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SkaITYTojamS

Baigėsi europos merginų iki 17 m. futbolo čempio-
natas, kurį organizavo Lietuva. nors mūsų rinkti-
nė pergalės neiškovojo, man vis dar garbė būti jo 
ambasadore. sugebėti atsistoti suklupus – štai ko 
moko sportas. sportas moko nepriklausomybės, 
sprendimo priėmimo greičio, atsakomybės už savo 
veiksmus, pagarbos kitiems ir kitokiems, nebūtinai 
stipresniems. 

šiais metais judėjimo džiaugsmo penkiamečiai 
mokėsi Lietuvos mažųjų žaidynėse. Ką tik baigėsi 
finaliniai projekto etapai, įtraukę 96 ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas, apie 600 vaikų. Finaliniai festivaliai 
vyko jonavos, panevėžio, alytaus, palangos didžio-
siose arenose, visi juose dalyvavę darželinukai buvo 
apdovanoti medaliais. iš viso projekte dalyvavo 227 
Lietuvos darželiai, apie 10 tūkst. mažųjų. į žaidynes 
šiemet įsiliejo ir specialių lavinimo įgūdžių reikalau-
jantys vaikai su negalia. Buvo smagu žiūrėti, kaip 
sportas juos vienija ir padeda užmegzti draugystę.

Vyresni vaikai tolerancijos ir kilnaus elgesio pagrin-
dų sėmėsi respublikiniame „Fair play“ konkurso 
finale. sportuodami ir atlikdami su sportu susiju-
sias užduotis moksleiviai galėjo pajausti ir įsitikin-
ti, ką reiškia sąžinės balsas, atsakomybė už save 
ir komandą, vidinė ramybė ir pasitikėjimas. prieš 
kiekvieną užduotį dalyviai buvo provokuojami pa-
sielgti ne visai kilniai. pasirinkti lengvesnį kelią šiek 
tiek sukčiaujant išdrįso nedaug kas. Vadinasi, augi-
name gerus žmones. 

suGebėti atsistoti 
suklupus – štai ko 
Moko sportas.  

žaidimai mus moko, sportas užgrūdina. štai olim-
pinė čempionė, Tarptautinio olimpinio komiteto 
narė ir mano bendražygė kovoje dėl moterų teisių 
nawal el moutawakel profesionaliai sportuoti nu-
stojo 24-erių. Tuomet, matydama lytinę diskrimi-
naciją, ji pasuko į sporto politiką, pradėjo kovą dėl 
moterų ir jaunų žmonių teisių. Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete ši garbi moteris viešėjo pri-
statydama viziją maroke surengti 2026 m. pasaulio 
futbolo čempionatą. palietėme ir valstybių bendra-
darbiavimo temą, ypač pasiruošimą svarbiausioms 
olimpiečių varžyboms.

sportas moko ruoštis, planuoti kelis žingsnius į 
priekį. džiaugiuosi, kad per dvi dienas LTOK vyk-
domojo komiteto ir generalinės asamblėjos po-
sėdžiuose pavyko žengti suplanuotus žingsnius. 
pirmajame pasmerkėme padažnėjusius dopingo 
atvejus Lietuvos sporte ir išreiškėme palaikymą 
tyrimus atliekančiai teisėsaugai. antrajame buvo 
patvirtinta audituota 2017 m. LTOK finansų atas-
kaita. šis žingsnis leidžia toliau vykdyti numatytus 
darbus ir ruoštis Tokijo olimpinėms žaidynėms, iki 
kurių – jau mažiau nei 800 dienų.

O čia pat – Olimpinė diena. Kviečiu birželio 2 dieną 
susitikti panevėžyje. 

Judėk, sužinok, atrask! 

daina GudZineviČiŪtė
Lietuvos tautiNio oLimpiNio komiteto prezideNtė

žaidiMai Mus Moko, 
sPORtAs užgRūdINA

SkaITYTojamS

augusto  četkausko nuotr. 
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septyni ir              
dar tiek Minty
balandžio 23–26 d. arGentinos sostinėJe buenos airėse, 
kur spalio 6–18 d. vyks treČiosios JauniMo vasaros 
oliMpinės žaidynės, MisiJos vadovų pasitariMe dalyvavo 
ltok oliMpinio sporto direktorius einius petkus ir Jo 
pavaduotoJas kaZys steponaviČius. 
BroNius ČekaNauskas

JauniMo žaidynės

į misijos vadovų seminarą susirinko 
per 500 delegatų iš beveik 200 žai-
dynėse dalyvausiančių šalių, Tarp-
tautinio olimpinio komiteto atstovai, 
žaidynių organizacinio komiteto va-
dovai, atskirų tarnybų atsakingi dar-
buotojai. Visos dienos buvo užimtos 
nuo 8 val. ryto iki 20 val. vakaro. pa-
sitarimai, diskusijos vyko ne tik posė-
džių salėse, bet ir akreditacijų kamba-
riuose, sporto arenose, olimpiniame 
kaimelyje, kultūros centre. Beje, LTOK 
programų vadovei Linai Vaisetaitei 
buvo skirtas specialus prizas už ope-
ratyviausiai ir tiksliausiai atliktas visas 
akreditacijos procedūras.

Kai vyko seminaras, argentinoje 
buvo ruduo. Kai vyks žaidynės, bus 
šiltas pavasaris. sakoma, temperatū-
ra nekris žemiau nei 25 laipsniai šilu-
mos. nors, kaip ir visur, visada visko 
būna. Laiko skirtumas – 6 valandos. 
Kai Lietuvoje jau pusiaudienis, ten 

dar labai ankstyvas rytas. sporti-
ninkams aktuali ne tik temperatūra, 
bet ir drėgmė. Kaip sakė e.petkus ir 
K.steponavičius, ji ten tikrai ne tokia 
alinama, kokia buvo rio de žaneire ar 
dar anksčiau pekine. „Bet mano švar-
kas, parą pakabėjęs viešbutyje, tikrai 
pasunkėjo. į kišenes nieko nebuvo 
pridėta. Todėl manau, kad drabužis 
papildomo svorio įgavo nuo drėg-
mės“, – pastebėjo einius. Vadinasi, ji 
bus juntama.

mergiNų ir vaikiNų – po Lygiai
seminaro dalyvius pasveikino ir įžan-
ginį žodį tarė argentinos olimpinio 
komiteto prezidentas, šių žaidynių 
organizacinio komiteto pirmininkas 
gerardas Wertheinas. jis teigiamai 
vertino Buenos airių pasirengimą 
žaidynėms, džiaugėsi, kad daugelio 
sporto šakų varžybos vyks miesto 
centre ar netoli nuo jo. Tai pirmo-
sios žaidynės, kuriose bus po lygiai 

rungtyniaujančių merginų ir vaikinų. 
Buenos airėse vyks 32 sporto šakų, 
36 disciplinų varžybos, bus išdalytas 
241 medalių komplektas, o į juos pre-
tenduos 3998 sportininkai. Vaikinų ir 
merginų bus po 1999. 

g.Wertheinas taip pat informavo 
apie numatomą plačią ir įdomią 
laisvalaikio kultūrinę programą, apie 
sportininkų bendravimą su vietos 
moksleiviais, kalbėjo apie sėkmingas 
argentinos vyriausybės pastangas 
sumažinti žaidynių organizavimo 
išlaidas ir taip paskatinti kitas šalis 
rengti jaunimo olimpines žaidynes.

seminare aptarti jaunimo olimpinių 
žaidynių tikslai ir uždaviniai. praneši-
muose akcentuoti draugystės ir pa-
garbos sporte puoselėjimo, didžiau-
sio meistriškumo siekimo ir sveikos 
gyvensenos derinimo paauglystėje 
klausimai. 

einiaus petkaus nuotr. 

Buenos airės
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žaidynių organizacinio komiteto at-
stovai skaitė ir pristatė pranešimus 
apie pasirengimo eigą, dalyvių akre-
ditaciją, atvykimą ir išvykimą, apgy-
vendinimo olimpiniame kaimelyje 
sąlygas, maitinimą, nors būsimos val-
gyklos seminaro dalyviai dar nematė, 
transporto judėjimo tvarką, medici-
ninį aptarnavimą, dopingo kontrolę 
ir t.t. Kiekvienos šalies rinktinės va-
dovams buvo surengti praktiniai se-
minarai, vyko asmeniniai pokalbiai su 
atsakingais pareigūnais.

oLimpiNis kaimeLis, 
sporto areNos 
jaunimo olimpinis parkas – didžiau-
sias Buenos airių pietuose esantis 
miesto socialinis projektas – pasitin-
ka naujais statiniais. jame įsikūręs 
trečiųjų jaunimo olimpinių žaidynių 
sportininkų kaimelis. jaunimo olim-
piniame centre vyks net dvylikos 
sporto šakų varžybos. Vėliau olimpi-
nio kaimelio namai taps patraukliais, 
didelę paklausą turinčiais būstais. na, 
o jaunimo olimpinis centras, tikimasi, 
taps nauju aukštos klasės argentinos 
sportininkų rengimo centru. 

iš viso olimpiniame kaimelyje bus 
30 namų. Kaip visada seminaro daly-
viams buvo parodytas vienas visiškai 
įrengtas kaimelio namas. Kambariuo-
se sportininkai gyvens po 2–4. Kam-
bariai gana erdvūs. Lovų yra ir dviejų 
aukštų. Lietuvos delegacijai talkins 
trys savanoriai. jau dabar aišku, kad 
mūsų sportininkai kaimelyje turės 
per mažai aptarnaujančio personalo. 
Tiesa, visos šalys galės į kaimelį pa-
gal kvotas nepatekusius reikiamus 
specialistus apgyvendinti netoliese 
esančiuose viešbučiuose. Kaimelyje 
bus nemažai laikinų pastatų: valgy-
kla, pramogoms skirtos vietos. Veiks 

visos olimpinėms žaidynėms įprastos 
tarnybos. 

apžiūrėtų sporto bazių – plaukimo, 
gimnastikos, fechtavimo, kur rungty-
niaus ir šiuolaikinės penkiakovės at-
stovai, imtynių, lengvosios atletikos 
ir kitų – pastatai jau stovi, atliekami 
apdailos darbai, klojamos dangos ir 
t.t. atstumai nuo kaimelio iki sporto 
bazių nedideli, bet laikas kelyje pri-
klausys ir nuo spūsčių. Keistoka, bet 
žaidynių metu olimpinių linijų specia-
liajam transportui nebus.

mūsiškių nuomone, bent jau eismas 
Buenos airėse organizuotas gerokai 
sklandžiau, negu prieš porą metų 
buvo rio de žaneiro olimpinėse žai-
dynėse. pavyzdžiui, prekeivių judrios 
magistralės viduryje čia nepamatysi. 
Bet galima išvysti daug įdomių, ge-
rokai už Lietuvoje eksploatuojamas 
senesnių mašinų. Tikri muziejiniai 
eksponatai rieda gatvėmis ir dūmija 
tarp naujausių modelių automobilių. 

kiek Bus Lietuvos 
sportiNiNkų
Kol kas Lietuva turi septynis tikrus 
olimpiečius. iš jų tik vieną – stalo te-
nisininką medardą stankevičių gali-
me įvardyti kaip tikrą dalyvį. Keturis 
kelialapius turi plaukikai, du irkluoto-
jos. Bet šie kelialapiai ne vardiniai, tad 
dėl jų jaunieji sportininkai dar turės 
pakovoti. 

O dabar prisiminkime šio rašinio pa-
vadinimą: „septyni ir dar tiek minty“. 
Taigi kas tie, esantys minty ir dar ko-
vosiantys dėl olimpinių kelialapių? 
Visų pirma tai lengvaatlečiai. Fede-
racija tikisi, kad į Buenos aires išvyks 
3–5 lietuviai. Lengvaatlečių atrankos 
varžybos bus surengtos Vengrijos 
mieste dėre, tame pačiame stadi-

one, kuriame pernai vyko europos 
jaunimo olimpinis festivalis. Baidarių 
ir kanojų irkluotojai bei šiuolaikinės 
penkiakovės atstovai tikisi turėti po 
du savo atstovus. atrankoje dar da-
lyvaus imtynininkai, sportinės gim-
nastikos, sunkiosios atletikos, triatlo-
no atstovai. jeigu visiems pasisektų, 
Lietuvos delegacijoje vėl būtų per 
20 sportininkų, kaip buvo pirmosio-
se žaidynėse 2010 m. singapūre bei 
2014 m. nandzinge (Kinijoje). Tai pats 
optimistiškiausias variantas. Bet, pa-
sak misijos vadovų, būtų gerai, kad 
tikrais olimpiečiais taptų bent tie, ku-
rie yra minty. nebus šiemet Lietuvos 
komandos 3x3 krepšinio turnyre. ne-
patekome pagal reitingą. O dar nan-
dzinge lietuviai buvo čempionai...    

