
pat antrosios olimpinės žaidynės – jis, kaip ir M.Vaičiulis,
startavo 2010 m. Vankuveryje.
Tada su M.Vaičiuliu komandinio
sprinto varžybose liko aštuoniolikti, o sprinto lenktynių finišo
liniją kirto 46-tas.

Tada komandinio sprinto rungtyje jis užėmė 18 vietą, o sprinto
lenktynėse finišavo 54-tas.

Tai bus jaunosios slidininkės
olimpinis debiutas. Vos prieš
porą metų apsisprendusi vietoje biatlono rinktis slidinėjimą
savo sportinėje biografijoje ji
kol kas turi daugiau įrašų, liudijančių biatlono varžybose pasiektus rezultatus.
Visaginietė yra Lietuvos slidinėjimo čempionė. Praėjusiais
metais dalyvaudama universiadoje persekiojimo lenktynėse
užėmė 34 vietą, sprinto klasikiniu stiliumi lenktynes baigė 36-a,
asmeninėse klasikiniu stiliumi
varžybose finišavo 42-a, masinio starto lenktynėse buvo 29-a
(tarp 40 dalyvių).

Po Vankuverio žaidynių nusprendė dėti tašką sportinėje karjeroje
ir pasirinko studijas Londone. Bet
nuo slidinėjimo M.Strolia nenutolo ir Anglijoje – viename klube
jis treniravo turistus, slidinėjimo
entuziastus, organizavo stovyklas Austrijoje, Norvegijoje, o priešolimpinį sezoną tyliai sugrįžo,
vėl pradėjo dalyvauti varžybose
ir pasivijo olimpinį traukinį.

Sočio olimpines žaidynes M.Vaičiulis praleido dėl ligos: beveik
trejus metus iš sportinės karjeros slidininkui teko išbraukti
dėl netikėtai užklupusios Laimo
ligos. Sportuoti visa jėga M.Vaičiulis vėl pradėjo tik 2015 m.
2015 m. Pasaulio taurės varžybų
etape Italijoje sportininkas pasiekė geriausią šio dešimtmečio
Lietuvos slidinėjimo rezultatą –
pelnė 54,05 FIS taško. 2016 m.
Armėnijoje M.Vaičiulis pagerino
asmeninį rekordą, pelnydamas
50,17 FIS taško.
M.Vaičiulis – sprinteris. „Esu sukurtas trumpesniems nuotoliams, kur svarbiausios savybės
– greitis, staigumas, jėga“, – yra
sakęs slidininkas.
M.Vaičiulis jau išbandė olimpines trasas – praėjusiais metais
Pjongčange vyko Pasaulio slidinėjimo taurės etapas. Lygindamas šias trasas su Vankuverio
ignalinietis sakė: „Vankuveryje
trasa buvo ne tokia sunki. Šioje
trasoje yra du ilgi ir statūs pakilimai, o nusileidimai su gana
aštriais posūkiais.“
M.Vaičiulis pratęsė šeimos tradiciją: pirmoji jo trenerė buvo
mama, daugkartinė Lietuvos
čempionė ir prizininkė Dalia Vaičiulienė.

TVARKARAštis
Lietuvos sportininkų (planuojami) startai Pjongčange
Vasario 9 d.
Atidarymo ceremonija

Ieva
Januškevičiūtė

Andrejus
Drukarovas

Nors Sočio žaidynėse vilnietei
Ievai Januškevičiūtei nepavyko
pasiekti finišo nei slalomo, nei
didžiojo slalomo rungtyse, ji
savo vardą jau įrašė į istoriją, nes
tapo pirmąja Lietuvos kalnų slidininke olimpinėse žaidynėse.

Pjongčange debiutuos 17-metis kalnų slidininkas Andrejus
Drukarovas. Šveicarijoje gyvenantis ir Italijoje besitreniruojantis sportininkas kovodamas
dėl olimpinio kelialapio aplenkė
olimpietį Roką Zavecką.

I.Januškevičiūtė keliaus ir į
Pjongčango žaidynes. Jau labiau
subrendusi kaip sportininkė ir
turinti tarptautinių varžybų patirties. Sočyje jai buvo vos trečios
tokio lygio varžybos po pasaulio
čempionato ir Pasaulio taurės.

Talentingas slidininkas jau spėjo pasižymėti. Pasaulio čempionato debiutantas 2017 m.
pakilo aukščiausiai iš Lietuvos
kalnų slidininkų: didžiojo slalomo rungtyje užėmė 43 vietą.
„Tai tikrai geras rezultatas, ypač
įvertinant tai, kad nei latvių, nei
estų, nei apskritai tokio amžiaus
sportininkų finale nė vieno nebuvo“, – sakė Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos
atsakingasis sekretorius Evaldas
Brazlauskis.

Vasario 12 d.
Biatlonas. Moterų 10 km
persekiojimo lenktynės
Natalija Kočergina
Diana Rasimovičiūtė

Baigdamas priešolimpinį kalnų
slidinėjimo sezoną Andrejus
garsiai trinktelėjo durimis. Lietuvos sportininkas varžybose
Italijoje slalomo rungtyje gavo
45,64 FIS taško. Tai geriausias
rezultatas mūsų šalies istorijoje
pagal šį rodiklį. Ankstesnis rekordas – 50,17 FIS taško dar nuo
1997 m. priklausė JAV lietuviui
olimpiečiui Linui Vaitkui.

Vasario 13 d.
Slidinėjimas.
Moterų sprinto varžybos
Marija Kaznačenko

23-ejų vilnietė vasarą ir rudenį
daugiausia treniruojasi Druskininkų „Snow“ arenoje, o atšalus orams keliauja į pagrindinę
savo treniruočių bazę Italijoje
„Kronplatz Racing Center“. Ten su
gabiais kalnų slidininkais iš kitų
šalių ji treniruojasi nuo 2013-ųjų.
Priešolimpinis sezonas I.Januškevičiūtei nebuvo itin sėkmingas. Pasaulio čempionate ji pateko į didžiojo slalomo rungties
finalą ir užėmė 62 vietą.
Dėl olimpinių žaidynių sportininkė sulėtino tempą ir Lietuvos
sporto universitete, kuriame
studijuoja kineziterapiją, pasiėmė akademinių atostogų.

Vasario 10 d.
Biatlonas. Moterų 7,5 km sprintas
Natalija Kočergina
Diana Rasimovičiūtė
Vasario 11 d.
Biatlonas. Vyrų 10 km sprintas
Tomas Kaukėnas
Vytautas Strolia

Biatlonas. Vyrų 12,5 km
persekiojimo lenktynės
Tomas Kaukėnas
Vytautas Strolia
Kalnų slidinėjimas.
Moterų didysis slalomas
Ieva Januškevičiūtė

Slidinėjimas.
Vyrų sprinto varžybos
Modestas Vaičiulis
Mantas Strolia
Vasario 14 d.
Biatlonas.
Moterų 15 km
individualios lenktynės
Natalija Kočergina
Diana Rasimovičiūtė

Vasario 16 d.
Slidinėjimas. Vyrų 15 km
laisvuoju stiliumi varžybos
Modestas Vaičiulis
Mantas Strolia
Vasario 17 d.
Biatlonas. Moterų 12,5 km masinio starto lenktynės (jei pateks)
Natalija Kočergina
Diana Rasimovičiūtė
Vasario 18 d.
Biatlonas. Vyrų 15 km masinio
starto lenktynės (jei pateks)
Tomas Kaukėnas
Vytautas Strolia
Kalnų slidinėjimas.
Vyrų didysis slalomas
Andrejus Drukarovas
Vasario 20 d.
Biatlonas. Mišri estafetė (2x6 km
moterys ir 2x7,5 km vyrai)
Diana Rasimovičiūtė
Natalija Kočergina
Tomas Kaukėnas
Vytautas Strolia
Vasario 21 d.
Slidinėjimas.
Vyrų komandinis sprintas
Modestas Vaičiulis
Mantas Strolia
Vasario 22 d.
Kalnų slidinėjimas. Vyrų slalomas
Andrejus Drukarovas
Vasario 25 d.
Uždarymo ceremonija

Kalnų slidinėjimas.
Moterų slalomas
Ieva Januškevičiūtė
Vasario 15 d.
Biatlonas. Vyrų 20 km
individualios lenktynės
Tomas Kaukėnas
Vytautas Strolia
Slidinėjimas. Moterų 10 km
laisvuoju stiliumi varžybos
Marija Kaznačenko
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2017-ųjų geriausieji

Lengvaatlečių
ir irkluotojų

triumfas

Gruodžio 22-ąją Vilniuje, „Siemens“ arenoje, vykę
2017 m. „LTeam“ apdovanojimai dosniausi buvo
lengvaatlečiams ir irkluotojams. Šių sporto šakų
atstovai pelnė net Aštuonias paauksuotas statulėles
iš vienuolikos.
Algis Balsys, Dominykas Genevičius
Geriausiais metų atletais tapo disko metikas Andrius Gudžius ir šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė,
o geriausių komandų titulai atiteko irkluotojams.
Šį įspūdingą renginį stebėjo per tūkstantį kviestinių
svečių. Jį vedė 2017 m. simpatingiausiu TV veidu
pripažintas Justinas Jankevičius ir paplūdimio tinklininkė Monika Povilaitytė. Šauniausiai, žinoma,
atrodė mūsų atletai, o ypač merginos. Nuostabiais
apdarais pasidabinusias, madingomis šukuosenomis pasipuošusias kai kurias sportininkes net sunku
buvo pažinti.
Be netikėtumų
Galima sakyti, kad išrinkti 2017-ųjų geriausius Lietuvos sportininkus nebuvo labai sunku: pagrindiniai pretendentai nuo kitų nominantų buvo atsiplėšę bent per žingsnį.
Disko metikas, šių metų pasaulio čempionas ir
„Deimantinės lygos“ nugalėtojas Andrius Gudžius
ant scenos lipo du kartus – atsiimti Metų sportininko ir Metų pergalės statulėlių. Du prizus laimėjo ir
šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė, Europos uždarų
patalpų čempionato nugalėtoja ir Lietuvos rekordininkė, įveikusi didmeistrišką 201 cm aukštį. Jai
įteikti Metų sportininkės ir Metų proveržio apdovanojimai.
Geriausiais 2017 m. treneriais pripažinti jų treneriai
Vaclovas Kidykas ir Tatjana Krasauskienė. „Esu laimingas, laikydamas tokią sunkią taurę“, – šypsojosi
V.Kidykas. „Aš kažko panašaus tikėjausi“, – prisipažino T.Krasauskienė.
Atkakliai su A.Gudžiumi kovoję dėl Metų pergalės prizo, bet vis dėlto jam nusileidę vyrų porinės
keturvietės irkluotojai neliko be apdovanojimo –
jiems atiteko Metų vyrų komandos titulas. Per kol
kas įspūdingiausią karjeros sezoną Aurimas Adomavičius, Rolandas Maščinskas, Martynas Džiaugys ir Dovydas Nemeravičius tapo pasaulio ir Europos čempionais.
Sporto bendruomenė įvertino ir porinės moterų
dvivietės irkluotojų pastangas. Po ilgokos pertraukos į vieną valtį vėl sėdusios Milda Valčiukaitė ir
14
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Ieva Adomavičiūtė vos po kelių mėnesių bendrų
treniruočių pasaulio čempionate užėmė ketvirtą
vietą ir pelnė Metų moterų komandos titulą. Beje,
į jį taip pat pretendavo ir renginio vedėja M.Povilaitytė su porininke Ieva Dumbauskaite, bet tinklininkės nusileido irkluotojoms. Na, o pernai renginį
vedusi M.Valčiukaitė dar ir prizą atsiėmė.
„Šio sezono pradžia buvo sudėtinga ir miglota, tačiau likimas vėl suvedė su puikia porininke. Labai
džiaugiuosi, kad buvo žmonių, kurie mumis tikėjo.
Ypač tikėjo mūsų treneris Mykolas Masilionis“, – atsiimdama prizą sakė M.Valčiukaitė. Jos porininkė
I.Adomavičiūtė dėkojo Mildai, kad tituluota olimpinio medalio laimėtoja nepasididžiavo ir su ja sėdo į
vieną valtį.
Gal kiek netikėtai Metų populiariausio sportininko titulą pelnė kurį laiką NBA be komandos likęs
Mindaugas Kuzminskas. Bet tauta žino, ką renka:
matyt, sporto mėgėjai tikisi, kad Mindaugas atidirbs Lietuvos rinktinėje... Prizą atsiėmė krepšininko mama – taip pat buvusi garsi krepšininkė Zita
Kuzminskienė. „Ot čia tai tikrai netikėta“, – sakė ji.
Prizas už pagalbą sportininkams įteiktas Lietuvos
akmenslydžio rinktinės treneriui šveicarui Allenui
Gulkai.
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė specialią padėką už 25 metų pagalbą Lietuvos sportui – LTOK
prizą „Pergalė“, sukurtą skulptorės Jolantos Balkevičienės, įteikė loterijų firmai „Olifėja“. Prizą atsiėmęs
„Olifėjos“ generalinis direktorius Antanas Muraška
pasidžiaugė, kad žmonės patikėjo jų rengiamomis
loterijomis, žaidžia, laimi ir padeda sportui.
Prizą „Už viso gyvenimo nuopelnus“, visai arenai
plojant atsistojus, D.Gudzinevičiūtė drauge su kunigu Ričardu Doveika įteikė legendiniam krepšinio
treneriui Vladui Garastui. „Labai noriu padėkoti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, kad mane
ištraukė iš archyvo...“ – susijaudinęs kalbėjo V.Garastas.
Prasmingą kalbą apie sportą, pergales ir kasdienį
gyvenimą pasakė R.Doveika.