Buenos airėse dėl medalių kovos ir 
naujai į žaidynių programą įtrauktų 
sporto šakų – karatė, sportinio laipio-
jimo, riedučių sporto, BmX dviračių 
„freestyle“, paplūdimio rankinio, salės 
futbolo ir gatvės šokių atstovai. Bet 
čia mūsiškiai arba nedalyvavo at-
rankoje, arba jos neįveikė. Tiesa, dar 
kalbama, kad į gatvės šokių varžybas 
pretenduoja ir vienas lietuvis.

priminsime, kad jaunimo olimpinėse 
žaidynėse rungtyniauja sportininkai 
iki 18 metų.

gaLimi suNkumai
Visų pirma tai ilgas skrydis. pavyz-
džiui, iš Frankfurto iki Buenos airių 
ore tenka praleisti apie 14 val. iš Lie-
tuvos sportinė delegacija išvyks spa-
lio 2-ąją, ten bus spalio 3 d. žaidynių 
atidarymas – spalio 6-ąją. Kaip pa-
vyks aklimatizacija? Veiks ir laiko skir-
tumas, ir oras ten bus šiltesnis. Bet, 
kaip sakoma, geriems sportininkams 
niekas nesutrukdo laimėti!

JauniMo žaidynės

???

pirmosiose jaunimo 
olimpinėse žaidynėse 
2010 m. singapūre 
aukso medalius iškovojo 
irkluotojas rolandas 
maščinskas ir boksininkai 
evaldas petrauskas 
bei ričardas Kuncaitis. 
Bronzos apdovanojimus 
pelnė penkiakovininkas 
Lukas Kontrimavičius ir 
dziudo imtynininkė Laura 
naginskaitė.

antrosiose žaidynėse 
2014 m. nandzinge du 
aukso medalius laimėjo 
plaukikė rūta meilutytė ir 
krepšinio 3x3 komanda: 
Kristupas žemaitis, 
rimantas sajus, jonas 
Lekšas ir justas Vazalis. 
sidabro medaliais buvo 
apdovanoti plaukikas 
povilas strazdas bei 
kanojininkas Vadimas 
Korobovas. Bronzos 
apdovanojimus pelnė 
penkiakovininkas dovydas 
Vaivada bei tenisininkė 
akvilė paražinskaitė 
(vienetų ir dvejetų). 

MEDALIAI
e.petkus ir K.steponavičius Olimpinis kaimelis

Baseinasčia gyvens sportininkai
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VaIkUS 
apdovanoJo 
oliMpieČiai
palanGoJe dauGiau nei šiMtas penkiaMeČių su 
trenksMu uždarė lietuvos MažųJų žaidynių seZoną. 
proJekte šiais Metais dalyvavo per 10 tŪkst. vaikų, o 
fINalINIUoSe feSTIValIUoSe jUoS SVeIkINo gaRSIaUSI 
šalies sportininkai. 
LiNa motužytė

„Kiekviename Lietuvos mažųjų žaidynių renginyje 
vaikai gavo gausybę teigiamų emocijų. Labai sma-
gu, kad pedagogai aktyviai įsitraukė į šį projektą, o 
entuziastingieji tėveliai suprato, kad sportas ne tik 
palaiko fizinę formą, bet ir padeda ugdyti savybes, 
kurios bus svarbios visą likusį gyvenimą.

mums svarbus ne tik aukštas meistriškumas. žino-
ma, viliamės, kad iš šių aktyvių vaikų išaugs olimpie-
tis, bet olimpizmas – tai ne tik medalis. Tai gyveni-
mo būdas, tai vertybės, kurios svarbios nuo paties 
jauniausio amžiaus“, – sakė Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto prezidentė daina gudzinevičiūtė.

LTOK ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacijos (riuKKpa) organi-
zuotas žaidynes užbaigė keturi finaliniai festivaliai – 
jonavoje, panevėžyje, alytuje ir palangoje.

Kiekvieno festivalio metu dalyvius sveikino ir su jais 
bendravo žinomi Lietuvos olimpiečiai: karjerą bai-

gęs šuolininkas į aukštį raivydas stanys, ėjikė Brigi-
ta Virbalytė, bėgikė Vaida žūsinaitė, baidarininkas 
ričardas nekriošius.

mažųjų sportininkų palaikyti atvyko ir LTOK prezi-
dentė d.gudzinevičiūtė bei Lietuvos parolimpinio 
komiteto prezidentas mindaugas Bilius.

Ketvirtus metus organizuotų žaidynių tikslas – 
geros emocijos ir fizinis aktyvumas. Todėl visiems 
olimpinių festivalių dalyviams buvo įteiktos vieno-
dos taurės ir medaliai.

„Vidinė šiluma užlieja matant vaikų džiaugsmą ir di-
džiulį tėvelių palaikymą“, – džiaugėsi r.nekriošius ir 
prisipažino norintis, kad ir jo vaikai kada nors daly-
vautų panašiame projekte.

„Tos emocijos, kurias patyriau apdovanodama 
tokį būrį vaikų, buvo nuostabios. regis, nuo jų 
entuziazmo ir pati pasikroviau ateities perga-

Generalinė asaMblėJa
Valdo Knyzelio nuotr.

tos eMociJos, 
kurias patyriau 
apdovanodaMa 
tokį bŪrį vaikų, 
buvo nuostabios. 
reGis, nuo Jų 
eNTUzIazmo IR 
pati pasikroviau 
aTeITIeS 
perGalėMs.

Brigita virBaLytė
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lėms. Buvo puiku, nes niekada neįsivaizdavau, 
kad sportas gali prasidėti tokiame ankstyvame 
amžiuje. pati gerokai vėliau pradėjau sportuoti, 
tačiau labai palaikau idėją, kad vaikai nuo ma-
žens turėtų susipažinti su sportu ir jį pamilti. 
Taip ugdomos olimpinės ir bendrosios verty-
bės, pagarba kitam, garbinga kova. manau, šių 
vaikų laukia labai graži ateitis, o iš šio būrio at-
siras ir olimpinių čempionų“, – neabejojo B.Vir-
balytė.

iš viso šiais metais Lietuvos mažųjų žaidynėse daly-
vavo per 10 tūkst. penkiamečių. į kiekvieną finalinį 
festivalį susirinko po 24 ikimokyklinio ugdymo įs-
taigų komandas, t.y. po beveik 150 vaikų.

Keturiuose finaliniuose festivaliuose dalyvavo 96 
komandos, įveikusios pirmuosius du etapus, taip 
pat aštuonios specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
komandos, pakviestos svečių teisėmis.

MažųJų žaidynės

Valdo Knyzelio nuotr.

Keturiuose finaliniuose festivaliuose dalyvavo 96 komandos

su žaidynių dalyviais m.Bilius

Varžybų akimirka

su medaliais
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pritarta ltok 
vykdoMoJo 
koMiteto siŪlyMui
GeGužės 18 d. „best Western vilnius“ konferenciJų centre 
vyko lietuvos tautinio oliMpinio koMiteto Generalinės 
asaMblėJos neeilinė sesiJa. 
aLgis BaLsys

sesijoje dalyvavo 50 (iš 66) LTOK 
narių ir 13 (iš 25) LTOK garbės narių. 
neeilinė sesija prasidėjo ir baigėsi 
Olimpiniu himnu.

sesijos darbe dalyvavo seimo nariai 
aušra papirtienė, gediminas Vasi-
liauskas, algirdas sysas, kiti svečiai, 
žurnalistai.

Buvo patvirtintos mandatų ir balsų 
skaičiavimo komisijos, sekretoria-
tas. LTOK generalinis sekretorius, 
mandatų komisijos pirmininkas Va-
lentinas paketūras informavo, kas 
atstovauja kai kurioms federaci-
joms su vienkartiniais įgaliojimais. 
asamblėja patvirtino sesijos darbo-
tvarkę ir reglamentą.

Vienintelis LTOK generalinės asam-
blėjos neeilinės sesijos klausimas – 

audituotos 2017 m. LTOK finansinės 
ataskaitos tvirtinimas. ankstesnėje 
LTOK asamblėjoje, vykusioje šių 
metų sausio 26 d., audituota finansi-
nė 2017 m. ataskaita nebuvo patvir-
tinta dėl tuo metu keičiamos audito 
bendrovės, dėl siekiant tikslumo au-
dituoto 2016–2017 m. periodo ir ne-
pasibaigusių finansinių kalendorinių 
metų.

Toks žingsnis buvo žengtas sąmo-
ningai. priešingu atveju LTOK nebūtų 
turėjęs teisės finansuoti numatytų 
programų iki pat LTOK generalinės 
asamblėjos neeilinės sesijos.

Tuo pasinaudojo Lietuvos laipiojimo 
sporto asociacija, kuri pradėjo šmeiž-
to kampaniją, apkaltino LTOK neskai-
dria veikla ir net kreipėsi į sporto ar-
bitražo teismą Lozanoje. Buvo mesti 

Generalinė asaMblėJa
alfredo pliadžio nuotr.

kaltinimai, esą LTOK bandė apgauti 
sporto bendruomenę, jog ataskaita 
audituota, kad manipuliuoja lėšomis, 
nėra aiškių kriterijų, pagal ką skirsto-
mos lėšos... 

„Kaltinimai neteisingi ir melagingi. 
galime tai įrodyti dokumentais“, – 
sakė LTOK prezidentė daina gudzi-
nevičiūtė.  

neeilinė sesija prasidėjo balsavimu 
dėl dienotvarkės. pasiūlymai buvo 
du: vienas išvakarėse vykusio LTOK 
vykdomojo komiteto, kitas – Lietu-
vos laipiojimo sporto asociacijos. al-
ternatyvią darbotvarkę pristatė Lie-
tuvos laipiojimo sporto asociacijos 
prezidentė margarita smirnovienė. 
Balsų dauguma (41–7) buvo pritarta 
LTOK vykdomojo komiteto darbo-
tvarkei. 

LTOK vykdomasis 
komitetas (iš kairės): 
a.grabnickas, 
L.čaikauskas, r.Balaiša, 
a.Vanagienė, V.paketūras, 
d.gudzinevičiūtė, 
s.galadauskas, 
L.Vanagienė, r.Bakutis, 
g.gutkauskas, e.eimontas, 
L.Kačiušytė, a.skujytė
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ją priėmus audituotą 2017 m. LTOK 
veiklos finansinę ataskaitą pristatė 
LTOK finansinį auditą atlikusios uaB 
„pricewaterhouseCoopers“ partneris 
ir audito skyriaus vadovas rimvydas 
jogėla. pasak r.jogėlos, audituota 
2017 m. LTOK finansinė ataskaita 
buvo baigta ir pateikta kovo 23 d. 
ataskaitos išvada yra nemodifikuota, 
tai reiškia – be reikšmingų klaidų.

diskusijoje pasisakė Lietuvos len-
gvosios atletikos federacijos prezi-
dentas eimantas skrabulis, Lietuvos 
plaukimo federacijos vadovas emilis 
Vaitkaitis, Lietuvos biatlono federa-
cijos prezidentas arūnas daugirdas, 
Lietuvos dviračių sporto federacijos 
vadovas, LTOK viceprezidentas ro-
mualdas Bakutis, Lietuvos laipioji-
mo sporto asociacijos prezidentė 
m.smirnovienė, Lietuvos regbio fe-
deracijos prezidentas rytis davido-
vičius, Lietuvos šiuolaikinės penkia-
kovės federacijos vadovas genadijus 
makuševas.

Kalbėtojai sakė, kad visiems federa-
cijų vadovams reikia dirbti atsakin-
giau, sporto labui mažiau ginčytis. 
Buvo pageidavimų aiškesnių LTOK 
lėšų paskirstymo kriterijų. daug 
taškų ant „i“ sudėjo kritikams argu-
mentuotai atsakęs LTOK finansų ir 
ekonomikos komisijos pirmininkas 
r.Bakutis.

sesijos pabaigoje asamblėjos nariai 
patvirtino audituotą 2017 m. LTOK 
finansinę ataskaitą. už tai balsavo 42 
LTOK nariai, prieš buvo 3.

Generalinė asaMblėJa

alfredo pliadžio nuotr.

sesijos darbe dalyvavo seimo nariai (iš kairės): a.papirtienė, g.Vasiliauskas, a.sysas, LTOK garbės narys z.motiekaitis, naujasis golfo federacijos prezidentas č.Okinčicas

m.smirnovienė

Vyksta balsavimas
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dIAgNOzĖ 
VISam gYVeNImUI
dukrai paJodinėti kadais padovanotas žirGelis 
žirGininkystę pavertė šeiMos Galvos siGito 
paulausko aistra ir į žirGinį sportą įtraukė vieną iš 
dvieJų dukterų – Moniką. 
iNga JarmaLaitė

Verslininkas, pagrindinis „Vakarų medienos gru-
pės“ akcininkas ir stebėtojų tarybos pirmininkas 
sigitas paulauskas žirgais susižavėjo prieš daugiau 
nei dešimtmetį, kai trimetė jo jaunėlė duktė dova-
nų gavo žirgelį. ilgainiui šis susidomėjimas virto jo 
aistra ir didžiausiu pomėgiu, o dabar, be nuolatinio 
šios srities mecenavimo, ketina įgyti šiuolaikinės 
žirginio sporto bazės pavidalą. 

s.paulauskas pabrėžia, kad „Vakarų medienos grupė“ 
remia ne tik į Lietuvos žirginio sporto federacijos ka-
lendorių įtrauktas varžybas (pavyzdžiui, ši įmonė yra 
viena pagrindinių krepšinio komandos „neptūnas“ 
rėmėjų), bet ir mokslą, meną, kultūrą. Vis dėlto žir-
ginis sportas iš visų sričių s.paulauskui arčiausiai šir-
dies, o be jo atstovaujamos įmonės paramos neap-
sieina jokios Lietuvoje rengiamos šios sporto šakos 
varžybos. „Visos žirginio sporto varžybos – žiemos, 
vasaros šalies čempionatai, tarptautinės ir kitokios 
įvairių lygių varžybos vyksta su „Vakarų medienos 
grupės“ parama“, – patikslina pašnekovas. 

Be rėmėjų žirginis sportas apskritai Lietuvoje neiš-
silaikytų, nes tiek lėšų, kiek jų gaunama iš valstybės, 
pakaktų komandai į vienas ar dvejas varžybas per 
metus nuvykti ir šiek tiek inventoriaus įsigyti. 

Lietuvos žirginio sporto federacijos (LžsF) prezi-
dentas gediminas gutkauskas džiaugiasi ne tik 
s.paulausko finansine parama Lietuvos žirginiam 
sportui, bet ir jo aistra žirgams, žirgininkystei, jos 
plėtrai ir populiarinimui. „Tik tokių iniciatyvių ir at-

sidavusių žmonių asmeninėmis pastangomis Lietu-
vos žirginis sportas ne tik įgauna naują pagreitį, bet 
ir pakyla į kitą lygį, kuriame dabar gyvena seniausias 
tradicijas turinčios pažengusios Vakarų europos žir-
ginio sporto šalys. na, o patekimas ir dalyvavimas 
aukščiausio lygio varžybose, olimpinėse žaidynėse – 
ne tik kiekvieno sportininko, bet ir visos Lietuvos 
ambicija“, – teigia g.gutkauskas. 

„Verslas – tai mano gyvenimo būdas, o žirgai – užsi-
ėmimas ir didelis pomėgis, – prisipažįsta s.paulaus-
kas, o paklaustas, kodėl žirgai, nusijuokia. – gal ka-
daise žirgus ganiau? Vienus traukia šunys, kitus dar 
kas nors, o aš visada žavėjausi žirgais. ir pats jojau, 
ir žmona jojo, o paskui užsikrėtė dukra.“ 

daugiau sistemiškumo
norint Lietuvoje žirginį sportą kilstelėti į naują lyg-
menį, reikia didesnės konkurencijos. Bet apie ją kal-
bėti be masiškumo ir sisteminio darbo sunku, tam, 
s.paulausko tikinimu, vien paramos nepakanka. 
Todėl pirmiausia turi atsirasti bazių – tikrų žirginio 
sporto bazių. Be jų vienas kitas vaikas ar jaunuolis 
gali iššokti, tačiau sisteminės veiklos nebus. nors 
sakyti, kad stovima vietoje ir niekas nevyksta, ne-
galima – po vieną kitą bazę išdygsta.

„Vienas pagrindinių dalykų – reikia didinti masišku-
mą. Bet norint jį didinti reikia pradėti nuo vaikų ir 
nuo normalių, stiprių ir šiuolaikiškų sporto bazių, 
nes tik turint per visą Lietuvą patrauklių jojimo ba-
zių galima tikėtis didesnio masiškumo ir jau vėliau 

TaleNTaS

verslas – tai 
maNo gYVeNImo 
bŪdas, o žirGai – 
užsiėMiMas ir 
didelis poMėGis.

sigitas pauLauskas

asm
eninio archyvo nuotr.
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didesnio meistriškumo. Tokios bazės, kokios buvo 
prieš dešimt metų, šiandien nebevilioja – juk pa-
saulis per tą laiką pasikeitė, o šiuolaikiniai vaikai 
gali ir tenisą žaisti, ir kita veikla užsiimti“, – sako 
pašnekovas.

s.paulauskas atskleidžia planus prie Vilniaus staty-
ti visus tarptautinius standartus atitinkančią joji-
mo bazę, kurioje būtų galima treniruotis ir rengti 
įvairių lygių žirginio sporto varžybas – konkūrų, 
trikovės, dailiojo jojimo. Leidimo šios bazės sta-
tyboms ir statybų pradžios tikimasi sulaukti dar 
šiemet.

„Kai per visą Lietuvą turėsime normalių žirginio 
sporto bazių, o varžybos vyks žiemą ir vasarą – re-
zultatai bus kitokie. galima sakyti, žiemą beveik 
iš viso nėra kur varžybų Lietuvoje rengti – sporti-
ninkai su žirgais turi važiuoti treniruotis į užsienį. 
Tie, kurie gali, važiuoja į Lenkiją, Vokietiją, Belgiją, 
Olandiją. Bet ar daug vaikų, jaunuolių tokių ga-
limybių turi? Vadinasi, reikia Lietuvoje gero lygio 
varžybų, o norint čia tokias varžybas rengti, reikia 
bazių – va ir užsisuka uždaras ratas“, – dėsto bu-
vęs Lietuvos žirginio sporto federacijos preziden-
tas s.paulauskas. 

gerųjų pavyzdžių toli ieškoti nereikia – pašnekovas 
siūlo pasižiūrėti į kaimyninę Lenkiją, kurioje žirginis 
sportas beveik kaip vokiečių, olandų ir kitų pirmau-
jančių šalių.  

Bet bazės ir raiteliai – tai viena žirginio sporto pusė. 
Kitas vienodai svarbus komponentas – žirgai. „rei-
kia užsiimti ir žirgų genetikos gerinimu, į Lietuvą 
sugrąžinti vadinamąsias geriausias žirgų genetines 
linijas. Tam, kad Lietuvoje atsirastų gerų žirgų, rei-
kia gerų eržilų. arba tam tikro pajėgumo jaunų žir-
gų reikia pirkti užsienyje ir patiems juos užsiauginti. 
Tai ilgas darbas, reikalaujantis didžiulių investicijų. 
Todėl šalia „Vakarų medienos grupės“ teikiamos 
paramos žirgininkystė, žirgų genetika yra mano as-
meninis hobis“, – sako žinomas mecenatas. 

aBi šoka
nuo kadais dukrai pajodinėti padovanoto žirgelio 
prasidėjo nuolatinės paulauskų šeimos kelionės į 
žirgyną. „pirmiausia žmona pabandė joti, po to ir 
aš įsitraukiau, pradėjome kartu sportuoti. Tai tapo 
mūsų pomėgiu“, – prisimena s.paulauskas. 

pačią pradžią gerai mena ir vyresnėlė dukra moni-
ka. „pradėjau joti būdama šešerių. Kartą nukritau, 
labai išsigandau ir gal metus prie žirgų net nesiar-
tinau. Bet tėvai toliau jodinėjo. net nežinau kodėl, 
bet po kiek laiko ir aš grįžau. gal dėl to, kad nuo 
mažumės svajojau veterinare būti, nes gyvūnai vi-
sad buvo prie širdies“, – svarsto profesionalia raitele 
tapusi monika. 

jos sesuo Vaiva atrado kitą aistrą – sportinius šo-
kius. ir kovo mėnesį kartu su partneriu tapo šalies 
jaunių ii Lotynų amerikos šokių grupės nugalėtoja. 
„sesuo šoka ant parketo, o aš šoku per kliūtis“, – 
pašmaikštauja konkūrus pasirinkusi monika. 

Be jojimo, m.paulauskaitė dar treniravosi tenisą, 
bet atėjus metui rinktis liko prie žirginio sporto. 
„Teniso raketes buvo lengviau nustumti į šoną. gal 
dėl to, kad mane rimčiau treniravo jojimo treneriai 
nei teniso – matyt, kaip tenisininkė teikiau mažiau 
vilčių“, – juokiasi raitelė. 

Ką turėtų žinoti kiekvienas tėvas, išgirdęs, kad jo 
vaikas nori jodinėti? s.paulauskas, kurio duktė mo-
nika jodinėja jau aštuonerius metus, minimaliai 
skaičiuoja: „Tai nepigus sportas, todėl prieš vedant 
vaiką į žirgyną reikia susitaikyti su tam tikromis iš-
laidomis. Visų pirma kainuos pats žirgelis, jeigu bus 
nuspręsta jį vaikui nupirkti. šio žirgelio išlaikymas 
per mėnesį atsieis mažiausiai 250 eurų ir plius tre-
nerio paslaugos.“ 

Be finansinių, dar yra laiko sąnaudos, kurios irgi 
nemenkos. m.paulauskaitė per mokslo metus ne-
gali sau leisti būti žirgyne tiek, kiek norėtų, todėl 
su žirgais praleidžia mažiau laiko – po 3–4 valandas 
penkias dienas per savaitę. Kaskart užtrunka kelio-
nė į žirgyną, kuris nuo Vilniaus nutolęs beveik 30 
km. šiuo metu arklidėje ji turi 11 žirgų, bet joja su 
keliais pagrindiniais, dažniausiai trimis. su šia trijule 
raitelė ir praleidžia daugiausiai laiko. O likusias dvi 
savaitės dienas sportininkė stiprėja fiziškai, vyksta 
atlikti masažų ir kitokių procedūrų. 

užtat per vasaros atostogas, kai nereikia į mokyklą, 
savo pagrindiniams trims žirgams skiria po pus-
dienį. „Tada galiu juos iščiustyti, išvalyti, iššukuoti. 
pasivaikščioti, ramiai pradėti apšilimą, pajodinėti, 
neskubant atlikti tam tikrus elementus – 1 val. 45 
min. yra pats tas tinkamiausias laikas praleisti su 
vienu žirgu, vienas kitam padėti ir padaryti geres-
nę treniruotę“, – į klausimą, kiek kasdien reikia laiko 
gerai sportinei sąjungai su žirgu sudaryti, atsako 
nuo dvylikos metų konkūrų varžybose dalyvaujan-
ti raitelė. 

apskritai vasara – intensyviausias jos, kaip spor-
tininkės, metas: daugiau laisvalaikio, daug var-
žybų atvirame ore. Todėl dažniausiai jos vasaros 
prabėga kelionėse iš vienų varžybų į kitas. ar 
per vasarą įpranta prie nuolatinio priešstartinio 
jaudulio? „prieš varžybas didžiulės įtampos jau 
nebejaučiu, bet tam tikrais momentais emoci-
jos paima viršų ir prie starto linijos būna sunku. 
Visada sudėtinga susiimti prieš ypač svarbias 
varžybas, kai žinai, kad negali padaryti klaidų ir 
privalai pasirodyti kaip įmanoma geriausiai“, – 
paaiškina raitelė. 

seserys paulauskaitės – Vaiva ir monika – su tėčiu s.paulausku ir LžsF prezidentu g.gutkausku (dešinėje) 

TaleNTaS

monika paulauskaitė anksčiau 
dažnai jojo su partneriu Lordanos 
as. jos naujojo žirgo Quirados 
vardas kažkokios ypatingos 
reikšmės neturi, kaip ir Lordanos, 
jis pavadintas pagal tėvą, todėl 
pridėta as. „Bet esu turėjusi 
žirgų, kurių vardai labai įdomūs. 
pavyzdžiui, vieno belgiško žirgo 
vardas yra didysis penktadienis, 
kito žirgo vardas, išvertus iš 
ispanų kalbos, reiškia ašara“, – 
pasakoja monika.     

žirGai

vardai

m.paulauskaitė 
su Lordanos as
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griežti susitarimai 
abi seserys paulauskaitės profesionaliai sportuoja, 
bet jų mokslai dėl sporto negali nukentėti. jeigu 
mokslo rodikliai nukristų žemiau nei 9 balai, lauktų 
pokalbis su tėčiu . „Toks mūsų susitarimas. sportas 
turi būti motyvuojantis, o ne trukdantis dalykas“, – 
įsitikinęs sportininkių tėtis.  

Bet juk šie susitarimai – griežtoki? „jie ne griežto-
ki – jie griežti, – sutinka s.paulauskas. – Bet turim 
laikytis susitarimų, antraip kokia prasmė sportuoti? 
aš visiškai nenoriu, kad jos būtų tik profesionalios 
sportininkės, o mokslai liktų nuošaly. sportas ugdo 
daug gerų žmogaus charakterio savybių, ryžtą – 
visa tai reikalinga ir siekiant mokslo.“

monika atskleidžia, kad žemesnėse klasėse tėčio 
verdiktas buvo dar griežtesnis – vidurkis turėdavo 
siekti 9,4 balo. aukštesnėse klasėse kartelė truputį 
nuleista. anksčiau dažnai girdėdavo šnekant, kad 
ateis devinta, dešimta klasė – ir baigsis jos žirgai, 
bet va jau ir vienuoliktą bebaigianti. 

„man prioritetas yra mokslas, nors stengiuosi abu 
dalykus suderinti kiek įmanoma geriau. neplanuoju 
būti tik raitelė ir tik sportininkė. sportas nėra stabili ir 
rami sritis, čia daug rizikos, todėl galvojant apie atei-
tį vien sporto maža. dėl to dabar negaliu viso laiko 
skirti tik žirgams, kad ir kaip to norėčiau. Kita vertus, 
mūsų susitarimas, kad žirgai negali trukdyti moks-
lams, mane išmokė planuoti laiką. O kai labai nori – 
viskas įmanoma“, – patikina viena perspektyviausių 
jaunųjų šalies konkūrinio jojimo raitelių.  