Norėčiau taip pat
padėkoti savo
šeimai ir visiems
žmonėms, kurie
palaiko sportą ir
veda mus į priekį.
Linkiu kiekvienam
taip stovėti
ir laikyti tokį
trofėjų. Tikiuosi,
kad tai yra mūsų
lengvosios
atletikos aukso
amžiaus pradžia
ir kad jis truks
visą amžių.
Andrius Gudžius

2017-ųjų geriausieji

Visi 2017-ųjų laureatai

A.Gudžius

Tokiam
apdovanojimui
gauti reikia, kad
daug komponentų
susiklostytų
sėkmingai.
Čempionams
dažniausiai
sunkiausia apginti
iškovotus titulus
ir savo vardą.
2018 metais tikrai
nebus lengva, bet
aš stengsiuosi ir
norėsiu vėl stovėti
ant scenos.
Airinė Palšytė

A.Palšytė
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FORUMAS

V.Garastas,
D.Gudzinevičiūtė,
R.Doveika

GERIAUSIEJI
2017 metų laureatai
Metų sportininkas – disko metikas
Andrius Gudžius (taip pat nominuoti
Justinas Kinderis, Henrikas Žustautas).
Metų sportininkė – šuolininkė į
aukštį Airinė Palšytė (nominuotos
Simona Krupeckaitė, Rūta Meilutytė).
Metų vyrų komanda – irkluotojai
Aurimas Adomavičius, Rolandas
Maščinskas, Martynas Džiaugys ir
Dovydas Nemeravičius (nominuoti
Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis,
Andrejus Olijnikas ir Ričardas
Nekriošius).
Metų moterų komanda –
irkluotojos Milda Valčiukaitė ir Ieva
Adomavičiūtė (nominuotos Monika
Povilaitytė ir Ieva Dumbauskaitė,
S.Krupeckaitė ir Miglė Marozaitė).
Metų treneris – A.Gudžiaus treneris
Vaclovas Kidykas (nominuoti Mykolas
Masilionis, Kazimieras Rėksnys).
Metų trenerė – A.Palšytės trenerė
Tatjana Krasauskienė (nominuotos
Nijolė Savickytė, Ina Paipalienė).
Metų proveržis – šuolininkė į aukštį
Airinė Palšytė (nominuoti Aurimas
Lankas, Edvinas Ramanauskas,
Mindaugas Maldonis, Simonas Maldonis
ir Andrius Šidlauskas).

Geriausios 2017-ųjų
metų komandos
V.Kidykas
V.Garastas,
D.Gudzinevičiūtė,
R.Doveika

Metų pergalė – disko metikas
Andrius Gudžius (nominuoti
A.Adomavičius, R.Maščinskas,
M.Džiaugys, D.Nemeravičius ir Lietuvos
studentų krepšinio rinktinė).
Mėgstamiausias sportininkas –
Mindaugas Kuzminskas.
Už viso gyvenimo nuopelnus
apdovanotas Vladas Garastas.
UŽ PAGALBĄ SPORTININKAMS –
Allenas Gulka.
Už pagalbą Lietuvos sportui
per 25-erius nepriklausomybės
metus – UAB „Olifėja“.
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T.Krasauskienė ir vakaro vedėjai – J.Jankevičius ir M.Povilaitytė

2017-ųjų geriausieji
Vytauto Dranginio nuotr.

„Pernai džiaugdamiesi sulaukę rekordinio 50 tūkst.
balsavusiųjų būrio net nesvajojome, kad šiemet
šie skaičiai išaugs dvigubai ir viršys net 108 tūkstančius. Akivaizdu, kad „LTeam“ apdovanojimai
svarbūs visai Lietuvai, žmonės aktyviai ne tik balsuoja, bet ir diskutuoja, teikia įvairius siūlymus.
Jaučiamės pakylėti, galėdami pagerbti geriausius
šalies sportininkus ir trenerius, suburti visą sporto
bendruomenę kartu prieš gražiausias metų šventes“, – džiaugėsi D.Gudzinevičiūtė.
Visi laureatai už pergales dėkojo savo treneriams,
tėvams, kitiems šeimos nariams bei draugams, federacijoms, rėmėjams ir Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui.
Renginio dalyviams koncertavo Justė Arlauskaitė-Jazzu, Donatas Montvydas, Gytis Paškevičius,
grupė „Skamp“ ir kiti.

M.Kuzminsko apdovanojimą
atsiėmė jo mama Zita

Metų geriausiųjų mintys
Andrius Gudžius: „Apie Metų sportininko apdovanojimą svajojau bene dešimtmetį. Mačiau, kaip Virgilijus Alekna daug metų buvo renkamas geriausiu
Lietuvos sportininku, kaip būdavo įvertinami ir kiti
lietuviai. Ir dabar visi nominantai yra sukaupę pasakiškų pasiekimų, todėl būti išrinktam geriausiu iš
geriausiųjų yra didelė garbė. Sportininkų svajonė
– olimpinis, pasaulio, Europos čempionato medalis. O mano viena iš svajonių buvo Lietuvos metų
sportininko apdovanojimas. Tam, kad ji išsipildytų,
reikėjo įdėti labai daug darbo, labai daug pastangų. Ir visa tai nebūtų turėję prasmės, jei neturėčiau
savo kelrodžio – puikaus trenerio Vaclovo Kidyko.

A.Gulka

Norėčiau taip pat padėkoti savo šeimai ir visiems
žmonėms, kurie palaiko sportą ir veda mus į priekį.
Linkiu kiekvienam taip stovėti ir laikyti tokį trofėjų.
Tikiuosi, kad tai yra mūsų lengvosios atletikos aukso amžiaus pradžia ir kad jis truks visą amžių.
Ne už dyką tokius apdovanojimus gauname, prie
jų atveda kryptingas darbas. Mudu su Airine jau
daug metų einame kartu ir mūsų apdovanojimai
tampa vis svaresni. Įdedamas darbas yra sunkus.
Sunkumas nebūtinai yra fizinis. Dėl ko mes neskynėme medalių prieš keletą metų? Nes dar vyko ieškojimas, dėliojimas. Tai yra labai sunkus procesas.
Niekas negali ateiti, pasakyti planą ir iškart pasipilti
medaliai. Džiugu, kad mes su Airine radome kelius
į pergales dar būdami gana jauni.“
Airinė Palšytė: „Nesitikėjau, kad laimėsiu du apdovanojimus. Praėjusiais metais nebuvau tarp
kandidatų nė vienoje nominacijoje, o šiemet net
du apdovanojimai atiteko man. Daugiau nei pusę
„LTeam“ apdovanojimų pelnė lengvosios atletikos
atstovai, todėl labai džiugu. Būti įvertintai tarp geriausių Lietuvos sportininkų yra didelis pasiekimas
bei pripažinimas. Esu labai dėkinga visiems už palaikymą.
Dėl traumų ir kitų priežasčių visas sezonas man nebuvo pats sėkmingiausias. Nepaisant to, kad buvo
gera tik pirmoji metų pusė, šis įvertinimas yra už visus metus, ir man tai vienas didžiausių pasiekimų.
Tikiuosi, tai ne paskutinis toks apdovanojimas. Iš
tiesų smagu būti pirmai ne tik savo kieme.

M.Valčiukaitė ir
I.Adomavičiūtė

Sportas nėra paprastas. Tokiam apdovanojimui
gauti reikia, kad daug komponentų susiklostytų
sėkmingai. Čempionams dažniausiai sunkiausia
OLIMPINĖ PANORAMA
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A.Muraška ir
D.Gudzinevičiūtė

apginti iškovotus titulus ir savo vardą. 2018 metais
tikrai nebus lengva, bet aš stengsiuosi ir norėsiu
vėl stovėti ant scenos.“
Ieva Adomavičiūtė: „Man tai kažkas naujo, nes nė
karto nebuvau nominuota tokiuose rinkimuose.
Malonu būti tokiame renginyje su geriausiais Lietuvos sportininkais, kuriuos anksčiau matydavau
tik per televizorių arba internetą. Man tikrai labai
smagu ir džiugu dėl to, kad tapome geriausia moterų komanda. Neslėpsiu – laimėti tikėjomės, todėl
džiaugiamės. Metais abi su Milda esame patenkintos, nes pasiekėme užsibrėžtą tikslą. Tik, žinoma,
neiškovojome medalio, kurio visada norisi. Bet nieko, dar yra kiti metai. Dabar tikslai bus dar didesni,
nes aš jau gyvensiu Lietuvoje. Turėsime daugiau
laiko kartu su Milda sportuoti, todėl tikimės, kad ir
rezultatai bus dar geresni.“
Rolandas Maščinskas: „Šis įvertinimas mums
labai svarbus, nes šiais metais viską laimėjome.
Namie pralaimėti būtų buvę skaudu, bet nepralaimėjome. Tokius gerus metus lėmė užsispyrimas ir
noras laimėti. Dažnai sakoma, kad sportininkui apginti titulą yra sunkiau, nei jį iškovoti. Bet noras ne
tik laimėti, bet ir apginti titulus yra dar didesnis. Šis
noras mus ir ves į priekį. Žinoma, čia yra sportas,
būna traumų, yra sėkmės faktorius, bet atiduosime
visas jėgas, kad išliktume viršūnėje. Turime daug
pajėgių irkluotojų, todėl bus bandoma daug įvairių
variantų siekiant geriausių rezultatų.“
Vaclovas Kidykas: „Dėl auklėtinio apdovanojimo
buvau tikras, nors konkurentai buvo rimti. Galvojau, kad vien būti nominuotam tarp geriausių
trenerių jau yra gerai. Maloniausia man ne dėl to,
kad buvau išrinktas geriausiu, o todėl, kad tai buvo
labai šiltas vakaras. Daug garbių Lietuvos žmonių,
politikų dalyvavo šventėje ir visų akys spindėjo.
Susirinko nesvetimi žmonės – tai man buvo maloniausia. O toks prizas per mano, kaip trenerio, karjerą yra aukščiausias pasiekimas.
Svarbiausias pergalės recepto ingredientas yra ne
sunkus darbas, o kūryba, kuri kiekvienam žmogui
18
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pritaikoma skirtingai. Taip pat gebėjimas išvengti
traumų, gera komanda, nuolatinė kineziterapeuto
priežiūra ir aukščiausia valia – visa tai lėmė tokius
rezultatus.
Norėčiau paprieštarauti kolegai Romui Ubartui, kuris sakė, kad technikoje jau nėra ko ieškoti. Man iki
šiol dar neaišku, ar technika yra geriausia, kokia gali
būti. Tik man aišku, kad Andrius šiuo metu gali mesti diską 99 proc. maksimalių galimybių. Disko metikų branda yra 28–29 metai, todėl jis dar turėtų pridėti šiek tiek galios ir rezultatai turėtų dar pagerėti.“
Tatjana Krasauskienė: „Buvo labai sunku lipti ant
scenos. Buvo daug jaudulio. Labai gera turėti tokią
sportininkę kaip Airinė. Norėtųsi, kad tokių sportininkų būtų kuo daugiau. Su Airine kone pusę metų
praleidžiame stovyklose užsienyje. Labiausiai patinka sportuoti Ispanijoje, o dabar pradėjo patikti ir
Turkijoje, kurioje yra labai gera bazė. 2018 metams
turime aiškų tikslą: ateinančią vasarą norėtume pakartoti praėjusios žiemos rezultatus.“
Vladas Garastas: „Matant šiuos sportininkų apdovanojimus man, kaip buvusiam treneriui, norisi
truputį papamokslauti. Pirmiausia tai, kas čia įvyko, yra labai puiku, iškilminga, bet nuo rytdienos
tai bus jau istorija. Noriu sportininkams pabrėžti,
kad šlovės visam gyvenimui pasiekti neįmanoma.
Laimėjimo reikia siekti kiekvieną kartą iš naujo. Jis
yra siekiamas kiekvieną valandą, kiekvieną dieną,
ištisus metus. Dar sportininkams štai ką noriu pasakyti: kai finiše bus labai sunku, tegul prisimena, kad
ir varžovams finiše taip pat labai sunku.“
„Sportininkai, jų asmenybės dažniausiai vertinami pagal savo pasiekimus profesinėje srityje. Kuo
geriau sekasi, tuo turbūt esi geresnis žmogus, o
kai sekasi prasčiau, tai nesi toks geras. Dėl to šis
įvertinimas šiais metais man yra labai svarbus, nes
sezono pradžia nesiklosto taip, kaip aš norėjau ir
tikėjausi. Mane galbūt įvertino kaip žmogų, o ne
tik kaip sportininką. Ačiū visiems, kas už mane
balsavo“, – iš JAV atsiųstame vaizdo įraše dėkojo
M.Kuzminskas.