Kokį progresą įžvelgia žirginio sporto entuziastas 
s.paulauskas, matęs pirmuosius dukters monikos 
bandymus joti? „dar būna, kad monika ima ir pa-
klysta – vieną dieną jai puikiai sekasi, o kitą dieną 
daro klaidų. Bet jeigu bus noro, pakaks atkaklumo, 
meistriškumo, stengsimės siekti kuo aukščiausių re-
zultatų. Tam, kad raitelis susilietų su judančiu žirgu 
viename harmoningame judesyje, reikia daug laiko 
ir pastangų, nepakanka nei pačių geriausių trene-
rių, nei gerų žirgų. To neįmanoma išmokti per me-
tus ar dvejus, – sako s.paulauskas ir atkreipia dėme-
sį į ugdomąją sporto pusę. – profesionaliai dirbant ir 
treniruojantis bet koks sportas ugdo žmogaus būdą 
ir charakterį. dabar monikai septyniolika. ne taip 
svarbu, ar ji ateityje jos, ar nejos, bet ji nuo mažens 
mokoma daryti teisingus pasirinkimus. Tai gana su-
dėtingas, bet reikalingas ugdymo būdas.“

žirgai – Lyg skeNeriai
šių metų pradžioje monika ėmė treniruotis su nau-
jausiu savo žirgu Quirados as ir jau po poros mėne-
sių jai pavyko be klaidų peršokti kliūtis pirmajame 
šių metų „grand prix“ lauko etape. „mano žirgas – 
mano partneris. aš juo patikėjau ir jis parodė, ką 
gali. supratau, kad viskas įmanoma, jeigu tikrai tiki 
ir susikaupi. geriausias rezultatas būna tada, kai ir 
raitelis žirgu pasitiki, ir žirgas pasitiki raiteliu“, – nau-
juoju žirgu džiaugiasi sportininkė.  

greičiausiai su Quirados as m.paulauskaitė jos šių 
metų europos vaikų, jaunių ir jaunimo čempionate. 
„Tai paskutiniai metai, kai dar esu jaunių įskaitoje, to-
dėl dedame daug pastangų, kad galėčiau gerai pasi-
ruošti šiam čempionatui ir patekti į finalą. didžiausia 
tikimybė, kad europos jaunių čempionate varžysiuo-
si su naujuoju žirgu“, – sako vieno geriausių Lietuvos 
raitelių andriaus petrovo treniruojama sportininkė. 

žirgą ir raitelį pirmiausia turi sieti pasitikėjimas. Ki-
tas svarbus dalykas – emocijos. „Kad ir kokios nuo-
taikos sėstum ant žirgo, ji persiduoda. negalėčiau 
sėsti ant žirgo būdama pikta, nes jis kaip skeneriu 
nuskaito visą informaciją ir treniruotė nueina šu-
niui ant uodegos. ant žirgo turi lipti švaria galva. 
žirgas puikiai jaučia, ką tu išgyveni, ir išgyvena kar-
tu su tavimi“, – pasakoja sportininkė. 

O švarios galvos efektui pasiekti reikia treniruočių ir 
laiko. šito išmokusi emociškai sunkią dieną m.pau-
lauskaitė ima laukti, kada pagaliau pasieks žirgyną, 
nes žino, kad išeis į lauką, pasivaikščios su žirgu ir vi-
sos sunkios mintys bent iki treniruotės pabaigos nu-
grims gilyn. „man treneris a.petrovas sako: žirgynas – 
tavo laisvalaikis, tai vieta, kur turi būti atsipalaidavusi. 
per aštuonerius jojime praleistus metus jau sugebu 
tą padaryti“, – paaiškina mergina. 

žirgai įtraukia ir nepaleidžia. Tą savo asmeniniu 
bei kolegų jojikų pavyzdžiu patvirtina ir profesio-
nali raitelė m.paulauskaitė, ir šio sporto entuziastas 
s.paulauskas. 

„Kartais kyla minčių, kad gal reikia kažkaip kitaip 
susidėlioti ateities planus, bet tada suprantu: ne, 
negaliu žirgų palikti, jie mano draugai, mano šei-
mos nariai. mama net kartais neleidžia apie žirgus 
namie šnekėti, nes žino, kad šiai temai reikės labai 
daug laiko, – nusijuokia monika. – šis sportas taip 
įtraukia, kad net jei nuspręstum daugiau nebejoti, 
žirgai vis tiek išliks tavo širdyje.“ 

jai antrina tėtis. „mano pomėgis visiškai nesusijęs su 
dukra. ar ji jotų, ar nejotų – aš vis tiek domėsiuosi 
žirgininkyste ir sieksiu, kad žirginis sportas, jo bazės 
kiltų į tarptautinį lygį. žirgininkystė – diagnozė visam 
gyvenimui. Tik aš negalėčiau domėtis žirgais žiūrė-
damas per televiziją ar vartydamas žurnalus. Kadan-
gi galiu sau leisti tiesiogiai įsitraukti į šią veiklą, tą ir 
darau. gerinti bandą, treniruočių, varžybų, bazių ko-
kybę – tai mano pomėgis“, – patikina s.paulauskas.     

Kadais dovanotas žirgelis, padėjęs atrasti naujus 
pomėgius, tikslus ir aistrą, prisidėjo prie vienos 
svarbios monikos svajonės. „patekti į olimpines žai-
dynes svajoju labai seniai, bet negalvojau, kad šios 
svajonės bus tokios sunkios, kartais net atrodys 
neįmanomos. ši svajonė visą laiką buvo ir yra, bet 
žiūrėsim, kaip man pavyks“, – pažadais nesimėto 
m.paulauskaitė. 

TaleNTaS

gegužės 10–13 d. dargužiuose 
(Klaipėdos r.) vykusiame pasaulio 
taurės konkūrų varžybų etape, 
į kurį susirinko per 160 raitelių, 
17-metė monika paulauskaitė iš 
visų lietuvių pasirodė geriausiai 
ir gavusi vieną baudos tašką už 
tai, kad viršijo laiko limitą, užėmė 
11 vietą. su žirgu italo Van‘T 
dauwhofu ji taip pat laimėjo 
greituminį konkūrą, kurio kliūčių 
aukštis – 140 cm.  

Kaip geriausias rėmėjas iš 
Tarptautinės žirginio sporto 
federacijos ir LžsF apdovanojimą 
gavo „Vakarų medienos grupės“ 
atstovas sigitas paulauskas.

geRIaUSI

11 vieta

m.paulauskaitė 
atstovauja 

„Hobby Horse“ 
komandai, ją 

treniruoja vienas 
perspektyviausių 

Lietuvos raitelių 
a.petrovas
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APIe švIesIą tRIjuLIų 
krepšinio ateitį
GarsŪs krepšininkai, oliMpieČiai arvydas MaciJauskas (38 M.) 
ir artŪras Milaknis (31 M.) itin vertina ir perGales triJulių 
krepšinyJe. Juolab kad Jas iškovoJo profesionalų karJeros 
priešaušryJe, kai apie pripažiniMą ir sėkMę dar tik svaJoJo.

egLė šiLiNskaitė-puškorė
Lr korespondentė

žudiku kūdikio veidu ar Kalašnikovu 
vadintas a.macijauskas trumpam nu-
tyla ir po pauzės nusikvatoja: „ar esu 
žaidęs 3x3 krepšinį? Viena yra žaisti, 
kita – laimėti. aš esu laimėjęs. Tada 
dar buvau „pacukas“ – šešiolikametis, 
tačiau su draugais nugalėjome net 
profesionalus ir laimėjome kelionę į 
niujorką. 1996 m. tai buvo didžiulis 
įvykis: gyvenome penkių žvaigždu-
čių viešbutyje, legendinėje „madison 
square garden“ arenoje stebėjome 
nBa rungtynes.“

a.macijauskas prieš aštuonerius me-
tus baigė įspūdingą profesionalo 
karjerą, per kurią žaidė ir garsiuose 
europos, ir nBa klubuose. su Lietu-
vos rinktine 2003 m. jis tapo europos 
čempionu, 2005 m. buvo išrinktas į 
geriausių eurolygos žaidėjų penketą, 
per neilgą, bet įspūdingą karjerą už-
sidirbo pakankamai, kad dabar galė-
tų negalvoti apie tai, kuo užsiimti, ir 
galėtų laiką leisti su šeima. 

Tačiau ir tą pergalę 3x3 aikštėje – ne-
įtrauktą į „Vikipedijos“ puslapius ir li-

kusią tik jo ir drauge žaidusių draugų 
atmintyje – vis dar mielai prisimena.  

apie trijulių krepšinio laimėjimus no-
riai pasakoja ir Kauno „žalgirio“ snai-
peris a.milaknis. Tokių laimėjimų buvo 
ne vienas, o už juos gautus diplomus 
ir medalius gynėjas vis dar saugo.

„Buvome subūrę trijų gerų draugų 
komandą: drauge augome, drauge 
ir krepšinį žaidėme. Laukdavome 
kiekvieno 3x3 turnyro – dalyvauda-
vome visur, kur tik galėdavome. ne 
kartą laimėjome, gavome teisę žaisti 
turnyre prahoje. Buvo smagu, bet pa-
sirašęs pirmąjį kontraktą trijulių krep-
šinio žaisti jau negalėjau – bet kokia 
užklasinė veikla buvo uždrausta“, – 
šypteli a.milaknis.

žinomiems krepšininkams iki šiol pa-
tinka trijulių krepšinio kovos, į kurias 
kviečia ir Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. Olimpinėje dienoje pane-
vėžyje „LTeam“ 3x3 krepšinio turnyro 
nugalėtojams bus įteikti čempionų 
žiedai ir bilietai į „Lignano Challen-
ger“ turnyrą italijoje. 

profesioNaLams suNku
nors 3x3 ir tradicinis krepšinis 5x5 
yra broliai, vis dėlto šios sporto šakos 
daug kuo skiriasi. profesionalūs ir pri-
pažinti krepšininkai trijulių krepšinio 
aikštėje ne visuomet turi pranašumą 
prieš mėgėjus. dažniau kaip tik prie-
šingai – jo neturi. 

„Trijulių krepšinyje yra daug savų 
gudrybių, todėl pripažinti tradicinio 
krepšinio žaidėjai gali turėti bėdų 
stoję prieš patyrusius 3x3 žaidėjus. 
šiame krepšinyje sava specifika: žai-
džiama į vieną krepšį, daugiau grei-
čio, mobilumo, svarbus kiekvienas 
kamuolio išmetimas iš užribio, kito-
kios taisyklės, leidžiama žaisti šiurkš-
čiau. įmetus taškus nėra kada žiop-
soti, nes kol jais džiaugiesi, varžovai 
įmeta tau“, – lygina a.macijauskas. 

prie savo taisyklių pripratę didžiojo 
krepšinio profesionalai nelengvai 
perkanda 3x3 niuansus. pavyzdžiui, 
prieš kelerius metus ispanijos trijulių 
krepšinio rinktinei atstovavo tokios 
žvaigždės, kaip jorge garbajosa ir 

3x3

alfredo pliadžio nuotr.

nandzingo jaunimo  
žaidynių trijulių krepšinio 
turnyre triumfavo lietuviai

geRIaUSI
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Carlosas jimenezas. Bet ispanai nie-
ko nelaimėjo. 

a.macijausko nuomone, tai yra dės-
ninga. profesionalūs tradicinio krep-
šinio žaidėjai ne vienerius metus kas-
dien treniruojasi po kelias valandas, 
daug laiko praleidžia studijuodami 
varžovų žaidimą. nemažai dalykų 
aikštėje jie jau atlieka automatiškai.

„Krepšinyje yra keliasdešimt tūks-
tančių panašių situacijų, kurias 
modeliuoji per kiekvieną treni-
ruotę. per rungtynes viską atlieki 
savaime: meti, atlieki perdavimą, 
giniesi. jei per treniruotes ko nors 
neišmokai, per rungtynes gali tikė-
tis, kad pasiseks. Tradicinio krepši-
nio aikštėje yra dešimt augalotų 
ilgarankių žaidėjų. Vieną varžovą 
apėjęs, negali tikėtis, kad mesi 
laisvas. O 3x3 krepšinyje žaidėjai 
tik šeši, vienas krepšys, daugiau 
erdvės. čia nėra laiko situacijoms 
kurti, bet įpratęs statyti užtvaras 

ar sukti derinius ir žaisdamas 3x3 
krepšinį paprastai tą darai“, – aiški-
na a.macijauskas, kodėl net žino-
miems krepšininkams nėra lengva 
trijulių krepšinio aikštėje. 

gera pradžia – pusė darBo
Tradicinio ir vadinamojo gatvės 
krepšinio skirtumus pastebi ir a.mi-
laknis. „žalgirio“ snaiperiui labiau-
siai į akis krinta 3x3 atletiškumas 
ir intensyvumas. Trijulių krepšinyje 
rungtynės vyksta tik 10 minučių 
arba tol, kol kuri nors komanda 
surenka 21 ar, ne elito grupėse, 15 
taškų (kai laikas stabdomas). Tad 
būtina rungtynes pradėti aktyviai 
ir nepaleisti varžovų. Tradiciniame 
krepšinyje po prastos rungtynių 
pradžios yra laiko atsigriebti.

posakis, kad gera pradžia – pusė dar-
bo, 3x3 aikštėje itin aktualus. Kelios 
rezultatyvios pirmosios atakos, viena 
kita varžovų klaida – ir, galima sakyti, 
nugalėtojas aiškus. 

„jei nors akimirksniui atsipalaiduosi, 
rungtynes gali baigti labai greitai“, – 
pastebi a.milaknis. 

Be to, pasak žalgiriečio, nėra nei laiko, 
nei per daug erdvės deriniams kurti. 
Viena užtvara – ir metimas. „dėl to 
3x3 aikštėje labiausiai vertinami įvai-
rių gebėjimų turintys žaidėjai: ir tai-
klūs, ir šoklūs, ir greiti, ir fiziškai gerai 
pasirengę. nes reikia ir mesti iš įvairių 
vietų, ir kovoti dėl kamuolio, ir žaisti 
intensyviai. Todėl komandos renka 
panašaus pajėgumo ir gabumų krep-
šininkus“, – sako a.milaknis. 

šiuolaikinis trijulių krepšinis yra itin 
greitas ir reikalauja daug fizinių jėgų, 
todėl žaidėjai aikštėje dažnai keičiasi, 
bet a.milaknis tvirtina savo koman-
doje žaisdavęs beveik be keitimų.

„Buvome jauni ir labai užsivedę – visi 
norėjome žaisti, todėl dažniausiai 
žaisdavome trise. emocijos padėda-
vo atsilaikyti, tačiau po dienos žaidi-
mo, žinoma, jausdavome nuovargį“, – 
pasakoja „žalgirio“ gynėjas. 

gaLimyBė vykti į oLimpiadą
Tradicinis krepšinis populiarumu dar 
lenkia mažesnįjį brolį, tačiau ir trijulių 
jau turi prisiekusių aistruolių. juolab 
kad tapo olimpine sporto šaka ir bus 
žaidžiamas 2020 m. Tokijo žaidynėse.

„Kai aš žaidžiau trijulių krepšinį, jis 
nebuvo toks profesionalus, nebuvo 
tokių aukšto lygio europos ir pasaulio 
čempionatų. jeigu būtų buvę, gal ir 
dabar dar žaisčiau 3x3 aikštėje. juolab 
kad trijulių komandoje lengviau pra-
siskinti kelią į olimpiadą. Vien patekti į 
Lietuvos rinktinę nėra lengva, o paskui 
dar nežinia, ar ji iškovos kelialapį į To-
kiją. O 3x3 krepšinyje subūrei pajėgią 
komandą, dalyvauji čempionatuose ir 
tik nuo tavęs priklauso, ar tą kelialapį 
išsikovosi“, – svarsto a.milaknis. 

„Trijulių krepšinis yra tobula idėja 
dar labiau populiarinti krepšinį kaip 
sporto šaką, nes gatvės krepšinį gali 
žaisti bet kas: vaikai, paaugliai, sen-
jorai. nereikia ieškoti salės, nebūtina 
rasti daug žaidėjų. svarbiausia – su-
burti savo komandą ir bandyti su ja 
ko nors siekti. Tai ir geras būdas leisti 
laisvalaikį, ir galimybė dalyvauti iš-
ties rimtose varžybose, kad ir olim-
piadoje. O tradiciniame krepšinyje, 
jei nori ko nors pasiekti, turi sutapti 
labai daug veiksnių: privalai nuo 
mažens treniruotis, būti talentingas, 
tavęs turi nepersekioti traumos ir 
dar svarbu, kad aplinkybės susiklos-
tytų. Vienas neteisingas sprendimas, 
prastai pasirinkta komanda ar netin-
kamas treneris – ir tavo galimybės 
prasimušti labai sumažėja“, – įsitiki-
nęs a.macijauskas. 

pirmą kartą vykstančio „LTeam“ 3x3 
turnyro čempionai laimės kelionę į italiją 
ir čempionų žiedus. čempionais taps 
Olimpinės dienos šventėje panevėžyje 
birželio 2 d. vyksiančio „LTeam“ 3x3 
turnyro finale laimėję krepšininkai. į 
finalą pateko po tris stipriausias atrankos 
etapų, vykusių šiauliuose, Klaipėdoje, 
Vilniuje ir Kaune, komandas.
drauge su žiedais nugalėtojams bus 
įteiktas kelialapis į „Lignano Challenger“ 
varžybas, vyksiančias liepos 14–15 d. 
šio turnyro italijoje komandos varžysis 
dėl patekimo į aukščiausios klasės FiBa 
3x3 pasaulio turo „Lausanne masters“ 
turnyrą, kurio prizų fondas – 20 tūkst. 
jaV dolerių.

NugALėtojAMs – 
įspūDINgI prIzAI

3x3

a.macijauskas

a.milaknis
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triuMfas ant ledo
pirMą kartą savo Gretose turėJusi abu Geriausius visų laikų 
lietuvos ledo ritulininkus dainių Zubrų ir darių kasparaitį, 
MŪsų šalies rinktinė kaune iškovoJo pasaulio ČeMpionato 
pirMosios pakopos b Grupės auksą ir bilietą į aukštesnę Grupę. 

LiNas Jaurys

penkerios rungtynės – penkios per-
galės. Toks buvo „svajonių komanda“ 
pavadintos Lietuvos ledo ritulio rink-
tinės kelias aukso link. 

Kauno „žalgirio“ arenoje vykusiame 
pasaulio čempionato pirmosios pa-
kopos B grupės čempionate lietuviai 
3:0 įveikė Kroatiją, 8:3 rumuniją, 6:1 
japoniją, 5:4 (po pratęsimo) ukrainą 
ir lemiamame mače 4:1 – estiją. pas-
tarąsias rungtynes stebėjo daugiau 
nei 10 tūkst. sirgalių, o iš viso „žalgi-
rio“ arenoje ledo ritulininkų kovas 
matė net 46 tūkst. žiūrovų.

Lietuvos komanda surinko 14 taškų. 
sidabras atiteko japonams (10 taš-
kų), kuriuos mūsų šalies rinktinė įvei-
kė pirmą kartą istorijoje. didžiausia 
čempionato staigmena tapo bronzą 
iškovoję estai (10 taškų). geriausiu 
varžybų puolėju tapo šešis įvarčius 
įmušęs arnoldas Bosas.

mūsų šalies ledo ritulininkai kitąmet 
rungtyniaus pirmosios pakopos a 
grupėje. Tai antra pagal pajėgumą 

pasaulio čempionato pakopa. joje 
kovojama dėl dviejų vietų į elito pir-
menybes, kuriose varžosi 16 stipriau-
sių ekipų.

Tiesa, 2019 m. nacionalinės ekipos 
gretose tikriausiai nebus net trijų itin 
svarbių žaidėjų. Vyriausiu visų laikų 
pirmosios pakopos B grupės žaidėju 
tapęs olimpinis čempionas 45 metų 
d.Kasparaitis paskelbė, kad šis turny-
ras buvo pirmas ir paskutinis vilkint 
išsvajotą Lietuvos rinktinės aprangą. 
jau trečiame čempionate gimtinės 
garbę gynęs 39-erių d.zubrus irgi 
atsisveikina su rinktine. apie žaidėjo 
karjeros pabaigą paskelbė ir rinktinės 
rekordininkas 37 metų mindaugas 
Kieras, dalyvavęs net dvidešimtyje 
pasaulio čempionatų ir sužaidęs visą 
šimtą oficialių rungtynių. ar liks prie 
rinktinės vairo, dar nepasakė ir jau 
šeštus metus ją be jokio atlygio treni-
ruojantis vokietis Berndas Haake.

po paskutiniųjų karjeros rungtynių 
d.Kasparaitis apsikabino su kita Lie-
tuvos rinktinės žvaigžde d.zubrumi. 

„aš dėkingas dariui, kad jo spor-
tinis užsispyrimas mus čia atve-
dė. Labai malonu žaisti Lietuvoje, 
ant savo ledo, prie savų žiūrovų 
ir pabaigti čempionatą taip, kaip 
niekada nebuvo pavykę. mes nu-
sipelnėme šios pergalės“, – tikino 
d.zubrus, profesionalo karjerą bai-
gęs dar 2016 m., bet d.Kasparaičio 
paragintas pernai vėl stojęs ant 
pačiūžų ir per pusmetį pasirengęs 
pasaulio čempionatui.

pasak d.zubraus, ir be veteranų Lietu-
vos rinktinė turi šviesią ateitį: „reikia 
tik toliau kelti žaidimo lygį ir galvoti, 
kaip išsilaikyti ten, kur mes dabar pa-
tekome.“

čempionatas Kaune tęsėsi savaitę. 
per abi turnyro poilsio dienas „žal-
girio“ arenoje ant specialia dan-
ga uždengto ledo buvo klojamas 
krepšinio aikštės parketas – ant jo 
„žalgirio“ krepšininkai dukart įveikė 
graikijos klubą pirėjo „Olympiakos“ 
ir iškovojo kelialapį į eurolygos fina-
lo ketvertą.

ČeMpionatas

Lietuvos rinktinei pirmą kartą drauge atstovavo garsiausi mūsų šalies ledo ritulininkai d.zubrus ir d.Kasparaitis

šarūno m
ažeikos/hockey.lt nuotr.  
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IRkLuOtOjAI 
pradeda Medalių 
žvalGytuves
lietuvos irkluotoJai birželio pradžioJe dalyvaus belGrade 
vyksianČiose pasaulio taurės pirMoJo etapo varžybose, po 
kurių paaiškės, kokias valtis Jie irkluos nauJąJį seZoną.
marytė marciNkeviČiūtė 

NaUjaS SezoNaS

geriausi Lietuvos irkluotojai prade-
da šių metų sezoną. jie jau dalyvavo 
pirmose dvejose tarptautinėse var-
žybose italijoje ir Trakuose. gegužės 
13 d. sportininkai išvyko į treniruočių 
stovyklą graikijoje, o iš ten gegužės 
29-ąją pasuks į Belgradą, kur startuos 
pasaulio taurės pirmojo etapo varžy-
bose. 

per treniruočių stovyklas su suaugu-
siais fiziškai stiprėjo bei irklavo ir jau-
nimas, kuris turėjo puikią galimybę 
mokytis iš pasaulio ir europos čem-
pionų bei prizininkų, olimpinių žai-
dynių medalininkų, su jais bendravo 
ir po pratybų.  

pasak Lietuvos irklavimo rinktinės vy-
riausiojo trenerio mykolo masilionio, 
pagrindiniai šių metų startai – euro-
pos čempionatas, vyksiantis rugpjū-
čio 2–5 d. škotijos mieste glazge, ir 
rugsėjo viduryje laukiantis pasaulio 
čempionatas slovėnijoje, Blede. 

kaip rengėtės šių metų sezonui, ar 
viskas vyko sklandžiai? – paklau-
siau m.masilionio. 

Tradiciškai sezonui sausio mėnesį 

pradėjome rengtis italijos aukštikal-
nėse, čia daug slidinėjome, du tris 
kartus lankydavomės sporto salėje, 
dirbome su treniruokliais. po to ke-
lias savaites praleidome Lietuvoje, ir-
kluotojai treniravosi savo miestuose. 

Vasario pabaigoje išvykome į graiki-
ją, kurioje buvo surengta trijų savai-
čių treniruočių stovykla. Vėliau savai-
tei grįžome namo, irkluotojai pailsėjo 
ir vėl trims savaitėms išvyko į graikiją. 
Tuoj pat laukė ir tradicinė pjediluko 
„paolo d‘aloja“ regata italijoje.  

Treniruočių stovyklos vyko sklan-
džiai, niekuo nesiskundėme. per 
pjediluko regatą buvo suformuotos 
ne tokios įgulos, kokios buvo per-
nykščiame pasaulio čempionate. 
daug kam buvo netikėta, kad antrą 
varžybų dieną mindaugas griškonis 
irklavo porinę keturvietę, o saulius 
ritteris porinę dvivietę su dovydu 
nemeravičiumi. pamatėme, kad sta-
bili mūsų moterų porinė dvivietė mil-
da Valčiukaitė ir ieva adomavičiūtė.

Bandėme naujus variantus, naujas 
galimybes. Likome nelabai patenkin-

ti, bet pabandėme, gavome informa-
cijos, kurios mums reikėjo siekiant 
sudaryti įgulas, pajėgias dalyvauti 
aukštesnio rango varžybose. 

Varžybose startavo nemažai mūsų 
jaunųjų irkluotojų. maloniai nudžiugi-
no kauniečiai broliai domantas ir do-
vydas stankūnai, kurie irkluodami pa-
vienę dvivietę užėmė pirmą vietą, taip 
pat vienvietininkė šiaulietė raminta 
morkūnaitė, abi dienas likusi antra. 

per treniruočių stovyklas daug dė-
mesio skyrėte bendram fiziniam 
pasirengimui. kuris mūsų irkluo-
tojas pats stipriausias?

irkluotojai mėgsta bėgioti, slidinėti, 
važinėti dviračiu. Tačiau ne vienas 
sportininkas turi ankstesnių trau-
mų, kurių nenorime paūminti, todėl 
negalėčiau teigti, kad rinktinėje išsi-
skiria kuris nors vienas fiziškai ypač 
stiprus irkluotojas. sportininkai pa-
pildo vienas kitą, vienas galbūt yra 
stipresnis vienur, tačiau kitur negali 
padaryti to, ką daro kiti. 

dalyvavote pirmose dvejose tarp-
tautinėse varžybose pjediluke ir 
trakuose. ką galite apie jas pasa-
kyti?