RINKIMAI
TAISYKLės
„LTeam“ apdovanojimų
nugalėtojus renka Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto
(25 proc.), Lietuvos sporto
žurnalistų federacijos (25 proc.),
Lietuvos sporto federacijų
sąjungos (12,5 proc.) bei Lietuvos
trenerių asociacijos (12,5 proc.)
deleguoti asmenys ir įgalioti
atstovai. Tradiciškai 25 proc.
sprendžiamojo balso palikta
visuomenei, balsuojančiai už
savo favoritus www.lrytas.lt
portale.
Pagal nuostatus į prizus
pretendavo tik olimpinių sporto
šakų atstovai. Į nominacijas
buvo įtraukti sportininkai už
laimėjimus, iškovotus nuo sausio
1 d. iki gruodžio 1 d.

2017-ųjų geriausieji

D.Montvydas

Grupė „Skamp“

J.Arlauskaitė-Jazzu

LTOK vadovai
ir direktorato
darbuotojai

Geriausia vyrų komanda
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LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
2017 METŲ BIUDŽETO APYSKAITA (tūkst. Eur)
I. PAJAMOS	Planas
1.1. UAB „Olifėja“ (8 proc.)
6 085,0
1.2. UAB „Olifėja“ dividendai
2000,0
1.3. Tarptautinio OK, Europos OK subsidijos
550,0
1.4. Kitos pajamos
–
Iš viso pajamų:
II. LĖŠŲ LIKUTIS (2017 01 01)
III. IŠLAIDOS
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Įvykdymas
5 756,8
2052,0
568,5
36,3

8 635,0
8 413,6
		
1 439,3

3.1. Olimpinio sporto finansavimas
3.1.1. Programa „Tokijas 2020“
3.1.1.1. OR mokomojo sportinio darbo finansavimas
3.1.1.2. ORK stipendijos
3.1.1.3. ORK aptarnaujančio personalo maistpinigiai
3.1.1.4. Spec. transporto išpirkimas (lizingas)
3.1.1.5. Maisto papildų ir atsigavimo priemonių išlaidos
3.1.1.6. Mini centrų, sp. bazių išlaikymas: SK „El-Eko-Sport“, SK „Fortūna“,
Klaipėdos sunkiosios atletikos SK, LSU sporto centras
3.1.1.7. Antidopingo programos dalinis finansavimas
3.1.1.8. ORK aptarnaujančio personalo kursai, konferencijos
3.1.1.9. Specialus sportinis inventorius
3.1.1.10. Mokslinių testavimo laboratorijų dotacija (LSU, LEU)
3.1.1.11. OR kandidatų aklimatizacija Japonijoje
3.1.1.12. Programos „Tokijas 2020“ įgyvendinimo išlaidos
3.1.2. Olimpinės pamainos (2024 m.) programa
3.1.3. Perspektyvinės pamainos programa
3.1.4. Programa „Pjongčangas 2018“
3.1.5. Pasirengimas ir dalyvavimas vasaros EJOF Dėre (Gyor, Vengrija)
3.1.6. Pasirengimas ir dalyvavimas žiemos EJOF Erzurume (Turkija)
3.1.7. Pasirengimas JOŽ Buenos Airėse (Argentina)
3.1.8. Olimpinių sp. šakų federacijų plėtros programų finansavimas
3.1.8.1. Federacijų veiklos programų finansavimas:
– Olimpinių sporto šakų (35 x 30,0)
–
– LTOK pripažintų (3 x 15,0)
–
– „Tokijas 2020“ programos sporto šakų (4 x 25,0) –
3.1.8.2. Sporto federacijų (XXXI OŽ medalininkai) finansavimas
– Sidabro medalis (1 x 25,0)
–
– Bronzos medalis (3 x 20,0)
–

6 236,0
3 518,0
2000,0
550,0
123,0
160,0
60,0

6 280,7
3 551,7
2000,0
645,0
104,7
145,4
60,0

110,0
35,0
60,0
180,0
80,0
110,0
50,0
400,0
120,0
400,0
333,0
85,0
100,0
1 280,0
1 195,0
1 050,0
45,0
100,0
85,0
25,0
60,0

110,0
34,0
55,3
177,0
78,0
94,3
48,0
400,0
120,0
429,0
313,1
83,9
100,0
1 283,0
1 198,0
1 053,0
45,0
100,0
85,0
25,0
60,0

3.2. Sporto žaidimų programa
3.2.1. Lietuvos krepšinio rinktinių finansavimas
3.2.2. Žaidimų komandų finansavimas (pagal OSŠ žaidimų
komisijos sprendimą)

710,0
350,0
360,0

710,0
350,0
360,0

3.3. Apdovanojimai
3.3.1. Sportininkų, trenerių, sporto darbuotojų apdovanojimai
3.3.2. Metų sporto apdovanojimai

85,0
25,0
60,0

85,4
24,0
61,4
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3.4. Organizacinė veikla
3.4.1. Olimpinė atributika
3.4.2. Lietuvos delegacijų palydėtuvės, sutiktuvės, piniginiai prizai
3.4.3. LTOK GA eilinė, neeilinė sesijos,
VK posėdžiai, komisijų posėdžiai ir t.t.
3.4.4. Piniginiai prizai M.Mizgaičiui (Pekinas) ir A.Skujytei (Londonas)

168,0
38,0
30,0
50,0

73,2
26,6
12,8
26,8

50,0

7,0

3.5. Lietuvos skėtinių sporto asociacijų programų finansavimas
3.5.1. Lietuvos parolimpinis k-tas
3.5.2. LSFS programos
3.5.3. Asociacijos „Sportas visiems“ programos
3.5.4. LSSPV asociacijos programa
3.5.5. LSSĮV asociacijos programa
3.5.6. Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“
3.5.7. Bendrų su kitomis sp. organizacijomis projektų finansavimas

230,0
80,0
50,0
30,0
10,0
10,0
10,0
40,0

234,5
80,0
50,0
30,0
10,0
10,0
10,0
44,5

3.6. TOK tikslinės subsidijos
550,0
514,4
3.6.1. Ol. sporto programos (pagal TOK OS patvirtintą programą)		
420,8
3.6.2. Ol. švietimo programos (pagal TOK OS patvirtintą programą)		
51,5
3.6.3. Administravimo išlaidos (pagal TOK OS patvirtintą programą)		
42,1
3.7. Olimpinių programų finansavimas
3.7.1. Olimpinio švietimo programa
3.7.2. Tarptautinio bendradarbiavimo programa
3.7.3. TOK „Olimpinės darbotvarkės 2020“ rekomendacijų įgyvendinimas
3.7.4. Lietuvos olimpinė akademija (pagal veiklos programą)
3.7.5. Apskričių olimpinės tarybos (pagal veiklos programas)
3.7.6. Lietuvos olimpiečių asociacija (pagal veiklos programą)
3.7.7. Žurnalas „Olimpinė panorama“, interneto svetainė, „Sportas“
3.7.8. Reklaminė veikla (informacinė leidyba, reklaminė gamyba ir kt.)

720,0
340,0
105,0
20,0
95,0
12,0
40,0
68,0
40,0

662,0
298,1
113,8
20,2
95,0
13,4
40,0
71,7
9,8

3.8. LTOK direktorato veiklos finansavimas
3.8.1. LTOK direktorato finansavimas
3.8.2. Socialinis ir sveikatos draudimas, gyvybės draudimas
3.8.3. Ūkinė finansinė veikla
3.8.4. LTOK būstinės ir transporto išlaikymas
3.8.5. LTOK būstinės remontas, rekuperacinė sistema, baldai
3.8.6. Viešieji ryšiai

712,0
204,0
99,0
45,0
130,0
180,0
54,0

713,9
199,3
75,8
50,1
121,7
214,1
52,9

3.9. Kitos išlaidos

50,0

42,2

Iš viso išlaidų:

9 461,0

9 316,3

IV. LĖŠŲ LIKUTIS (2017 12 31)

13,3

36,6

V. NUMATOMAS REZERVAS DALYVAUTI 2020 M. TOKIJO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE

600,0

500,0

Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto iždininkas

Rimgaudas Balaiša
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Iš arti

Į irklavimo olimpą –
vienas paskui kitą
Kauniečiai brolis ir sesuo Ieva ir Aurimas Adomavičiai,
savo gyvenimą susieję su irklavimu, yra įsitikinę, kad
pačių svariausių pergalių jie dar neiškovojo.
Marytė Marcinkevičiūtė

Šeimos archyvo nuotr.
Aurimas ir Ieva

Brolis ir sesuo

Per 2017 m. „LTeam“ apdovanojimus Vilniaus „Siemens“ arenoje ant scenos lipo irkluotojai sesuo ir
brolis Adomavičiai: Ieva kartu su valties porininke
Milda Valčiukaite buvo pripažintos Metų moterų
komanda, o Aurimas su porinės keturvietės įgulos
vyrais Rolandu Maščinsku, Dovydu Nemeravičiumi
ir Martynu Džiaugiu – Metų vyrų komanda.
Įgulos yrininkas, Lietuvos edukologijos universiteto
antrakursis A.Adomavičius sėkmingus 2017-uosius
vadina tobulais metais. Laimėtos visos svarbiausios
varžybos, kone visi plaukimai ir į namus parvežti
aukso medaliai.
„Tokius įspūdingus metus buvo sunku įsivaizduoti. Tikėjausi irkluoti porinę keturvietę, nes prieš tai
visus metus ją irklavau. Tik nepagalvojau, kad taip
pergalingai visur finišuosime: laimėjome visus pusfinalio ir finalo plaukimus. Bandysime šį triumfą pakartoti ir ateityje, bet kuo labiau artės Tokijo olimpinės žaidynės, tuo bus sunkiau“, – įsitikinęs Aurimas.

22

sius. Kai į jį prasibrovėm, džiūgavome taip, lyg būtume laimėjusios medalį. Užėmusios ketvirtą vietą
šiek tiek nusiminėme, nes vos poros sekundžių pritrūko iki apdovanojimų“, – prisipažįsta Ieva.
Irkluodama treniruoklius ji šiemet pagerino du pasaulio žiemos rekordus: 6 km distanciją įveikė per
20 min. 49,6 sek., o 21 km 97 m – per 1 val. 19 min.
10,8 sek. Bet šių pasaulio rekordų Ieva nesureikšmina: „Mano pagrindinis tikslas – greitai irkluoti vandenyje. Treniruokliai padeda stiprėti fiziškai, o testų
rodikliai parodo, ar dirbame teisinga linkme.“
Irkluotojų tėvai Gražina ir Algirdas Adomavičiai,
prie Lampėdžių karjero turėję kavinę ir parduotuvėlę, bet dabar ją išnuomoję, gali didžiuotis savo
vaikais. Nors nė vienas jų nesportavo, bet gerai
žino, kas yra pergalės džiaugsmas ir kaip sunkiai iškovojami medaliai. Kaip, beje, ir vyriausias jų sūnus
36-erių Ernestas.

Metais jaunesnei Aurimo seseriai Ievai 2017-ieji irgi
suteikė daug džiaugsmo: ji vėl sėdo į porinę dvivietę su buvusia valties drauge M.Valčiukaite (su ja
2011 ir 2012 m. tapo pasaulio jaunimo, o 2011-aisiais – Europos jaunimo čempionėmis) ir pasaulio
čempionate liko per žingsnį nuo bronzos medalių.

Vakarėlis Aurimo namuose
Įspūdingus besibaigiančius metus Aurimas su auksine komanda ir kitais irkluotojais nutarė palydėti
kartu ir sutikti 2018-uosius. Visi susirinko ką tik
baigtuose statyti naujuose Aurimo namuose Kauno r. Šilelio kaime, netoli Raudondvario, kur gimė ir
augo. Šalia gyvena ir tėvai.

„Iš pradžių tik svajojome apie finalą, nes su Milda iki
šio čempionato kartu treniravomės vos tris mėne-

„Dar tik pradedame kurtis, nesame nusipirkę baldų. Kambariai tušti, erdvės daug, bet naujametinis
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Amerikoje
įgijau geros
patirties
ir tikrai
nesigailiu,
kad išvykau
už Atlanto.
Pamačiau naują
šalį, daug ko
išmokau.
Ieva Adomavičiūtė

iš arti

Aurimui ir Ievai šventės buvo trumpos. Abu Kaune
treniravosi „VS Fitness“ sporto klube, kuris įsikūręs
prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“, o nuo sausio
7-osios visam mėnesiui išvyko treniruotis į Italiją
ir namo grįš tik vasario pradžioje. Ten jie slidinėja,
kilnoja štangą. Prieš išvykdama Ieva prasitarė, kad
jai visada būna sunkios slidinėjimo pratybos, bet
didelė atgaiva gamta, kurią ji dievina, ir sniegas.