Trakuose mūsų varžybų formatas 
buvo šiek tiek pasikeitęs nei iki šiol 
vykusių prieš ketverius ar penkerius 
metus. Lietuvos irklavimo federacija 
siekia šias varžybas padaryti tarptau-
tinėmis, todėl, be mūsų irkluotojų, 
jose pirmą kartą dalyvavo ir graikai 
bei latviai. 

pirmosios varžybos parodė, kad mes 
dar atsiliekame. jei norime pasaulyje 
būti konkurencingi ir kovoti dėl me-
dalių, turime susispausti ir stengtis 
patobulėti didesniais šuoliais. 

ar Lietuvos irklavimo rinktinė turi 
aptarnaujantį medicininį perso-

m.masilionis ir 
g.postiglione
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nalą: gydytoją, kineziterapeutą, 
psichologą?

įvykus struktūriniams sporto poky-
čiams sausio mėnesį ieškojome, kas 
su mumis galėtų dirbti. šiuo metu 
turime subūrę tikrai profesionalią ir 
gerą komandą, kuri stengiasi tobulin-
ti mūsų irklavimą, kūnus, po treniruo-
čių ir varžybų sportininkams padeda 
atgauti jėgas. 

į treniruočių stovyklas važiuoja ir mus 
medicinos klausimais konsultuoja 
gydytojas mantvydas šimkūnas, ben-
drojo fizinio rengimo treneris Liudas 
adamovičius, psichologė rinalda 
germanienė. Bandome stiprinti ir 
trenerių gretas, treneriu dirbti pradė-
jo buvęs irkluotojas vilnietis Karolis 
sunklodas.  

prasitarėte apie naujų įgulų forma-
vimą. kada jos bus sustyguotos?

daug kas paaiškės birželio 1–4 d. per 
pasaulio taurės pirmojo etapo varžy-
bas Belgrade, kur mūsų komandos 
dalyvaus šiek tiek pasikeitusios. Tai 
bus pirmosios tokio aukšto rango 
tarptautinės varžybos šį sezoną, ku-
rių metu iškils daugiau galvosūkių ir 
sprendimo būdų, kaip toliau rengti ir-
kluotojus. po šių varžybų jau bursime 
tikslesnes komandas, kurios galėtų 
rengtis pasaulio ir europos čempio-
natams. 

2017-aisiais didelę staigmeną per 
pasaulio ir europos pirmenybes 
pateikė čempione tapusi vyrų po-
rinės keturvietės įgula. ar šiemet 
ji keisis? 

galvojame grįžti prie to paties mode-
lio. Tačiau įgula gali šiek tiek keistis, 
niekas valtyje neturi garantuotos vie-
tos. galbūt išbandysime tokį irkluo-
toją, kuris į komandą įneštų naujų 
idėjų ir emocijų, įgulai suteiktų naujų 
galimybių pasireikšti. Lietuvos irklavi-
mo rinktinėje yra pakankamai daug 
irkluotojų, didelė konkurencija, todėl 
sportininkus nuolat galime keisti. Kas 
tuo metu bus geriausiai pasirengęs, 
tas ir atstovaus Lietuvai svarbiausio-
se metų varžybose. mūsų pagrindinis 
tikslas, kad keturvietė kuo geriau pa-
sirodytų pasaulio ir europos čempio-
natuose. 

ar geriausi Lietuvos irkluotojai da-
lyvaus visų pasaulio taurės etapų 
varžybose, ar apšaudysite ir jau-
nimą?

mūsų sudarytoje programoje jauni-
mas dalyvaus su suaugusiais, jiems 
sudarysime sąlygas įgyti tarptautinių 
varžybų patirties. Tačiau pamainai 
pagrindinis startas išliks pasaulio jau-
nimo čempionatas. 

esame numatę dalyvauti dviejuose 
pasaulio taurės etapuose. pirmajame 
Belgrade, o kuriame kitame – dar ne-
nusprendėme. gal antrajame, kuris 
vyks Lince, arba trečiajame – šveica-
rijoje. 

ar buriant naujas įgulas daug pri-
sideda rinktinės konsultantas gio-
vanni postiglione?

pagrindinės idėjos ir strateginiai 
klausimai yra jo kompetencija. Ką jis 
numato daryti, informuoja ir mane. 
rinktinės konsultantas man patiki 
dirbti su sportininkais, su jais pralei-
džiu kiekvieną dieną. g.postiglione 
buvo pjediluko ir Trakų regatose, bet 
jis dar dirba ir su graikijos rinktine. 

Kaip ir Lietuvos irklavimo federacija, 
šis garsus treneris siekia, kad varžy-
bos Trakuose pavasarį taptų gražio-
mis naujojo sezono tarptautinėmis 
varžybomis Baltijos regione. Kodėl, 
tarkime, pjedilukas balandžio antroje 
pusėje gali surengti gerą tarptautinę 
regatą, o mes ne? galime ir mes, tik 
reikia ryžtis tą daryti. 

į irklavimą po motinystės atos-
togų grįžo stipriausia Lietuvos 
vienvietininkė, jūsų žmona Lina 
šaltytė-masilionė. kaip dabar ji 
jaučiasi?

Lina dalyvavo abejose tarptautinėse 
varžybose italijoje ir Trakuose. po pu-
santrų metų motinystės atostogų vėl 
sėdusi į valtį nuo pagrindinių varžovių 
ji dar daug atsilieka. Tačiau Linos re-
zultatai pamažu gerėja, ji progresuoja. 

mūsų šeimoje auga aštuonių mėne-
sių dukrelė miglė, kurią auginamės 
patys, todėl abiem tenka nemažas 
krūvis. Kiekvieną dieną nuo 9 iki 11 
val. dirbu su rinktine, po to grįžtu 
namo ir nuo 12 val. į pratybas skuba 
Lina, o aš būnu su dukrele. Kai žmo-
na sugrįžta, nuo 16 val. vėl skubu į 

irklavimo bazę. dukrelės auginimas 
abiem atima daug laiko. gerai, kad 
dabar mūsų gyvenamąja vieta tapo 
Trakai, kur vyksta pagrindinis darbas. 

Lietuvos irkluotojai gana jauni, to-
dėl pamainos klausimas tikriausiai 
nėra aktualus. Bet auga jaunų ir 
talentingų irkluotojų. į kuriuos jau 
atkreipėte dėmesį? 

stipriausi mūsų sportininkai tikrai 
gana jauni, bet kaip irkluotojai jau 
turi sukaupę daug patirties. Tačiau 
norime, kad jiems augtų gera pa-
maina. Turime neblogą merginų 
pavienę dvivietę (treneris Vladis-
lavas sokolinskis), kurią antrus 
metus irkluoja Kamilė Kralikaitė ir 
Vytautė urbonaitė. šios sportinin-
kės iškovojo Lietuvai kelialapį į tre-
čiąsias jaunimo olimpines žaidynes 
argentinoje. 

gerais irkluotojais gali išaugti bro-
liai domantas ir dovydas stankūnai 
(treneriai antanas ir edita Lavickai), 
irgi irkluojantys pavienę dvivietę, 
vienvietininkai raminta morkūnaitė 
(treneris alis striška) ir Titas maša-
nauskas (treneriai antanas ir edita 
Lavickai). šios keturios komandos ge-
gužės viduryje prancūzijoje dalyvavo 
europos jaunių čempionate. 

kas jus dabar labiausiai džiugina ir 
kas kelia daugiausia nerimo?

džiugina, kad jau praėjo pats sun-
kiausias pasirengimo laikotarpis. 
Buvo daug išvykų, mažai buvome Lie-
tuvoje. didelio nerimo nejaučiame, 
visi irkluotojai sveiki, geros nuotaikos. 
Kadangi mūsų komanda didėja, atsi-
randa daug smulkių problemėlių, su 
kuriomis nenorime labai ilgai taiksty-
tis ir bandome išspręsti kuo greičiau. 
Lietuvos irklavimo federacija sten-
giasi, kad pajėgesnių irkluotojų būtų 
daugiau. pavyzdžiui, norėtųsi suburti 
ir moterų keturvietę. 

NaUjaS SezoNaS
alfredo pliadžio nuotr.

 kiekvieną 
dieną nuo 9 iki 
11 val. dirbu 
su rinktine, 
po to Grįžtu 
Namo IR 
nuo 12 val. 
į pratybas 
skuba lina, 
o aš bŪnu 
su dukrele. 
kai žMona 
suGrįžta, nuo 
16 val. vėl 
skubu į 
IRklaVImo 
baZę.

L.šaltytė-masilionė
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ekstReMALIOs 
plaukiko praMoGos
kai nesportuoJa, o taip bŪna retai, danui rapšiui patinka Greiti 
autoMobiliai. o kai sportuoJa, po treniruoČių, vos pasitaikius 
proGai, sėda ant vandens Motociklo. 
gedas saroČka

europos čempionas sutinka, kad dar 
daug dalykų jis neišbandė dėl griež-
tos profesionalaus sportininko dieno-
tvarkės. pavyzdžiui, dar nestovėjo ant 
irklentės. 

progą užlipti ant irklentės arba pa-
sivaržyti plaukdamas atvirame van-
denyje danas turės birželio 2-ąją per 
panevėžyje vyksiančią Olimpinę die-
ną. Visame pasaulyje minimos dienos 
ambasadorius Lietuvoje atsakė į kelis 
daugiatūkstantinę minią sutraukian-
čio renginio organizatorių klausimus.

Jei birželio 2-oji, šeštadienis, bus 
laisvadienis, ar danas rapšys da-
lyvaus olimpinės dienos „affidea“ 
500 m plaukimo varžybose atvira-
me vandenyje?

pradėkime nuo to, kad panašiuose 
plaukimuose esu dalyvavęs. Teko 
plaukti maratonuose, kur reikėjo atvi-
rame vandenyje įveikti 3 kilometrus. 
geras jausmas, kai kojas kutena žolės 
(juokiasi). Tikrai būtų smagu plaukti su 
visais būryje, palenktyniauti aplinkoje, 
kuri man nėra įprasta. man patinka 
būti gamtoje, manau, būtų malonu 
plaukti viduryje miesto, kuriame gy-
venu. jei būsiu Lietuvoje, panevėžyje, 
tikrai dalyvausiu Olimpinėje dienoje.

atviro vandens telkinio tempera-
tūra, palyginti su baseinu, negąs-
dina?

manęs lengvai neišgąsdinsit, bet neži-
nau, ar taip anksti, vasaros pradžioje, 
kai vanduo dar ne maksimaliai šiltas, 
esu maudęsis. jei šalta, yra dvi išeitys: 
arba labai greitai plauki ir greit baigi 
nuotolį, arba velkiesi hidrokostiumą ir 
mėgaujiesi nuostabiais 500 metrų.

kaip jaučiatės plaukiodamas ne 
baseine? 

man labai keista, kai nematau dugno, 
nematau tų iki skausmo pažįstamų 
plytelių. aplink viskas tamsu, juoda. 
Bet smagu, nes mėgstu vandenyje pa-
gainioti žuvis. 

olimpinės dienos plaukimo varžy-

bos vyks senvagės tvenkinyje. ar 
teko jame maudytis, plaukioti? 

esu plaukiojęs panevėžio karjeruo-
se, kuriuos yra išbandęs turbūt visas 
miesto jaunimas. Tačiau dabar ten 
įsmeigtas maudytis draudžiantis žen-
klas. O senvagėje maudytis neteko. 
iki šiol atrodė, kad ten maudytis ne-
legalu. Tai panašus jausmas, kaip lįsti 
į centrinį miesto fontaną. Bet birželio 
pradžioje, kaip suprantu, plaukioti 
senvagėje bus galima ir netgi reko-
menduotina.

danai, kai nesportuojate baseine, 
į kokį vandens telkinį lendate mie-
liausiai? 

po intensyvių treniruočių nebenoriu 
net žiūrėti į vandenį. net skaidresnė 
arbata purto (juokiasi). Todėl didžiau-
sias mano įveikiamas vandens telki-
nys, kai nesportuoju baseine, yra nuo-
sava vonia. 

geras kateris, vandens motociklas, 
jėgos aitvaras ar irklentė situacijos 
nepataiso?

šitie dalykai – kitas reikalas. Labai 
patinka vandens motociklai. jais 
bangas skrosti galėčiau visą dieną. 
jei nuvažiuojame į treniruočių sto-
vyklą ir ten būna vandens motoci-
klas, būtinai juo pasivažinėju. Kai 
ilsiuosi, vien gulėti nemėgstu, todėl 
įdomu ir pripučiami čiužiniai, ir ir-
klentės (juokiasi). Tiesa, pastarojo 
išradimo dar nesu bandęs, bet būtų 
„super“. džiaugiuosi, kad panevė-
žyje bus proga užlipti ant irklentės 
ir pasivaržyti arba tiesiog pramokti 
plaukti. 

Olimpinė diena Panevėžyje – birželio 
2 dieną. Be vandens sporto, renginyje 
bus galima išbandyti daugiau kaip 60 
rungčių, susipažinti su nebandytomis 
sporto šakomis, pabendrauti su Lietu-
vos olimpiečiais.

poMėGis

d.rapšį traukia vandens motociklai
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vėl krepšinio 
aikštelėJe
lietuvos sporto žurnalistai spaudos atGaviMo, 
kalbos ir knyGos dieną tradiciškai paMinėJo krepšinio 
aikštelėJe ir lietuvos tautiniaMe oliMpiniaMe koMitete. 

aLgis BaLsys

spaudos diena

Tik šiemet „žalgirio“ salėje vyko jau 
ne vienerios rungtynės tarp nuola-
tinių varžovų – „perlo“ ir sporto žur-
nalistų ekipų, o buvo surengtas trijų 
komandų turnyras. šventiniame ren-
ginyje dalyvavo ir seimo komanda, 
tiesa, toli gražu ne pajėgiausios sudė-
ties. Komandos tarpusavyje sužaidė 
po vienerias sutrumpinto formato 
rungtynes – du kėlinius po 10 min. 