Virgaudo Leknicko nuotr.

vakarėlis mums su drauge Simona buvo savotiškos
naujų namų įkurtuvės“, – džiaugiasi Aurimas. Pasaulio ir Europos čempionas su ieties metike Simona Dobilaite draugauja penktus metus.

Aurimas irgi nėra didelis slidinėjimo entuziastas,
jam slidinėjimas, kaip ir bėgimas, – pats sunkiausias sportas. Maloniausia – irkluoti vandenyje ir
ant treniruoklių. „Bet kuo sunkiau, tuo geriau, tuo
labiau tobulėji“, – tuo ne kartą įsitikino Aurimas.
Krepšinį iškeitė į irklavimą
Brolis ir sesuo Adomavičiai iš kitų irkluotojų išsiskiria ūgiu: Aurimas yra 2 m 4 cm, o Ieva – 1 m 94 cm.
Pasak Ievos, didelis ūgis – irkluotojo pranašumas,
tik reikia mokėti jį išnaudoti. Nors yra nemažai pajėgių irkluotojų, nepasižyminčių dideliu ūgiu.
Vaikystėje Aurimas, nors buvo visa galva žemesnis
už savo sesę, norėjo būti krepšininkas. Dvejus metus treniravosi mokykloje ir porą mėnesių lankė Arvydo Sabonio krepšinio mokyklą. Bet krepšininku
netapo, nes gavo traumą ir metė.
Prie to, kad Aurimas tapo irkluotoju, daugiausia
prisidėjo Ieva. „Lygiai prieš dešimt metų buvau besirengianti lankyti tinklinio treniruotes, bet treneris
Antanas Lavickas prikalbino ateiti į irklavimą. Grįžusi iš mokyklos tada trylikamečiui Aurimui pasiūliau eiti kartu, kad būtų linksmiau. Dar pasikviečiau
savo klasės draugę. Taip trise ir nuėjome“, – gerai
prisimena Ieva.
Nors Aurimas buvo žemokas, treneris A.Lavickas
atkreipė dėmesį į didelę jo pėdą ir išpranašavo, kad
vaikinas turėtų ištįsti iki dviejų metrų. „Jeigu koja
didelė, tai ir ūgis bus didelis“, – neabejojo treneris,
kurio pranašystė išsipildė.
Su krepšiniu Aurimui nebuvo gaila skirtis. „Labai
toli reikėjo važinėti į treniruotes. Ir kamuolys sunkiai krito į krepšį. O nuėjus į irklavimą užkabino geri
draugai. Negalvojau apie dideles meistriškumo
aukštumas, bet kasmet vis didėjo motyvacija, pradėjau tobulėti“, – pasakoja Aurimas.
Pasaulio ir Europos čempionas puikiai prisimena
vienas pirmųjų irklavimo pratybų. Treneris į pavienę keturvietę valtį susodindavo du berniukus ir
dvi mergaites. „Du irklavo, o du laikė balansą, kad
neiškristume. Valtį kartu su mumis irklavo ir Ieva“, –
šypsosi Aurimas.
Jau antraisiais treniruočių metais Aurimas per varžybas irklavo pavienę keturvietę. Po to trejus metus –
vienvietę ir Lietuvoje tarp jaunių buvo greičiausias.
Patirties sėmėsi Amerikoje
I.Adomavičiūtė nesako, kad gimė po laiminga
žvaigžde. Jaunajai sportininkei buvo nelengvi pirmieji metai, irkluotojai reikėjo išmokti išnaudoti
savo ūgį. Pergalių teko laukti dvejus metus. Po trejų
metų Ieva išsiskyrė su treneriu A.Lavicku ir pradėjo
dirbti su Vytautu Valiausku, su kuriuo puikiai sutarė.

I.Adomavičiūtė po pertraukos vėl sėdo į vieną valtį su M.Valčiukaite

„Toje nedidelėje grupelėje buvo tik vaikinai ir aš
vienintelė mergina. Man tai patiko“, – neslepia Ieva.
Maždaug po poros metų treniruotis pas V.Valiauską
perėjo ir Aurimas.
„Norėjau labiau tobulėti, todėl ir pakeičiau trenerį.
Sprendimą priėmiau po pasaulio jaunių čempionato, kuriame užėmiau 18 vietą. Šis rezultatas manęs
netenkino. Buvau patenkintas tik savo rezultatais
Lietuvoje“, – paaiškina Aurimas.
Kai I.Adomavičiūtė su M.Valčiukaite laimėjo pasaulio ir Europos jaunimo čempionatus, sulaukė nemažai siūlymų keltis už Atlanto. Pati pirmoji žinutė
per feisbuką atėjo 2011-aisiais. Viena JAV irklavimo
trenerė Jane LaRiviere skambindavo po pora kartų
per savaitę, vėliau atvyko stebėti 2011 m. pasaulio
jaunių čempionato Londone, kur Ieva tapo čempione. Tada tarp jųdviejų ir įvyko pokalbis.
2013-aisiais Ieva ryžosi vykti į Ameriką ir Vašingtono valstijos valstybiniame universitete studijuoti
verslumo vadybą. Po šio sprendimo teko išsiskirti
su savo porininke.
Amerikoje iš pagrindų pasikeitė Ievos treniruočių
programa ir dienos režimas. Reikėdavo keltis netgi
prieš penkias, o į namus grįžti tik 9–10 val. vakaro.
Amerikoje teko irkluoti aštuonvietę. Buvo sunku
prisitaikyti prie aštuonių skirtingo charakterio irkluotojų.

KARJERA
LAIMĖJIMAI
Ieva Adomavičiūtė
(gimė 1994 m. gruodžio 3 d.
Kauno r., Šilelio kaime)
2011 m. Europos ir pasaulio
jaunimo čempionė (porinė
dvivietė)
2012 m. pasaulio jaunimo
čempionė (porinė dvivietė)
2015 ir 2016 m. pasaulio jaunimo
iki 23 m. čempionė (vienvietė)
2017 m. pasaulio čempionate
užimta ketvirta vieta (porinė
dvivietė)
2017 m. irkluodama treniruokliais
„Concept 2“ pagerino pasaulio
žiemos rekordus: 6 km – 20 min.
49,6 sek. (JAV), 21 km 97 m –
1 val. 19 min. 10,8 sek. (Rygoje).

„Dvejus metus per Amerikos universitetų varžybas
užėmėme 14 vietą, aukščiausia vieta – septinta tarp
82 JAV universitetų. Gavau daug įvairiausių asmeninių apdovanojimų. Labai puikiai sutariau su universiteto vyr. trenerės J.LaRiviere asistentu Joshua
Adamu, netgi geriau nei su pačia trenere. Jis man
buvo lyg tėvas, su juo iki šių dienų susirašinėju“, –
pasakoja Ieva.
Studijuodama mergina gavo sportininko stipendiją (1300 JAV dolerių). Iš jos gyveno, mokėjo už
butą ir visas buitines paslaugas. Pagalbos ranką jai
visada buvo pasirengę ištiesti tėvai, tačiau mergina
stengėsi būti savarankiška.
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Iš arti
Igorio Meijerio (FISA) nuotr.

A.Adomavičius (dešinėje) su komandos draugais pernai tapo ir Europos, ir pasaulio čempionu

Ieva Lietuvoje buvo įpratusi treniruotis su keliais
vaikinais, o JAV – su 40–60 merginų: ir senbuvių,
ir naujokių. „Nežinojau, kas yra komandinis darbas. Bet ne visos treniruočių draugės siekė didelio
meistriškumo ir tai manęs netenkino. Buvo tokių,
kurios norėjo tik patekti į komandą. Amerikoje įgijau geros patirties ir tikrai nesigailiu, kad išvykau už
Atlanto. Pamačiau naują šalį, daug ko išmokau“, –
įgytą patirtį vertina Ieva.
Jos brolis Aurimas nenorėjo vykti į Ameriką. Lietuvoje buvo susibūrusi pajėgi vyrų irkluotojų komanda, porinę dvivietę gerai sekėsi irkluoti su Dominyku Jančioniu, su kuriuo 2013-aisiais per pasaulio
jaunimo iki 23 m. čempionatą iškovojo auksą.
Dvivietę iškeitė į vienvietę
Studijuodama JAV I.Adomavičiūtė vasarą grįždavo
į Lietuvą ir čia treniruodavosi, atstovaudavo šalies
rinktinei. Tik jai tekdavo irkluoti vienvietę valtį, nes
jos porininkė M.Valčiukaitė sėdo į dvivietę su Donata Vištartaite. Tačiau Ieva greitai priprato prie naujų
iššūkių: 2015 ir 2016 m. tapo pasaulio jaunimo iki
23 m. čempione.
Kai Ievos rankose atsidūrė universiteto baigimo
diplomas, teko spręsti dilemą, ką daryti toliau. Apsisprendė taip: jeigu neirkluos, toliau gyvens Amerikoje ir užsiims verslu, o jei irkluos – grįš į Lietuvą.
„Buvo didžiulis noras toliau irkluoti, išnaudoti visas
galimybes. Nepaprastai džiaugiuosi, kad viltingas
buvo 2017-ųjų sezonas, dingo nerimas dėl ateities“, –
prisipažįsta mergina.
Ji yra universali irkluotoja: irklavo vienvietę, dvivietę, aštuonvietę, o dabar vėl sėdo į dvivietę. Per varžybas jai labiausiai patinka irkluoti porinę dvivietę,
o per ilgas treniruotes – vienvietę. Kaune ji treniruojasi pagal Lietuvos rinktinės trenerio Mykolo
Masilionio sudarytą programą. Ieva dar nė karto
nedalyvavo olimpinėse žaidynėse, todėl pats didžiausias jos siekis – iškovoti kelialapį į Tokiją.
Yrininkas – valties galva
Aurimas trečius metus irkluoja porinę keturvietę,
yra jos yrininkas. Pasaulio ir Europos čempionas
negali pasakyti, ar tai jo valtis. Mat gali gerai irkluoti
ne tik porinę keturvietę, bet ir porinę dvivietę arba
vienvietę.
Legendinis irkluotojas, dabar jau šviesaus atminimo
Zigmas Jukna tvirtino, kad geras yrininkas – tai pusė
komandos. O ką apie yrininko paskirtį valtyje mano
Aurimas? „Yrininkas turi būti kaip treneris, tai valties
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galva. Jam tenka didelė atsakomybė, jis komandai
turi diktuoti gerą ritmą. Bet mes stengiamės neišskirti nei yrininko, nei daugiau pasiekusio sportininko.
Esame visi lygūs, nesužvaigždėję“, – sako Aurimas.

KARJERA

Iš tos komandos, kuri iškovojo kelialapius į Rio de Žaneirą, liko tik Aurimas su Martynu Džiaugiu. Konkurencija didelė. Pasak Aurimo, reikia labai daug dirbti
žiemą, kad įgytum draugų pasitikėjimą, nes valtyje
gali būti pakeistas. „Kol traumų nėra, esu porinės keturvietės komandoje. Traumos mane kol kas aplenkia“, – džiaugiasi pasaulio ir Europos čempionas.

LAIMĖJIMAI
Aurimas Adomavičius
(gimė 1993 m. rugsėjo 23 d.
Kauno r., Šilelio kaime)
2013 m. pasaulio jaunimo iki 23 m.
čempionas (porinė dvivietė)

Mūsų porinės keturvietės debiutas per Rio olimpines žaidynes buvo paženklintas devinta vieta,
tačiau įgulos yrininkas liko nepatenkintas tokiu
pasirodymu, nes jėgas po daugelio atrankų bandė
dešimt komandų ir tik vieną iš jų pavyko aplenkti.

2014 m. pasaulio jaunimo iki
23 m. vicečempionas (porinė
dvivietė)

„Buvome nusivylę, skaudžiai išgyvenome, turėjome patekti į finalą. Iki olimpinių žaidynių daugelį
komandų mums pavyko aplenkti, bet Rio kažko
pritrūkom, varžovai irklavo greičiau“, – apgailestauja Aurimas, kurį Kaune treniruoja Valdas Vilkelis, o
Lietuvos rinktinėje – M.Masilionis.

2016 m. Rio de Žaneiro
olimpinėse žaidynėse užimta 9
vieta (porinė keturvietė)

Pasaulio ir Europos čempionas per savo sportinę
karjerą turėjo gal penkis trenerius. „Visus reikia išbandyti, susikrauti kuo daugiau naujų žinių“, – šypteli Aurimas.
Silpnybė – maistas
Aurimas prasitaria, kad viena jo silpnybių – maistas. Ir ypač lietuviški patiekalai. Maistą jam gamina
draugė arba mama.
Ieva – didelė smaližė, bet štai tortų nemėgsta. Labiausiai patinka šokoladas, sausainiai, o be mėsiškų patiekalų galėtų gyventi, tik pasiilgtų vištienos.
Pats skaniausias patiekalas – sušiai.
„Kadangi maistui esu išranki, jį kartais pačiai tenka
gaminti. Kai būnu treniruočių stovyklose Trakuose,
maistą dažniausia gaminuosi pati“, – sako Ieva.
Jai patinka viskas, kas nauja ir dar neišbandyta.
Ypač patinka keliauti. „Pasaulis didelis, dar daug kur
nebuvau. Įprastos šalys truputį jau atsibodo, todėl
norėčiau aplankyti egzotiškąjį Tailandą, Australiją,
Naująją Zelandiją“, – neslepia Ieva.
Gyvendama Amerikoje Ieva susirado daug draugų,
su kai kuriais palaiko ryšį iki šiol. Kai su kitais mūsų
šalies rinktinės kandidatais lankėsi Japonijoje,
draugų ratas prasiplėtė ne tik irkluotojais, bet ir kitų
sporto šakų atstovais.

2016 m. Europos vicečempionas
(porinė keturvietė)

2017 m. pasaulio ir Europos
čempionas (porinė keturvietė)

PAMĄSTYMAI

Pasirinkimo kryžkelė
Naujųjų metų pradžia – tai laikas, kai prisižadama imtis naujų
iššūkių. Pavyzdžiui, pradėti sportuoti. Todėl šį kartą pakalbėkime
apie sporto šakų pasirinkimą – individualaus ir komandinio sporto
pranašumus bei trūkumus.
Dainius Genys
VDU sociologas
Pripažinkime, kad individualaus ir
komandinio sporto aspektai labai
svarbūs, bet renkantis sporto šaką jie
didelio svorio neturi. Rimtesniu argumentu tampa įkvepiantys pažįstamų
pasakojimai apie praktikuojamas
sporto šakas arba tiesioginiai jų pasiektų laimėjimų įrodymai. Prisiklausę
istorijų ir mes imame svarstyti, kaip
galėtume atsiskleisti pasirinkę tą pačią
sporto šaką ir kiek ji mums patraukli –
visų pirma psichologiškai, o paskui ir
fiziologiškai. Tada kyla galimos sportavimo vietos ir dažnumo ja užsiimti
klausimas ir tik po visų šių svarstymų
susidomime individualaus ar komandinio sporto savitumais.
Dažniausia sporto šakos – individualios ar komandinės – akistata neiškyla dėl gana paprastos aplinkybės.
Jeigu kalbėsime apie mėgėjų sportą,
minėta skirtis nėra itin stipriai išreikšta. Juk ne taip svarbu, ką renkamės –
krepšinį, futbolą, tinklinį, bėgimą,
plaukimą ar treniruoklius, vis vien
dažniau sportuojame kartu su bendraminčiais. Sportininkui mėgėjui
individualumo aspektas yra sąlyginis.
Jis neabejotinai svarbus laimėjimų ir
pasirodymų (jei tokių siekiama) požiūriu, bet jei kalbėsime apie sportinę
veiklą, šis aspektas greičiau antraeilis.
Retas kuris imasi individualios sporto šakos dėl to, kad nori pabūti vienas arba trokšta tik nuo asmeninių
savybių priklausančių laimėjimų ir
pasirodymų sėkmingumo. Net ir renkantis individualias sporto šakas kur
kas dažniau einama sportuoti tikintis
sutikti bendraminčių. Ar bent jau panašių į save.
Jei vis dėlto ši skirtis kam nors pasirodytų svarbesnė nei minėta, o
žmogus norėtų rimčiau apsvarstyti
jų pranašumus ir trūkumus, kokių argumentų būtų galima pateikti?
Individualių sporto šakų pranašumai.
Jų pasirinkimu turėtų susidomėti
tie, kurie kasdienėje veikloje jaučia
bendravimo perteklių arba yra linkę mieliau leisti laiką vieni. Tokiems
žmonėms galėtų pasitarnauti pro-

duktyvios vienatvės argumentas. Čia
jie galėtų užsidaryti savo pasaulėlyje,
bet nešvaistyti laiko veltui ir naudoti
jį produktyviai. Antra, individualus
sportas leidžia išlaikyti autonomiją ir
savarankiškumą renkantis tiek krūvį,
tiek grafiką. Kitaip tariant, čia visada
gali būti pats sau šeimininkas. Trečia,
tokiais atvejais lengviau pamatuoti
pasiektą progresą, nes už jį esi atsakingas pats.
Komandinių sporto šakų pranašumai.
Jie turėtų sudominti tuos, kuriems
bendravimas – tai nesibaigiantis
džiaugsmas. Tokiu atveju bendrystė, patiriama užsiimant mėgstama
sporto šaka kartu su draugais, yra itin
stiprus argumentas. Antra, pasirinkus
komandinę sporto šaką galima remtis galimybe tobulėti šalia draugų
arba, jei esi pranašesnis, savąjį potencialą išnaudoti draugų sportiniams
įgūdžiams ugdyti. Kas individualistui
atrodo kaip trūkumas, bendruomenėje tampa nepakeičiamu pranašumu. Todėl trečiasis argumentas, kuris
yra identiška atvirkštinė individualistų versija – galimybė kartu su komandos draugais išgyventi pergales
ir pralaimėjimus bei įvertinti kolektyvinį progresą (jei to norima), yra be
galo svarbus.
Net jei argumentai tėra sąlyginiai,
diskusijos dėlei pamėginkime įvardyti tas sporto šakų savybes, kurios
kai kuriais atvejais gali tapti bent jau
iššūkiu.
Bene didžiausias individualių sporto
šakų trūkumas galėtų būti vienatvės
perteklius. Nors, kaip jau minėta,
sportininkui mėgėjui šis argumentas
itin sąlyginis, vis dėlto ilgainiui tai
gali tapti lemiančiu veiksniu. Bičiulystės galimybė arba, priešingai, jos
stygius net ir didžiausiems individualistams gali sukelti ilgesį. Juk kartkartėmis užeina noras pasidalyti laimėjimais su kitais. Ir nors socialiniai
tinklai leidžia iki minimumo redukuoti šį klausimą, vis dėlto bendras
čia ir dabar akimirkos išgyvenimas
gali tapti ilgesingas.

Kalbant apie komandines sporto šakas, didžiausiu iššūkiu greičiausiai
taps autonomijos aspektas tiek laiko,
tiek tobulėjimo požiūriu. Kad ir koks
bendruomeniškas ir kolektyviškas
asmuo jaustųsi esąs, būti įvertintam
individualiai ilgainiui vis dėlto svarbu.
Juk ne be reikalo renkami geriausi
komandinių sporto šakų atstovų individualūs pasirodymai. Ir nors ne
visiems sporto mėgėjams tai vienodai aktualu, šis aspektas gali tapti
svarbus.

Bene
didžiausias
individualių
sporto šakų
trūkumas
galėtų būti
vienatvės
perteklius.

Apmąstymams apibendrinti tiktų
toks reziumė: jei sporto šaką renkiesi
gerai apgalvojęs savo poreikius ir galimybes, trūkumų nebelieka. Abiem
atvejais žmogus smagiai praleis laiką
ir pagerins savo sveikatą. Galiausiai,
kad ir ką pasirinktume, sportininkui
mėgėjui ši veikla visada bus kolektyvinė ir džiaugsmingai patiriama kartu
su kitais.
OLIMPINĖ PANORAMA
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LTOK archyvo nuotr.

Mažųjų žaidynės

Atskaitos taškas –
darželinukas
„Net jei tėvai riboja ikimokyklinukų sėdėjimą prie
kompiuterio ar televizoriaus, laisvalaikiu šeimos dažnai
renkasi fiziškai pasyvias pramogas“, – sako Respublikinės
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos
prezidentė Audronė Vizbarienė.
Lina Daugėlaitė
Praėjusių metų pabaigoje Respublikinės
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros
pedagogų asociacijos (RIUKKPA) ataskaitinėje rinkimų konferencijoje dar vienai
kadencijai prezidente vienbalsiai buvo
perrinkta Audronė Vizbarienė. Apie problemas, ateities planus ir ambicingus tikslus – šiame pokalbyje.
Su kokiais tikslais, planais, idėjomis
imatės vadovauti asociacijai dar vieną
kadenciją?
Man tai didžiulė garbė ir ne mažiau didelė atsakomybė. Pirmieji treji asociacijos
gyvavimo metai buvo skirti informacijos
sklaidai, naujiems nariams pritraukti, partnerių paieškai, nevyriausybinių organizacijų veiklos principams įsisąmoninti, o
ateinantys treji metai numatomi kaip intensyvios veiklos laikotarpis, per kurį stiprinsime asociacijos pozicijas.
Imsimės ir naujų iššūkių. Norime pristatyti
mūsų asociaciją, kaip savarankišką juridinį vienetą, Lietuvos Respublikos švietimo
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ministerijai ir kitoms su švietimu ir ugdymu susijusioms institucijoms, kad
parodytume, jog mūsų ikimokyklinio
ugdymo įstaigose egzistuoja kūno
kultūros užsiėmimai, kuriuos veda
kvalifikuoti kūno kultūros pedagogai.
Tiesa, ne visose. Iš to ir kyla antrasis
tikslas – siekti ikimokyklinio ugdymo
kūno kultūros pedagogo pareigybės
patvirtinimo valstybiniu lygmeniu.
Dar viena svarbi problema – pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Matau,
kad jau keletą metų verdame savo
sultyse. Atėjo laikas ne tik mokytis
patiems, bet ir pradėti mokyti kitus.
Turėdami kvalifikuotų specialistų
esame pajėgūs diktuoti madas Europoje, todėl dar vienas ambicingas
planas – pabandyti surengti tarptautinį dviejų trijų dienų seminarą kūno
kultūros mokytojams. Su pavydu stebėjau tokius mokymus Latvijoje (kurių lektorės buvome su kolege Ugne
Avižienyte) ir supratau, kad Lietuvoje

šioje vietoje yra niša, kurią mūsų asociacija pajėgi užpildyti.
Be abejonės, imsimės naujų didelių
projektų. Siekiame būti pasaulio piliečiai ir problemą spręsti globaliau.
Ruošiamės dalyvauti „Erasmus+“ projektų atrankos konkurse. Turime gerą
idėją ir kelis potencialius partnerius.
Kokios pagrindinės asociacijos veiklos kryptys ir darbai?
Asociacija veikia dviem kryptimis:
vienydama Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogus,
auklėtojus, administracijos darbuotojus, besidominčius ikimokyklinukų
kūno kultūra, stengiasi suteikti galimybių gerosios patirties sklaidai,
tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, kvalifikacijos kėlimui.
Šiuo tikslu organizuojame seminarus,
konferencijas, inicijuojame diskusijas,
dalijamės metodine medžiaga, teikiame konsultacijas.

INTERVIU

Antroji kryptis – ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros turinio plėtotė.
Per metus suorganizuojame 10–11
renginių. Reikėtų nepamiršti ir kasdieninės ugdomosios veiklos. Kiekviena Lietuvos įstaiga veda kūno
kultūros užsiėmimus pagal pačių
parengtas programas. Manau, šalies mastu parengtos ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros programos
gairės palengvintų pedagogų darbą,
susistemintų ugdymo turinį ir pagerintų jo kokybę.
Įgyvendinate ne vieną projektą.
Kuriuo labiausiai džiaugiatės?
Džiaugiamės visais darbais, kuriuos
pavyksta pabaigti ir pasiekti planuotų rezultatų. Bet jei reikėtų išskirti
vieną projektą, tai, be abejo, būtų
Lietuvos mažųjų žaidynės. Pirmiausia
tai didžiausias pagal dalyvių skaičių
ir geografiją mūsų koordinuojamas
projektas. Projekto finansavimas
leidžia pasiekti net keletą tikslų: pradedant vaikų fizinio aktyvumo skatinimu ir baigiant įstaigų materialinės
bazės gerinimu, o tai nepaprastai
svarbu siekiant ugdymo kokybės. Už
tai esame labai dėkingi savo partneriui LTOK. Juokauju, kad LTOK leido
mums įsivaikinti jau į gyvenimą paleistą projektą, o mes jį pamilome ir
dabar kartu gražiai auginame. Šiais
metais Lietuvos mažųjų žaidynės
startuos su atnaujintais nuostatais ir
net keturiais finaliniais festivaliais, o
tai reiškia keturis kartus daugiau judėjimo džiaugsmo.
Bendradarbiaujate su Lietuvos futbolo federacija. Ar bandote į savo
veiklą įtraukti kitų federacijų?
Asociacija nėra pasirašiusi tiesioginės
bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos futbolo federacija. LFF renginiuose aš dalyvauju kaip Lietuvos masinio
futbolo asociacijos valdybos narė,
o visus futbolo populiarinimo renginius vykdome kartu su minėta organizacija. Bendradarbiaujame ir su
kitų sporto šakų atstovais, bet ne su
pačiomis federacijomis, o su atskirais
klubais ar kitomis organizacijomis.
Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas su
įvairiomis akcijomis ir projektais
atvyksta vis įvairesnių sporto šakų
atstovų. Nežinau, ar jie tai daro savo
klubų, ar visos federacijos iniciatyva, bet treneriams dažnai trūksta
elementarių žinių apie šią tikslinę
auditoriją. Tad čia matau produktyvaus bendradarbiavimo galimybę:
RIUKKPA gali organizuoti atskirų federacijų atstovų, siekiančių dirbti su
ikimokyklinio amžiaus vaikais, mokymus, teikti jiems metodinę pagalbą.