Turnyro nugalėtojais tapo „perlo“ 
vyrai, kuriems nuo trenerių suolelio 
sumaniai vadovavo ne tik rimantas 
endrijaitis, bet ir uaB „Olifėja“ gene-
ralinis direktorius antanas muraška. 
rezultatyviausiai žaidusių euge-
nijaus Kaziliūno (13 tšk.), sauliaus 
Krikščiūno (13 tšk.), arūno šeferio (12 
tšk.), tikrų sporto meistrų Virginijaus 
jankausko, arūno grigo, ištikimų 
krepšinio gerbėjų Vitalijaus Tamulio, 
donato Kazlausko vedami veteranai 
pirmąsias rungtynes, kurias žaidė su 
seimo komanda, laimėjo rezultatu 
48:27. seimo komandoje išsiskyrė ne 
tik 8 taškus pelnęs arnas neveraus-
kas, bet ir ministras Virginijus sin-
kevičius, seimo nariai jonas jarutis, 
Valdas skarbalius, gediminas Vasi-

liauskas, andrius Kupčinskas.

antrose rungtynėse „perlas“ pasku-
tinėmis sekundėmis įveikė Lietuvos 
sporto žurnalistų federacijos (LsžF) 
ekipą – 30:28. nugalėtojams 9 taš-
kus, visus tritaškiais metimais, pelnė 
a.šeferis, 6 pridėjo s.Krikščiūnas. 
susitikimo pabaigoje meistrišką me-
timą pataikė V.Tamulis. žurnalistų 
gretose rezultatyviausiai žaidė gedi-
minas žygelis – 9 taškai.

Kovoje dėl antros vietos žurnalistai 
seimo komandą įveikė rezultatu 
29:21. šįkart rezultatyviausiai žur-
nalistų komandoje žaidė 7 taškus 
pelnęs sporto komentatorius ry-
tis Kazlauskas, po 6 pridėjo sporto 
fotografas augustas četkauskas ir 
g.žygelis. seimo atakų lyderis buvo 
13 taškų pelnęs a.Kupčinskas.

Visiems žaidėjams atminimo prizus 
įteikė LTOK prezidentė daina gudzi-
nevičiūtė. ji, beje, išmetė ir pirmąjį 
ginčo kamuolį. sporto žurnalistų 
federacijos prezidentas Tautvydas 
Vencevičius federacijos medaliais ir 
bukletais apdovanojo a.murašką ir jo 
pavaduotoją d.Kazlauską.

alfredo pliadžio nuotr. 

Visos komandos dar prieš rungtynes. nuotraukoje 
nėra pavėlavusiųjų dėl spūsčių gatvėse

rungtynių momentas
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vAIkAMs – kILNAus 
elGesio paMokos
respublikinio „Fair Play sporte ir GyveniMe“ konkurso 
JaunieJi dalyviai turėJo proGą paJusti atsakoMybę už visą 
koMandą, o proJekto finalininkų laukė netikėta atoMaZGa. 
NeriNga JoNaviČieNė

šiais mokslo metais Lietuvoje buvo pirmą kartą 
surengtas 12–13 metų mokiniams skirtas respubli-
kinis konkursas „Fair Play sporte ir gyvenime“, prieš 
penkerius metus startavęs Kauno mokyklose. 

projekto sumanytoja – Lietuvos kilnaus sportinio 
elgesio komiteto narė Filomena Beleškevičienė, 
pasiūliusi rengti konkursą, kurio esmė būtų akcen-
tuoti kilnaus elgesio svarbą, o ne tik įvertinti spor-
tinius laimėjimus.

LTOK ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos rengia-
mą respublikinį konkursą šiemet vainikavo finalinis 
renginys Kėdainiuose. į šį miestą suvažiavo 108 mo-
kiniai iš alytaus, Kauno, utenos, kartu su jais run-
gėsi ir finalinio renginio šeimininkai. Finaliniame 
etape, kurį vedė aktorius dominykas Vaitiekūnas, 
varžėsi 12 komandų, vieną jų sudarė pedagogai. 

Komandos buvo pavadintos olimpines žaidynes 
organizavusių miestų vardais, o kiekvienas jos na-
rys atliko skirtingas funkcijas: trenerio, gydytojo, 
kineziterapeuto, viešųjų ryšių atstovo, sportinin-
ko. pasak LTOK olimpinio švietimo direktorės Vitos 
Balsytės, tai mokiniams padėjo patiems patirti ir 
suprasti kilnaus elgesio sąvoką.

„To parodyti ar išmokyti neįmanoma, tai yra el-
gsena, kurią reikia ugdyti nuo mažens, o sporto 
komandų pavyzdys tam labai tinkamas. Todėl visos 
vienuolika mokinių komandų buvo perskirstytos ir 
dirbo ne su savo draugais, o su nepažįstamais ben-
draamžiais, – aiškino V.Balsytė. – Konkrečių parei-
gų paskirstymas įpareigojo pajusti atsakomybę už 

komandą, suprasti, kad visos funkcijos, nors labai 
skirtingos, yra svarbios bendram darbui.“ 

prieš prasidedant renginiui kiekviena komanda 
atskirai nusistatė savo elgesio kodeksą arba pasi-
rinko jį iš organizatorių siūlomų. Komandos atliko 
po šešias labai skirtingas užduotis. štai kliūčių ruo-
že vienas moksleivis turėjo užsirišti akis, o kitas jam 
padėti pasiekti tikslą balsu duodamas nurodymus. 

susitikę su Lietuvos kilnaus sportinio elgesio ko-
miteto prezidentu, dziudo imtynininku olimpie-
čiu mariumi paškevičiumi vaikai išmėgino dziudo, 
vėliau boksą, atliko improvizuotas užduotis su ka-
muoliukais. Komandų nariai buvo provokuojami 
rinktis tarp kilnaus elgesio ir mažiau garbingo, bet 
greičiau į pergalę galinčio atvesti kelio.

„provokacijos padėjo vaikams pasitikrinti save, – 
sakė V.Balsytė. – Tarkime, prieš atliekant užduotį už-
rištomis akimis koordinatoriui voke buvo perduoti 
du pasiūlymai: jis galėjo rinktis tradicinį arba per-
matomą raištį, kuris varžovams nebuvo siūlomas.“

išbandymus išlaikė ne visi, tačiau buvo komandų, 
kurios provokacijoms nepasidavė ir lengvesnėmis 
sąlygomis nesusigundė. 

netikėta renginio atomazga paaiškėjo atėjus lai-
kui skelbti konkurso nugalėtojus. jais šiais metais 
tapo visos projekto finaliniame etape dalyvavu-
sios komandos.

V.Balsytės teigimu, toks finalinio renginio formatas 
pasiteisino, todėl jį ketinama naudoti ir ateityje.

proJektas

alfredo pliadžio nuotr. 

prie pasaulinio „Fair play“ – 
kilnaus sportinio elgesio – 
judėjimo Lietuva oficialiai 
prisidėjo prieš 25 metus. Tuomet 
LTOK iniciatyva buvo įkurta 
Kilnaus poelgio komisija, vėliau 
tapusi Lietuvos kilnaus sportinio 
elgesio komitetu. jis organizuoja 
Lietuvos kilnaus sportinio elgesio 
apdovanojimus, seminarus, o 
prieš ketverius metus kilnaus 
elgesio idėjas pradėjo skleisti 
mokyklose.

VeIkla

kiLNus eLgesys

augusto četkausko nuotr.
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svARIAusIAs – 
pirMasis Medalis 
roMos oliMpinių žaidynių viceČeMpionas antanas 
baGdonaviČius, birželio 15-ąJą švęsiantis 80 Metų 
JubilieJų, džiauGiasi, kad Jų perGales tęsia šių dienų 
irkluotoJai. 
marytė marciNkeviČiūtė 

SUkakTIS

Lietuvos irklavimo legenda iki šiol 
apgailestauja, kad per romos olim-
pines žaidynes 1960-aisiais juodviem 
su zigmu jukna, irklavusiems dvi-
vietę su vairininku, nepavyko tapti 
olimpiniais čempionais. Būtent vie-
nintelio olimpinio aukso Lietuvos ir-
kluotojams trūksta gausioje jų apdo-
vanojimų kolekcijoje. 

prisimiNimai
prisimindamas kovas olimpiniame 
albano ežere dabar a.Bagdonavičius 
sako: „jau per parengiamąsias var-
žybas pateikėme staigmeną – 7 sek. 
aplenkėme favoritus, melburno olim-
pinius čempionus amerikiečius. ir iš 
karto patekome į finalą. Tačiau finale 
pirmasis klaidingas startas mus šiek 
tiek išmušė iš ritmo. antrą kartą stoję 
į kovą turėjome būti ypač atidūs, to-
dėl užsisėdėjome starte, praradome 
brangių sekundžių. nepaisant to, tris 
ketvirtadalius distancijos irklavome 
priekyje, buvome lyderiai. artėjome 
išsvajoto tikslo – aukso medalių link. 

Tačiau tarptautinių varžybų patirties 
stoka sutrukdė tapti olimpiniais čem-
pionais. iki finišo likus 500 m pražiop-
sojome galingą vokiečių spurtą ir 
jiems pralaimėjome. 

stovėdamas ant garbės pakylos jau-
čiau didžiulį apmaudą, kad aukso me-
daliai išslydo iš rankų. Tačiau netrukus 
aplankė didžiulis džiaugsmas – juk 
olimpiniai medaliai dažnai ir lengvai 
nedalijami. O mes buvome olimpinių 
žaidynių debiutantai, iki tol netapę 
nei Lietuvos, nei ssrs čempionais.“ 

antanas atviras: ssrs rinktinės tre-
neriai prieš olimpines žaidynes dvi-
vietę su vairininku laikė beviltiška, 
silpniausia komanda ir buvo įsitikinę, 
kad olimpiniame kanale ši komanda 
toli nenukeliaus. gal todėl vilniečių 
įgula romoje net neturėjo savojo vai-
rininko, į jų valtį buvo įsodintas ketur-
vietės vairininkas igoris rudakovas. 

a.Bagdonavičius su z.jukna buvo 
pirmieji Lietuvos irkluotojai, daly-

vavę olimpinėse žaidynėse ir pelnę 
pirmuosius medalius. netrukus pra-
sidėjo Lietuvos irklavimo klestėjimo 
era. antanas su zigmu į didįjį irkla-
vimą atėjo ne vienai dienai. jie ssrs 
rinktinei atstovavo dešimt metų. abu 
dalyvavo dar dvejose olimpinėse žai-
dynėse ir irklavo aštuonvietę. Tokiju-
je jie užėmė penktą vietą, o meksike 
pelnė bronzą. 

jie triskart tapo europos čempionais 
(1961 m. prahoje, 1965 m. duisburge, 
1967 m. Viši), dukart – vicečempio-
nais (1963 m. Kopenhagoje ir 1964 m. 
amsterdame). jų medalių kolekcijoje – 
ir du pasaulio čempionatų (1962 ir 
1966 m.) sidabro medaliai, dešimt 
(antano) ir vienuolika (zigmo) ssrs 
čempionatų aukso laimikių. 

su garsiąja „žalgirio“ aštuonviete abu 
laimėjo prestižines griunau, Henlio 
ir Filadelfijos irklavimo regatas, tapo 
ssrs nusipelniusiais sporto meistrais. 
Tačiau olimpinis sidabro medalis, lai-
mėtas romoje, debiutantui antanui 
išliko pats svariausias jo trofėjus.

garsus irkluotojas Vytautas Briedis 
apie gražiai nuaugusį a.Bagdonavi-
čių (ūgis – 1 m 90 cm) sakė, kad jo yris 
buvo vienas galingiausių ir ilgiausių 
tarp visų to meto planetos irkluotojų, 
dabar retas sportininkas geba taip 
galingai irkluoti. atsakydamas į šią rep-
liką legendinis irkluotojas tik linkteli 
galvą, kad anksčiau gal ir buvo taip, 
bet dabar irklavimo technika keičiasi. 
antanas tikina, kad jo yris buvo pa-
prastas, tik nuleidęs irklus į vandenį 
turėjo visokių paslapčių. 

a.Bagdonavičius ssrs irklavimo rink-
tinėje, kurioje būdavo apie 60 irkluo-
tojų, pasižymėjo ir kaip pajėgus bėgi-
kas, per įvairias kontrolines varžybas 
užimdavo aukštas vietas, ypač mėgo 
bėgioti kalnuose. 

pergaLes tęsia JauNoJi karta 
jubiliejų pasitinkantis a.Bagdonavi-
čius apgailestauja, kad tarp gyvųjų 

z.jukna ir a.Bagdonavičius (viduryje)
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jau nebėra jo komandos draugų z.ju-
knos, juozo jagelavičiaus, petro Kar-
los, ričardo Vaitkevičiaus, „žalgirio“ 
aštuonvietę per įvairias varžybas su-
stiprindavusio leningradiečio dmit-
rijaus semionovo, ilgamečio ssrs 
rinktinės vyr. trenerio jevgenijaus 
samsonovo. O jis pats sveikas, drūtas, 
nejaučia nemažos metų naštos. 

antanas dalyvavo ir veteranų varžy-
bose: 1998–1999 m. tapo pasaulio, o 
1997–2001 m. – europos čempionu. 
jis ir toliau lanko irklavimo klubą, tik 
jau neirkluoja, atvažiuoja į Trakus pa-
sižiūrėti varžybų. 