A.Vizbarienė (dešinėje) ir RIUKKPA valdybos narė U.Avižienytė su „LTeam“ talismanu
Ąžuolu

Taigi esame atviri pasiūlymams, o ir
patys nesėdime rankų sudėję.
Paprastai kuo mažesnis vaikas,
tuo mažiau įvairių technologijų
jis yra paveiktas ir natūraliai jaučia poreikį judėti. Ar darželinukai
šiandien jau irgi susiduria su aktyvumo stoka?
Organizuotų kūno kultūros veiklų
metu pasitaiko labai nedaug tokių
atvejų. Beveik visi ikimokyklinio amžiaus vaikai aktyvūs, nori judėti, sportuoti. Bet problemą matau žvelgdama į vaikų laisvalaikį. Maži vaikai yra
absoliučiai priklausomi nuo tėvų,
taigi ir nuo jų gyvenimo būdo. Net
jei tėvai riboja ikimokyklinukų sėdėjimą prie kompiuterio ar televizoriaus,
laisvalaikiu šeimos dažnai renkasi fiziškai pasyvias pramogas: prekybos
centrus, kiną, teatrą, koncertą. Siekdami spręsti šią problemą tris mėnesius Kauno viešosiose erdvėse vykdėme fiziškai aktyvių renginių ciklus
„Aš, tėtis ir mama – kartu sportuojanti šeima“. Smagu būtų perkelti šią iniciatyvą į kiekvieną Lietuvos miestą. O
šiaip linkėčiau visų masinių renginių
organizatoriams prisiminti ir šią tikslinę grupę bei pasirūpinti kokybišku
jos užimtumu. Būtent ikimokyklinis
amžius yra tas atskaitos taškas, nuo
kurio formuojasi žmogaus įgūdžiai,
įpročiai ir nuostatos.
Kokios didžiausios problemos, su
kuriomis susiduria ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogai?
Pagrindinė problema tiek jiems, tiek
įstaigų administracijai – kaip tinkamai įvardyti šių specialistų pareigybę,

kokį darbo valandų skaičių ir atlyginimų koeficientą jiems nustatyti. Pagal
kokius reikalavimus vertinti jų kvalifikaciją. Tai sprendžia pačios įstaigos,
todėl bendras valstybinis požiūris
stipriai pagerintų šią padėtį. Jau nekalbu apie darbo laiko ir atlyginimų
koeficientų skirtumus tarp bendrojo
lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų. Iš paprastesnių, lengviau išsprendžiamų problemų galėčiau paminėti
įstaigų materialines sporto bazes.
Ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogus turi tikrai ne kiekvienas darželis. Kokia dalis lopšelių-darželių juos turi? Ar tai būtina
sąlyga siekiant ugdyti fiziškai aktyvius vaikus?
Kūno kultūros pedagogų etatai skiriami savivaldybės sprendimu. Pavyzdžiui, Kaune kiekviena ugdymo įstaiga turi neformaliojo ugdymo (kūno
kultūros) mokytojo etatą. O mažesniuose miesteliuose kūno kultūros
užsiėmimus veda pačios auklėtojos,
neturinčios atitinkamo išsilavinimo.

Džiaugiamės
visais
darbais,
kuriuos
pavyksta
pabaigti
ir pasiekti
planuotų
rezultatų.
Bet jei
reikėtų
išskirti vieną
projektą,
tai, be abejo,
būtų Lietuvos
mažųjų
žaidynės.
Audronė
Vizbarienė

Neturime tikslių statistinių duomenų,
kiek įstaigų turi arba neturi šių etatų,
bet manome, kad jie yra privalomi
kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje. Juk muzikos pamokėlės
patikėtos muzikos pedagogui, todėl
kūno kultūros užsiėmimai taip pat
turi būti patikėti kvalifikuotam specialistui. Tai padėtų išspręsti ne vieną
bėdą – nuo taisyklingos laikysenos ir
plokščiapėdystės profilaktikos iki fizinio aktyvumo skatinimo ir t.t.
OLIMPINĖ PANORAMA
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„Mes dar tik
augame, tvirtėjame“
Lietuvos kerlingo asociacija (LKA) visomis išgalėmis stengiasi
plėtoti savo sporto šaką, kuria mokyklą, tradicijas ir galvoja
apie olimpines žaidynes.
Marytė Marcinkevičiūtė
Per „LTeam“ apdovanojimus nuskambėjo ir Lietuvos kerlingo asociacija,
įsikūrusi 2002-aisiais ir iki šių dienų
sėkmingai tęsianti savo veiklą. Prizą
„Už pagalbą sportininkams“ pelnė
visuomeniniais pagrindais ketvirtus
metus Lietuvos akmenslydžio vyrų
ir antrus metus moterų rinktinę bei
mišrų dvejetą treniruojantis šveicaras
Allenas Gulka.
„Mūsų sporte tai nėra naujas dalykas.
Prieš tai visuomeniniais pagrindais
mūsų rinktinėms padėjo akmenslydžio pradininkas Rusijoje profesorius
Konstantinas Zadvornovas. Mes dar
tik augame, tvirtėjame: neturime
savų specialistų, teisėjų, tradicijų.
Kviestis trenerius iš kitur – kol kas ne
mūsų kišenei. Puikus akmenslydžio
specialistas iš Šveicarijos mums nemokamai padeda kurti savo akmenslydžio mokyklą.
Jo sūnus Roggeris žaidžia Šveicarijos
kerlingo čempionate. Prieš penkerius
metus jis atvyko į Lietuvą pagal mainų
programą ir panoro čia žaisti akmenslydį. Sudarėme jam sąlygas kelerius
metus dalyvauti Lietuvos čempionate.
Pasižiūrėti, kaip sūnui sekasi rungtyniauti, atvažiuodavo jo tėvai.
A.Gulka gimęs Kanadoje, žaidė
akmenslydį, vėliau tapo treneriu. Iki
šių dienų treniruoja vieną Šveicarijos
čempionato komandą. Jau yra pensininkas, visus svarbiausius gyvenimo darbus nudirbęs, todėl turi laiko
ir mielai mums padeda“, – su mums
padedančiu šveicaru supažindina
LKA generalinis sekretorius Vygantas
Zalieckas.
Visos Lietuvos akmenslydžio rinktinės rengiasi Latvijoje, čia septintus
metus iš eilės vyksta Lietuvos čempionatai, nes namie nėra akmenslydžio
arenos. Rinktinės taip pat dalyvauja
Europos čempionatuose, įvairiuose
turnyruose. Treneris A.Gulka atvažiuoja tik į turnyrus, čempionatus
bei treniruočių stovyklas ir tobulina
mūsų žaidėjus.
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T.Vyskupaitis

Sudėtinga olimpinė atranka
Akmenslydis – jauna sporto šaka, į
olimpinių žaidynių programą įtraukta 1998 m. per Nagano olimpines žaidynes. Tada vyko moterų ir vyrų varžybos. Šiemet Pjongčange atsirado
nauja disciplina – pirmą sykį bus kovojama ir mišrių dvejetų varžybose.
LKA prezidentas Vytautas Vidmantas
Zimnickas viliasi, kad kada nors kelialapį į olimpines žaidynes iškovos ir
mūsų rinktinė. Planuojama, jog taip
gali nutikti 2026-aisiais.
„Pasaulyje kerlingas labai populiari
sporto šaka. Kuo daugiau šalių jį žaidžia, tuo sunkiau patekti į olimpines
žaidynes, tuo sudėtingesnė atranka.
Europai skirtos vos septynios vietos,
per ketverių metų ciklą čempionate
reikia patekti į dešimtuką. Dar užėmus ir dvyliktą vietą yra teorinių galimybių dalyvauti pasaulio čempionato atrankos varžybose.
Iš pasaulio čempionato į olimpines
žaidynes irgi patenka vos septynios
komandos. Konkurencija milžiniška,
todėl pasiekti tokius grandus, kaip

Kanada ir Norvegija, kurios turi gilias
tradicijas, būtų svajonių svajonė. Netgi mūsų kaimynai latviai, akmenslydį
pradėję kultivuoti prieš šešerius metus įrengtame specializuotame kerlingo sporto centre, nėra tokio meistriškumo ir į Pjongčango žaidynes
nepateko, nors atrankoje dalyvavo.
Pastaruosius ketverius metus pasaulio ir Europos čempionatuose latviai
balansuoja ties 8–12 vieta“, – paaiškina V.Zalieckas.
Europos čempionato B grupėje Lietuvos akmenslydininkai debiutavo
2006-aisiais ir jėgas bando iki šių
dienų (išskyrus 2010 m.). Moterys
čempionate jėgas bandė tris kartus –
2006, 2016 ir 2017 m. Dalyvauti čempionate – garbinga, bet brangu, nes
Lietuvos sportininkams dalį lėšų tenka dengti patiems.
Aukščiausią 15 vietą Europos čempionate tarp 37 komandų mūsų
akmenslydininkai
vyrai
užėmė
2015-aisiais. Tai buvo mūsų vyrų komandos (kapitonas Tadas Vyskupaitis, vicekapitonas Vytis Kulakauskas,
antrosios pozicijos žaidėjas Laurynas

ŽVILGSNIS

Pasaulio čempionatuose dalyvauja
ir mūsų jaunimas bei neįgalieji, kuriems padeda Lietuvos kerlingo asociacija ir kurie čempionato B grupėje
debiutavo 2015-aisiais.
Iniciatorius – V.Zalieckas
Lietuvoje akmenslydis pradėtas kultivuoti buvusio ilgųjų nuotolių plaukiko, šiai sporto šakai atidavusio 11
metų, o dabar LKA generalinio sekretoriaus V.Zaliecko bei dar kelių sporto
entuziastų iniciatyva. Jis su šia sporto
šaka susipažino Latvijoje 2003 m. per
komercinį seminarą. Sportininkas
plaukimą iškeitė į akmenslydį ir pradėjo jį žaisti.
„Kokius ketverius metus šią sporto
šaką populiarinome tik iš entuziazmo, galima sakyti, vos egzistavome.
Neturėjome nė vieno šios sporto
šakos specialisto, todėl stengdamiesi gauti kuo daugiau informacijos
važinėjome po įvairius turnyrus ir
mokėmės. Daug padėjo latviai, estai, Rusijos akmenslydžio įkūrėjas
K.Zadvornovas, kuris perdavė didelę
patirtį, padėjo metodine medžiaga,
vėliau treniravo vyrų komandą. Mėginome augti, įgyti kuo daugiau patirties“, – prisiminė V.Zalieckas.
2004-aisiais Lietuvos akmenslydžio
komandos, neturėdamos jokios patirties, pradėjo dalyvauti tarptautinėse varžybose Latvijoje. Mūsų kaimynai buvo atvykę ir į Vilnių, prekybos ir
pramogų centre „Akropolis“ surengė
parodomąsias varžybas.
Lietuvos akmenslydžio asociacijos
vadovai daug gražių žodžių skiria
Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui. Pirmus metus ši sporto šaka
praktiškai gyvavo tik LTOK dotacijų
dėka. Akmenslydžio asociacijai LTOK
padeda iki šių dienų.
Į Lietuvos akmenslydžio istoriją įeis
2005-ieji, kai pradėta dalyvauti Baltijos šalių čempionate ir pirmą sykį
surengtas Lietuvos čempionatas.
Tąkart jėgas bandė aštuonios Vilniaus komandos. Kadangi žaidėjų
meistriškumas dar buvo žemo lygio,
dėl apdovanojimų bendroje įskaitoje
varžėsi ir moterys, ir vyrai.
„Akmenslydį pradėjus populiarinti
kituose ledo arenas turinčiuose miestuose komandų pagausėjo. Akmenslydį pradėjo kultivuoti Kauno savivaldybės žiemos sporto mokykla

„Baltų ainiai“. Tačiau nepavyko prikalbinti klaipėdiečių ir elektrėniškių,
kurių prioritetas – ledo ritulys“, – sako
V.V.Zimnickas.

LKA nuotr.

Telksnys ir pirmosios Vidas Sadauskas), kuri čempionate dalyvavo penkis kartus, pikas. 2014 m. komanda
buvo sudaryta iš dviejų komandų
(T.Vyskupaitis, V.Kulakauskas, K.Rykovas, M.Kulakauskas, M.Bielinis).

Gretos gausėja
Dabar Lietuvoje yra apie šimtą
akmenslydžio entuziastų, kurie savaitgalius leidžia Latvijoje ir ten tobulėja. Vilniuje praėjusiais metais šią
sporto šaką norėjo išbandyti daugiau
kaip tūkstantis, Kaune – apie 700–
800 žmonių.
Vilniaus pramogų arenoje kiekvieną sekmadienį dvi valandas vyksta
mėgėjų treniruotės (reikia patiems
susimokėti po 10–15 eurų), o Kauno
žiemos sporto mokykloje „Baltų ainiai“ – triskart per savaitę.
„Žaisti kerlingą brangu, nes ledą reikia specialiai paruošti, todėl turi nuomotis visą areną. Taip ir sudaromas
akmenslydžio, kaip brangios sporto
šakos, įvaizdis. Be to, turime vos tris
ledo arenas, atitinkančias tarptautinius reikalavimus. Tas 10–15 eurų
mokestis – labai mažas. Norintiems
žaisti nereikia mokėti už įrangą, kurią kasmet mūsų asociacija perka iš
Tarptautinės kerlingo federacijos“, –
paaiškina V.V.Zimnickas.
Lietuvoje jaunuosius akmenslydininkus treniruoja du treneriai: Kaune
sporto klubo „Forsarus“ treneris Paulius Krauza, Vilniuje – Virginija Paulauskaitė. Komandos, kurios dalyvauja
Lietuvos čempionate ir važinėja treniruotis į Latviją, ieško kaimynų trenerių
arba prityrusių žaidėjų pagalbos.
2017-ųjų Lietuvos čempionate, kuris
septynerius metus iš eilės vyko Rygos sporto centre, dalyvavo penkios
vyrų, keturios moterų ir trys neįgaliųjų komandos iš Vilniaus ir Kauno.
LKA labai apsidžiaugė, kai Kauno
meras Visvaldas Matijošaitis pareiškė
norą statyti ledo areną. „Visi, kurie yra
suinteresuoti šio objekto atsiradimu,
taip pat stengiasi, kad kuo skubiau
jis būtų pastatytas. Apie ledo arenas
kalbama ir kituose miestuose. Viliamės, kad naujose arenose atsiras vietos ir akmenslydžio takams“, – tikisi
LKA prezidentas.
Čempionatas –
pagaliau Kaune
Įrengti 46 m ilgio akmenslydžio takeliai turi atitikti tarptautinius standartus, o ledo ir oro temperatūra privalo
būti visiškai kitokia nei per ledo ritulio varžybas. V.V.Zimnicko įsitikinimu,
jeigu Lietuvoje būtų specializuota
sporto bazė, akmenslydis nebūtų
brangi sporto šaka. Gerokai pigesnė
nei, tarkime, ledo ritulys. Apranga pi-

Treniruotei vadovauja A.Gulka

gesnė, komandos mažesnės, nereikia
didelio ledo ploto. Bet dabar, kai nėra
sporto bazių, ši sporto šaka tampa
brangi, ypač dėl būtinybės važinėti
treniruotis į kitas šalis.
Šiemet LKA gavo didesnį finansavimą ir tuo ypač džiaugiasi. „Pinigų už
ačiū niekas nedalija. Juos reikia užsidirbti. Mes jau patobulėjome. Gerai
buvo įvertintas mūsų ketverių metų
darbas“, – džiaugiasi V.Zalieckas.
Kai kišenės pilnesnės, šios gegužės
pradžioje Lietuvos čempionatą pagaliau planuojama surengti Kaune.
Nors ledo parengimas aukštesnio
rango varžyboms užima gana daug
laiko ir nemažai kainuoja, tam reikės
kviestis ledo meistrus ir nuomotis
specialią įrangą.
Ar pavyko akmenslydžiui prigyti Lietuvoje? „Vienareikšmiškai – taip. Daugumai tų, kurie pirmą kartą išgirsta
apie šį žaidimą, sukelia šypseną šluotelės, kiti atributai. Bet pažaidę supranta, kad akmenslydis – nuostabi
sporto šaka.
Trečius metus įgyvendiname vaikų
programą mokyklose, važinėjame
po jas su specialia vaikų įranga ir per
kūno kultūros pamokas pristatome
savo sporto šaką. Prieš ketverius metus Kaune susibūrė mūsų senjorės,
kurios treniruojasi triskart per savaitę
ir jau trečius metus dalyvauja pasaulio čempionatuose. Šiemet jos jėgas
bandys Švedijoje. Mūsų žingsniai
kasmet vis tvirtesni“, – išgirdome tokį
LKA vadovų atsakymą.

Kokius
ketverius
metus šią
sporto šaką
populiarinome
tik iš
entuziazmo,
galima
sakyti, vos
egzistavome.
Neturėjome
nė vieno šios
sporto šakos
specialisto,
todėl
stengdamiesi
gauti kuo
daugiau
informacijos
važinėjome
po įvairius
turnyrus ir
mokėmės.
Vygantas
Zalieckas
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įteikti LTOK apdovanojimai
LTOK gruodžio 21 d. apdovanoti
jubiliejines sukaktis minėję olimpiniam
sąjūdžiui nusipelnę asmenys. LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė su
85 metų jubiliejumi pasveikino ir LTOK
prizus „Citius. Altius. Fortius“ įteikė
buvusiam Lietuvos valstybinio kūno
kultūros instituto rektoriui, profesoriui,
sporto mokslininkui Kęstučiui Miškiniui
bei ilgamečiam sporto žurnalistui Kaziui
Kilčiauskui.
75-mečio proga „Citius. Altius. Fortius“
prizais apdovanoti tarptautinės klasės
ėjimo sporto meistras Algirdas Šakalys,

Lietuvos nusipelnęs teniso treneris
Romualdas Kačanauskas, LTOK
Kauno apskrities tarybos pirmininkas
Zigmantas Benjaminas Kazakevičius.
70 m. jubiliejaus proga „Citius. Altius.
Fortius“ prizai įteikti nusipelniusiam
Lietuvos rankinio treneriui Juozui Žalai
bei aktyviam sporto visuomenininkui,
varžybų organizatoriui Romanui
Paulauskui.

Rimantui Povilui Jogėlai.

LTOK medalis „Už nuopelnus
olimpizmui“ 65-mečio proga įteiktas
buvusiam ilgamečiam Lietuvos
fechtavimo federacijos prezidentui

LTOK prizas „Citius. Altius. Fortius“ įteiktas
daugkartiniam Lietuvos sambo ir dziudo
čempionui, nusipelniusiam Lietuvos
treneriui Rimantui Lenartavičiui (60 m.).

60-mečio proga Olimpinėmis žvaigždėmis
apdovanoti LTOK atkūrimo darbo
grupės narys Vytautas Padlipskas,
ilgametis Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Sporto ir rekreacijos
skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis bei
Utenos sporto centro direktorius, dviračių
sporto treneris Alvydas Surgautas.

Posėdis

„Tokijas 2020“ programa
Gruodžio 21 d., paskutiniame 2017
metais vykusiame LTOK vykdomojo
komiteto posėdyje, buvo patvirtinta
Lietuvos sportininkų rengimo ir
dalyvavimo XXXII olimpinėse žaidynėse
Tokijuje programa „Tokijas 2020“.
Posėdžiui pirmininkavusi LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė
pasidalijo įspūdžiais iš Zagrebe,
Kroatijoje, vykusio Europos olimpinių
komitetų asociacijos (EOK) Vykdomojo
komiteto posėdžio ir generalinės
asamblėjos rinkimų sesijos. Ji Zagrebe
pristatė EOK lyčių lygybės sporte
komisijos, kurios pirmininkė yra,
nuveiktus darbus. EOK prezidentas
Janezas Kocijančičius savo ataskaitoje
išskyrė aktyvią Lyčių lygybės sporte
komisijos veiklą. Tad nenuostabu,
kad D.Gudzinevičiūtės kandidatūrą į
Vykdomąjį komitetą dar ketveriems
metams palaikė dauguma delegatų.
LTOK olimpinio sporto direktorius Einius
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Petkus pristatė Lietuvos sportininkų
rengimo ir dalyvavimo XXXII olimpinėse
žaidynėse Tokijuje programą „Tokijas
2020“. Dar 2017 m. birželio 15 d. LTOK
vykdomasis komitetas patvirtino šios
programos rengimo darbo grupę,
vadovaujamą LTOK generalinio
sekretoriaus Valentino Paketūro. Grupė
ėmėsi programos rengimo, bet jai teko
lūkuriuoti, kol paaiškės, kokią formą
po pertvarkos įgaus Lietuvos sporto
sistema. Sudarant programą „Tokijas
2020“ buvo remiamasi ankstesnėmis
pasirengimo olimpinėms žaidynėms
programomis, nes olimpiečių laimėjimai
iki šiol būdavo geri.
E.Petkus pristatė ir naują olimpinių
stipendininkų sąrašą. Nuo 2013 m. LTOK
mokamų stipendijų, kurios geriausiems
Lietuvos sportininkams užtikrina
socialines garantijas, padaugėjo nuo 32
iki 77, o 2018 m. jų bus net 81.
LTOK stipendijos, diferencijuojamos

atsižvelgiant į sportininkų pasiektus
rezultatus, yra nuo 400 iki 700 eurų per
mėnesį. E.Petkaus teigimu, pernai LTOK
daug lėšų skyrė olimpinės pamainos
sportininkams, kurie tobulėjo, rodė vis
geresnius rezultatus. Nemažai olimpinės
pamainos sportininkų tapo olimpiniais
kandidatais.
E.Petkaus prašymu Vykdomasis komitetas
pritarė Tokijo olimpinėms žaidynėms
rengiamų sportininkų sąrašo pakeitimams.
Į Lietuvos olimpinės rinktinės 2017–2018 m.
sezono sąrašą įtraukta tekvondo
imtynininkė Klaudija Tvaronavičiūtė,
įvykdžiusi kandidatų atrankos kriterijus.
LTOK vykdomasis komitetas patvirtino
Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojų,
mokslininkų, kineziterapeutų ir kito
aptarnaujančio personalo sąrašą. Jiems
darbuojantis su rinktine bus mokami
maistpinigiai.
LTOK generalinis sekretorius V.Paketūras
pristatė LTOK 2018 m. veiklos projektą.
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Posėdis

Patvirtinta
Pjongčango
rinktinė
Sausio 19 d. vykusiame LTOK vykdomojo
komiteto posėdyje buvo patvirtinta
Lietuvos rinktinė, kuri dalyvaus
Pjongčango žiemos olimpinėse
žaidynėse. Posėdžiui pirmininkavusi
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė
pasidalijo įspūdžiais iš sausio 18 d.
Lozanoje (Šveicarija) vykusio Europos
olimpinių komitetų (EOK) pirmojo
naujos kadencijos Vykdomojo komiteto
posėdžio. Jame dalyvavo ir Tarptautinio
olimpinio komiteto prezidentas Thomas
Bachas. Posėdyje didžiausias dėmesys
buvo skirtas artėjančioms Europos
žaidynėms. 2019 m. antrosios Europos
žaidynės vyks Lietuvos pašonėje –
Minske. Nemažai kalbėta ir apie būsimas
žiemos olimpines žaidynes Pjongčange.
D.Gudzinevičiūtė informavo, kad LTOK
generalinės asamblėjos eilinė sesija
vyks sausio 26 d. Vilniuje. Vykdomasis
komitetas bendru sutarimu patvirtino
LTOK generalinės asamblėjos mandatų
ir balsų skaičiavimo komisijų bei
sekretoriato narius.
LTOK revizijos komisijos pirmininkas
Algimantas Blažys pristatė komisijos
pranešimą. A.Blažys pranešė, kad
baigtas LTOK finansinis auditas, kurį
atlieka tarptautinė audito kompanija
„PricewaterhouseCoopers“. Auditoriai
esminių pastabų LTOK finansinei
atskaitomybei neturėjo.
LTOK 2017 m. biudžeto vykdymo
apyskaitą ir LTOK 2018 m. biudžeto
projektą pristatė LTOK iždininkas
Rimgaudas Balaiša. Iždininkas informavo,
kad 2017 m. LTOK planavo gauti 8 mln.
635 tūkst. eurų pajamų, o gavo 8 mln.
413,6 tūkst. eurų. Gautas didesnis TOK
ir EOK finansavimas, pavyko pritraukti
lėšų naujiems bendriems projektams
(pvz., Britų tarybos projektui „Svajonių

EOK vykdomojo komiteto posėdis Lozanoje

komandos“, „Erasmus+“ projektams). 2017
m. LTOK išlaidos siekė 9 mln. 316,3 tūkst.
eurų (2017 m. pradžioje lėšų likutis iš
2016 m. sudarė 1 mln. 439,3 tūkst. eurų)
ir metų gale suformuotas 500 tūkst. eurų
lėšų rezervas, kuris numatomas Lietuvos
olimpiečių dalyvavimui Tokijo olimpinėse
žaidynėse finansuoti.

fondo 2017 m. biudžeto apyskaitą ir 2018 m.
biudžeto planą.

2018 m. LTOK planuojamos pajamos yra
8 mln. 880 tūkst. eurų. Didžioji biudžeto
dalis, 5 mln. 955 tūkst. eurų, bus skirta
olimpiniam sportui finansuoti. Įtraukta
nauja išlaidų eilutė – 180 tūkst. eurų
numatyti Lietuvos olimpinės rinktinės
trenerių darbo užmokesčiui mokėti,
tokiu būdu siekiant palengvinti sporto
federacijų naštą, patiriamą atleidus jų
trenerius iš Lietuvos olimpinio sporto
centro. Atsiradus šioms papildomoms
išlaidoms, teko mažinti finansavimą LTOK
partneriams – Lietuvos sporto federacijų
sąjungai, Lietuvos parolimpiniam
komitetui, asociacijai „Sportas visiems“ bei
kitoms LTOK programoms, numatytoms
veiklos plane.

LTOK vykdomasis komitetas patvirtino į
žiemos olimpines žaidynes Pjongčange
vyksiančių Lietuvos sportininkų sąrašą.
Lietuvai Pietų Korėjoje atstovaus devyni
sportininkai (rinktinė pristatoma 11–13 psl.).

Vykdomasis komitetas patvirtino LTOK
generalinio sekretoriaus Valentino
Paketūro pristatytą LTOK 2018 m.
veiklos planą ir leido teikti jį Generalinei
asamblėjai.
Laikinai Lietuvos olimpinio fondo (LOF)
direktoriaus pareigas einantis Mantas
Marcinkevičius pristatė Lietuvos olimpinio

LTOK generalinis sekretorius V.Paketūras
informavo apie LTOK įstatuose numatytą
galimybę suteikti LTOK garbės nario vardus
70-ies metų jubiliejaus sulaukusiems
Bronislavui Vyšniauskui ir Vytui Nėniui.

Laikinasis LOF direktorius
M.Marcinkevičius supažindino su
vasario 3 d. Jonavoje vyksiančio „LTeam“
olimpinio žiemos festivalio programa.
LTOK olimpinio sporto direktorius
Einius Petkus pristatė 2018 m. LTOK
lėšų, skirtų individualių sporto šakų
rinktinėms bei individualių sporto šakų
olimpinės pamainos sportininkams,
paskirstymo kriterijus. Lėšos sporto šakų
rinktinių mokomajam sportiniam darbui
ir parengiamosioms varžyboms bus
skiriamos pagal sportininkų pasiektus
rezultatus olimpinėse žaidynėse, pasaulio
ir Europos čempionatuose. Vykdomasis
komitetas į Tokijo olimpinėms žaidynėms
rengiamų pamainos sportininkų 2017–
2018 m. sezono sąrašą įtraukė šaudymo
iš lanko atstovę Kristiną Abramaitytę,
įvykdžiusią atrankos kriterijus.

Sukaktys
Ievos Kutkaitės nuotr.

Apdovanoti jubiliejų proga
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė
sausio 19 d. jubiliejų proga apdovanojo
olimpiniam sąjūdžiui nusipelniusius
žmones. Prizas „Citius. Altius.
Fortius“ 70-mečio proga įteiktas
ilgamečiam badmintono treneriui,
Pekino ir Londono olimpietės Akvilės
Stapušaitytės pirmajam treneriui Jonui
Šileriui.

LTOK medaliais „Už nuopelnus olimpizmui“
60-mečio proga apdovanoti Irma
Braškienė, ilgametė Lietuvos edukologijos
universiteto Sporto centro direktorė, bei
Jonas Mykolaitis, buvęs Kauno „Granito“
vyrų rankinio komandos žaidėjas, treneris.
Toks pat medalis 55 metų sukakties proga
įteiktas ir tarptautinės kategorijos rankinio
teisėjui Valdemarui Liachovičiui.

Iš kairės: V.Liachovičius, D.Gudzinevičiūtė, J.Šileris,
I.Braškienė, J.Mykolaitis
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Ievos Kutkaitės nuotr.

Permainos

Keisis olimpinio
fondo valdymas

Pagerbimas

Pagerbti karjeras baigę imtynininkai
Gruodžio 21 d. LTOK būstinėje buvo
pagerbti karjeras baigę garsūs Lietuvos
imtynininkai. LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė buvusiam imtynininkui, o
dabar šalies rinktinės treneriui Mindaugui
Ežerskiui įteikė ne tik padėką, bet ir į
komitetą atkeliavusį XXIX olimpinių
žaidynių Pekine šeštos vietos laimėtojo
diplomą. 2008 m. Kinijoje vykusiose
žaidynėse M.Ežerskis iškovojo septintą
vietą, bet dėl antidopingo taisyklių
pažeidimo diskvalifikavus vieną varžovą
lietuvis pakilo laipteliu aukščiau.

LTOK padėkos taip pat įteiktos Pekino
olimpinių žaidynių vicečempionui
Mindaugui Mizgaičiui, 2012 m. Londono
olimpinių žaidynių bronzos medalininkui
Aleksandrui Kazakevičiui, imtynininkams
Valdemarui Venckaičiui ir Laimučiui
Adomaičiui bei Lietuvos nusipelniusiam
imtynių treneriui Gariui Nikolajonokui.
NUOTRAUKOJE: D.Gudzinevičiūtė ir esami bei
buvę Lietuvos imtynių federacijos vadovai,
nusipelnę imtynininkai po pagerbimo LTOK
būstinėje

Olimpiečiai

Lietuvos
olimpinio fondo
(LOF) valdyba
šalių susitarimu
nutraukė sutartį su
fondo direktoriumi
Vitalijumi
Vasiliausku, kuris
šiam fondui vadovavo nuo 2013 m.
Pasak LTOK prezidentės Dainos
Gudzinevičiūtės, artimiausiu
metu fondo laukia ir daugiau
permainų. „Esame dėkingi
buvusiam direktoriui už indėlį
į šalies olimpinį judėjimą.
Ateityje fondo laukia ir daugiau
permainų, susijusių su naujais
iššūkiais“, – sakė ji.
LTOK vykdomojo komiteto
sprendimu įsteigta ne pelno
organizacija (labdaros ir paramos
fondas) savo veikla remia olimpinį
judėjimą Lietuvoje bei Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto
programas.
Fondui vadovauja LTOK vykdomojo
komiteto paskirta valdyba.
Fondo veiklą kontroliuoja LTOK
vykdomasis komitetas.

Senjorų popietė

Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete,
kaip ir kasmet, į tradicinę kalėdinę popietę
susirinko olimpiniai čempionai, olimpinių
medalių laimėtojai, olimpiečiai, pasaulio
ir Europos čempionai bei rekordininkai.
Gausų svečių būrį pasveikino LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Legendiniai sportininkai pabendravo
kavinėje, gavo po kalėdinę dovanėlę.

Fondas remia sportininkų,
trenerių, kitų sporto specialistų
bei olimpinių žaidynių veteranų
gydymą ir reabilitaciją, teikia
jiems kitą socialinę paramą,
remia olimpinių sporto šakų
federacijų programas ir
svarbiausius sporto renginius,
Lietuvos sportininkų pasirengimą
ir dalyvavimą olimpinėse
žaidynėse, vykdo kitą su
olimpinio judėjimo rėmimu bei
stiprinimu susijusią veiklą, taip
pat valdo prekės ženklą „LTeam“.

Grupei žurnalistų LTOK padėkos buvo
įteiktos LTOK žurnalo „Olimpinė panorama“
šimtojo numerio išleidimo ir penkiolikos
leidybos metų proga.

Tradicija
Alfredo Pliadžio nuotr.

Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“
Vilniuje vyko tarptautinis pagarbos
bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“,
skirtas 1991-ųjų sausio 13-ąją žuvusių
Lietuvos laisvės gynėjų atminimui. Jame
dalyvavo beveik 8000 bėgimo mėgėjų, o
gausiausios vėl buvo Lietuvos ir užsienio
karių, Karo akademijos kariūnų, Lietuvos
šaulių sąjungos komandos. Dalyviai įveikė
9 km trasą nuo Antakalnio kapinių iki
Televizijos bokšto.
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Prieš bėgimą Antakalnio kapinėse vyko
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kovotojų
pagerbimo ceremonija: valstybinių ir
visuomeninių organizacijų vadovai, bėgimo
organizatoriai padėjo gėlių ant žuvusiųjų
už Lietuvos laisvę kapų, o po bėgimo – prie
Televizijos bokšto. LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė apdovanojo gausiausiai
bėgime dalyvavusį moksleivių kolektyvą –
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos atstovus.

LTOK prizas – Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai

LEGENDA

Vos atlaikė
Halės stogas
Šis neseniai anapus iškeliavusio garsaus lengvaatlečio,
žurnalisto, „Olimpinės panoramos“ autoriaus Antano
Vaupšo rašinys mūsų žurnale buvo išspausdintas 2013 m.
balandį. Pagerbdami šviesų kolegos atminimą dar kartą
prisiminkime ir šią jo papasakotą 1963-iųjų istoriją.
O tuomet visą savaitę, likusią iki pirmųjų „Kauno taurės“ lengvosios atletikos varžybų, Lietuva dūzgė kaip bičių avilys: juk Halėje pasirodys pačios
ryškiausios to meto planetos lengvosios atletikos žvaigždės: Valerijus
Brumelis, Igoris Ter-Ovanesianas,
Irina Pres! Gal V.Brumelis ir vėl, kaip
jam įprasta, šturmuos kosminį aukštį, o I.Ter-Ovanesianas vėl nuskries
už pasaulio rekordo (8 m 13 cm),
pasiekto vos prieš dvi savaites Niujorke, žymos? Beje, šie du vyrai atvyko
pasiimti asmeniškai jiems pažadėtų
išskirtinių prizų – deficitinių Kauno
radijo gamyklos magnetolų „Vaiva“.
Ant jų korpusų jau iš anksto buvo pritvirtintos varinės lentelės su pasaulio
rekordininkų pavardėmis. Tik, žinoma, pirmiausia jiems reikėjo laimėti
savo rungtis.
Varžybos prasidėjo šeštą valandą
vakaro. Perpildytoje Halėje, rodos, ir
obuoliui nebuvo kur nukristi. Valerijus lyg žaisdamas peršoko 2 m 20 cm
aukštį ir bandė šturmuoti savo paties
pasaulio rekordą – 2 m 26 cm. Nedaug trūko... O kitam garsiam svečiui
I.Ter-Ovanesianui teko skaudžiai nusivilti.
Nuotraukoje užfiksuoti ant garbės
pakylos stovintys šuolininkai į tolį po
apdovanojimo. Kaip matyti, kairėje
esantis I.Ter-Ovanesianas gerokai nustebęs žiūri į nugalėtoją (su užrašu ant
krūtinės „Lietuva“), tarsi klaustų: kur
mano „Vaiva“? O Leonidas Barkovskis
iš Lvovo, regis, visai patenkintas iškovota trečia vieta. Tas vaikinas su užrašu ant krūtinės „Lietuva“ ir šių eilučių
autorius – vienas ir tas pats asmuo. Tik
šiandien jau vadinamas senjoru...
Tą pavakarę žiūrovai negailėjo plojimų visiems nugalėtojams. Kai prasidėjo dviejų svečių ir dviejų lietuvių
kova šuolių į tolį sektoriuje, tribūnose kilo baisi audra. Ji kulminaciją
pasiekė dviem varžovams atliekant
paskutinius šeštuosius šuolius, mat
nugalėtojas nebuvo aiškus iki pat

pabaigos. Pergalė atiteko man: trečiuoju bandymu pasiekiau naują Lietuvos uždarų patalpų rekordą – 7 m
80 cm. Favoritui I.Ter-Ovanesianui tai
buvo nemaloni staigmena, rekordininkas turėjo vytis, bet geriausias jo
penktasis šuolis buvo 3 cm trumpesnis. Po paskutinių šuolių visi žiūrovai
atsistoję sukėlė tokias griausmingas
ovacijas, kad kilo abejonių, ar atlaikys
visko matęs Kauno halės stogas.
L.Barkovskio rezultatas tąkart buvo
7 m 61 cm, jaunojo kauniečio Algio
Globio – 7 m 19 cm.
Pasaulio rekordininkui mudu su
ukrainiečiu jau buvome pridarę nemalonumų 1962-aisiais rudenį Taškente, kai SSRS komandinėse pirmenybėse dukart Europos čempionas ir
Romos olimpinės bronzos laimėtojas

Igoris per pastaruosius aštuonerius
metus patyrė pirmąjį pralaimėjimą.
Tada man Lietuvos rekordą pavyko
pagerinti iki 7 m 83 cm, o ukrainietis
liko antras.
Kai po varžybų Kaune per tirštą nesiskirstančią žmonių minią yrėmės iki
autobuso, turėjusio vežti svečius į Vilnių, Igoris, kaip ir dera nugalėtajam,
padėjo įkelti sunkų prizą ir apsimetė
neišgirdęs žmonos Ritos priekaišto:
„Tokį brangų daiktą pražiopsojai!“
Deja, sporto laimė permaininga. Po
mėnesio per treniruotę pokštelėjęs
įtrūko šlaunies raumuo, ir apie šuolius
man teko ilgam pamiršti. Tik 1964 m.
Tokijo olimpinių žaidynių išvakarėse
vėl pavyko pagerinti Lietuvos rekordą – 7 m 95 cm ir 8 m 1 cm. Tai ir suteikė galimybę tapti olimpiečiu.
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