„mūsų irklavimo mokykla buvo gera, 
profesionaliai dirbo treneriai. Tačiau 
dabar kiti laikai, kitoks irklavimas, 
didesni greičiai, daugybė įvairiausios 
informacijos. iki šių dienų dar dirba 
Vladislavas sokolinskis, nesensta 
algirdas arelis. puikiai irkluotojus 
varžyboms parengia rinktinės kon-
sultantas italas giovanni postiglione. 

anksčiau mums, jei norėdavome 
dalyvauti pasaulio ar europos čem-
pionate, olimpinėse žaidynėse, rei-
kėdavo laimėti ssrs čempionatą. 
Tai padaryti nebūdavo lengva. Tie, 
kurie laimėdavo, per olimpines žai-
dynes galėjo tikėtis medalių. man 
ssrs čempionu pavyko tapti dešimt 
kartų. ssrs rinktinėje buvo didžiulė 
konkurencija, irkluotojai per metus 
treniruodavosi po 11 mėnesių, netgi 
po triskart per dieną. Buvo galima iš-
protėti“, – neslepia antanas.  

jis puikiai mena, kaip pirmą kartą 
1962-aisiais rengėsi vykti į prestižinę 
Filadelfijos regatą, kurią su ssrs aš-
tuonvietės įgula laimėjo. Tada kruopš-
čiai buvo tikrinami net jo tėvų namai 
Tverečiuje (ignalinos r.). Tėvas turėjo 
8 ha žemės ir vertėsi žemdirbyste, 
buvo labai religingas žmogus, iki pat 
mirties vadovavo bažnyčios tarybai. 

į irkLavimą atėJo pats 
2016-aisiais suėjo 60 metų nuo tada, 
kai antanas nedrąsiai įžengė į po-
kario metais entuziastų pastatytą 
Vilniaus irklavimo bazę ir pabandė 
irkluoti. Tapti irkluotoju jį paskatino 
18-mečio ruso vienvietininko Via-
česlavo ivanovo pergalė melburno 
olimpiadoje. Tada ir antanui buvo aš-
tuoniolika, jis tą pačią dieną nubėgo 
į irklavimo bazę ir užsirašė į trenerio 
r.Vaitkevičiaus, kuris dirbo ir Vilniaus 
universitete, grupę. 

„iki šiol vis dar neužmirštu prieš 60 
metų patirtų įspūdžių ir, žinoma, kaip 
ignalinietis, sąsajų su amžinai jaunu ir 
sportišku miestu – ignalina. savo vai-
kystės mieste buvau vidutinis sporti-
ninkas, pažaisdavau krepšinį, tačiau 

per atsakingas varžybas dažniausiai 
sėdėdavau ant atsarginių suolo. 

Visi sunkūs išbandymai laukė atei-
tyje. Vidurinę mokyklą baigiau labai 
gerais pažymiais ir svajojau studijuo-
ti chemiją, nes mokykloje mokė ypač 
gera chemikė. Tačiau Vilniaus univer-
sitete buvo didelis konkursas, kurio 
aš, kaimietis, bijojau. Todėl nutariau 
studijuoti fiziką ir matematiką, nes 
čia buvo mažiau stojančiųjų“, – prisi-
pažįsta irklavimo legenda. 

antanas neslepia: pirmaisiais studijų 
metais valgė labai prastą maistą – 
triskart per dieną batoną, pertep-
tą margarinu, o gerdavo cukrumi 
pasaldytą vandenį, retkarčiais nusi-
pirkdavo kefyro. „nesuprantu, kaip 
būdamas nuolat alkanas dar galėjau 
irkluoti. Tačiau netrukus prakutome, 
ėmėme gauti maitinimosi talonų“, – 
prisimena antanas. 

didžiajame sporte a.Bagdonavičius 
išbuvo labai ilgai – dešimt metų. jis 
vylėsi olimpinį sidabro medalį iškeisti 
į aukso per Tokijo olimpines žaidynes. 
Vilčių būta didelių: per kontrolinę tre-
niruotę ssrs aštuonvietė pagerino 
Todo irklavimo kanalo rekordą. 

„Tą daryti prašė ssrs rinktinės vyr. 
treneris, sakydamas, jog reikia nuste-
binti visus varžovus. Tačiau mes patys 
su tuo rekordu nusibaigėme. esu pri-
trenktas iki šių dienų, kaip mes taip 
nevykusiai pasirodėme“, – dėl nesu-
siklosčiusių Tokijo žaidynių apgailes-
tauja antanas. 

Vėliau per vieną treniruotę jis pasi-
tempė nugarą ir porą dienų vartojo 
skausmą malšinančius vaistus, dar 
susirgo p.Karla. Komanda byrėjo ir 
tapo aišku, kad medaliai nuplauks. 
penkta vieta antanui ir jo irklo drau-
gams buvo skaudus pralaimėjimas. 
Tačiau dar po ketverių metų meksike 

jis su aštuonvietės įgula stovėjo ant 
nugalėtojų pakylos trečiojo laiptelio. 

Nugara privertė        
Lipti iš vaLties
nugaros trauma, patirta per To-
kijo olimpines žaidynes, ir toliau 
kamavo antaną, vertė galvoti apie 
sportinės karjeros pabaigą. medi-
kai buvo bejėgiai kuo nors padėti, 
nepagelbėjo nei ledinio vandens 
procedūros, nei gydomoji mankšta. 
O dramatiška karjeros pabaiga atė-
jo po 1969 m. europos čempionato 
austrijoje. 

„jaučiau, kad padariau viską, ką galė-
jau, ir kad didžiajam sportui daugiau 
jau neturiu jėgų“, – savo sportinės 
karjeros pabaigą prisimena antanas. 

Tais pačiais metais, būdamas 31-erių, 
jis pradėjo dirbti irklavimo treneriu 
ir 14 metų ugdė jaunuosius irkluo-
tojus Trakuose bei Vilniuje. Trakuose 
pavyko suburti gerą vaikinų aštuon-
vietę. Tačiau kuo toliau, tuo stipriau 
antanas juto, kad antrą kartą įkopti į 
olimpo viršūnę dirbant treneriu neį-
manoma. 

„Olimpiečiui ar olimpinių žaidynių 
medalininkui parengti man neuž-
teko jėgų. Būdamas didžiajame 
sporte nesukaupiau pedagoginės 
patirties ir neišsiugdžiau kantrybės, 
kuri itin reikalinga rengiant sporti-
ninkus. Teisus buvo mūsų fakulteto 
dekanas Viktoras Kybartas, kuris 
man jau atsisveikinus su didžiuoju 
sportu sakė, kad treneriu man bus 
ypač sunku dirbti. atseit irklavimo 
takelyje per daug subrendau, ne-
beliko jaunystės fantazijos, savo au-
klėtiniams rodysiu tik tai, ko mane 
mokė elitiniai ssrs treneriai. anot 
jo, jeigu sportinę karjerą būčiau 
baigęs 23 ar 24 metų, tada būčiau 
buvęs daug kūrybingesnis“, – pripa-
žįsta a.Bagdonavičius. 

a.Bagdonavičius

alfredo pliadžio nuotr. 

du kartus – 1960 ir 
1961 m. – legendiniai 
Lietuvos irkluotojai 
antanas Bagdonavičius 
ir zigmas jukna buvo 
išrinkti geriausiais Lietuvos 
sportininkais.

gErIAusIEjI
du kartus

stovėdaMas 
ant nuGalėtoJų 
pakylos 
JauČiau didžiulį 
apMaudą, kad 
aukso Medaliai 
išslydo iš 
rankų. taČiau 
NeTRUkUS 
aplankė 
didžiulis 
džiauGsMas – 
Juk oliMpiniai 
Medaliai dažnai 
IR leNgVaI 
nedaliJaMi.

aNtaNas 
BagdoNaviČius
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gegužės 10 d. į Lietuvos sporto muziejaus 
edukacinę klasę rinkosi sporto veteranai, 
olimpiečiai ir kiti garbūs žmonės išgirsti 
naujos informacijos apie Lietuvos sporto 
šlovės alėjos likimą. Kaip žinoma, idėja 
įrengti tokią alėją legendinės Kauno 
sporto halės prieigose puoselėjama jau 
beveik 30 metų. Keitėsi planai, o darbai 
nejudėjo...

muziejaus direktorius pranas majauskas 
informavo, kad yra parengtas naujas 
Lietuvos sporto šlovės alėjos projektas. 
jį pristatė architektai Tomas Kuleša ir 
gintaras čepurna. po jų kalbėję sporto 
bendruomenės nariai sakė, kad stadiono 
prieigose praktiškai nebeliko akcentų, 
kurie liudytų Lietuvos sporto šlovę. O jų 
būtinai reikia ne tik jiems, veteranams, 
bet ir ateities kartoms. pasisakymai 
buvo dalykiški ir viltingi, kad suvienijus 
pastangas Lietuvos sporto šlovės alėjos 
įkūrimo idėja nežlugs. 

ar bus sporto šlovės alėJa?

viLtis

Balandžio 24 d. sporto muziejuje 
Kaune vyko Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto Kauno apskrities tarybos 
ataskaitinis susirinkimas. 

susirinkimo pradžioje 80-mečio proga 
buvo pasveikintas ilgametis tarybos narys 
ričardas Kviecinskas. 

ataskaitinį pranešimą, iliustruodamas 
jį vaizdine medžiaga, perskaitė 
atsakingasis tarybos sekretorius pranas 
majauskas. revizinės komisijos ataskaitą 
pateikė gediminas misius. mintimis 
ir pasiūlymais, kaip veiklą plėtoti 
ateityje, pasidalijo tarybos pirmininko 
pavaduotojas zigmantas Kazakevičius, 
profesorius Kalikstas paulauskas, albinas 
grabnickas, arimantas plungė, Birutė 
statkevičienė, Filomena Beleškevičienė, 
audronė Vizbarienė, regina narijauskaitė, 
g.misius.

dauguma kalbėjusiųjų pasidžiaugė per 
pastaruosius metus atliktais darbais, 
pritarė ateities planams, atkreipė 
dėmesį į tai, kad mokyklose nebevyksta 
tarpklasinės varžybos. 

Kauno miestas gali pasipuikuoti darbu 
su ikimokyklinio amžiaus vaikais, gražiai 
ir nuosekliai rengiamomis darželinukų 
sporto šventėmis, olimpiniais festivaliais, 
tačiau ir čia dar yra ką nuveikti. Buvo 

įveiktas dar 
vienas etapas

susiriNkimas

pasidžiaugta gražiomis bendravimo su 
veteranais tradicijomis, abiem pusėms 
naudingu bendravimu su studentija. 
daug gražių renginių vyksta apskrities 
rajonų ir miesto sporto padaliniuose. 
Tarybos nariai sakė, kad norėtų 
svečiuotis vieni pas kitus ir pasisemti 
patirties.

ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
patarėjas algimantas gudiškis priminė, 
kad LTOK Kauno apskrities taryba nuo 
pačių pirmųjų Olimpinio komiteto 
atkūrimo dienų garbingai dirbo ir iki 
šiol sėkmingai tęsia savo veiklą. jis 
teigiamai vertino ateities planus, kartu 
pakvietė aktyviai prisidėti prie šių dienų 
aktualijų skleidžiant olimpines idėjas, 
dirbant su visų be išimties amžiaus 
grupių žmonėmis. a.gudiškio nuomone, 

LTOK Kauno apskrities tarybos idėjomis 
sėkmingai naudojasi ir kiti Lietuvos 
regionai. 

šiemet taryba numato daug dėmesio skirti 
jubiliejiniams LTOK 30-mečio renginiams. 
Visuose padaliniuose, Kauno apskrities 
miestuose ir rajonuose planuojama 
pagerbti esančius ir buvusius iškiliausius 
sportininkus, jų trenerius, globėjus, sporto 
darbuotojus, pasidžiaugti atliktais darbais 
ir įprasminti patirtį. 

diskusijoms pasibaigus buvo patvirtintas 
ataskaitinis pranešimas, revizinės komisijos 
pranešimas, 2018 m. darbo planas, 
patvirtinti nauji į tarybos sudėtį įtraukti 
nariai: jonas čirūnas, Vincas Franckaitis, 
jonas mačiukas, elena puišienė, arūnas 
Talalas, rapolas žeimus. atsakinguoju 
generaliniu sekretoriumi ir toliau dirbs 
p.majauskas.

susirinkimo dalyviai palinkę prie naujojo projekto 

žiedai

ČeMpionaMs

„LTeam“ 3x3 krepšinio turnyro čempionų 
žiedai laukia šeimininkų

„žiedai pagaminti iš 925 
prabos sidabro ir dengti grynu 
auksu. autentiški, sukurti pagal 
organizatorių užsakymą. sveria 
po 12 gramų“, – taip „LTeam“ 
3x3 čempionų žiedus pristatė jų 
autorius, uaB „juvelyra“ atstovas 
robertas rabcevičius. 

žiedų savininkai paaiškės birželio 
2 d. per panevėžyje vyksiančią 
Olimpinės dienos šventę. čia bus 
surengtas finalinis „LTeam“ 3x3 
krepšinio turnyras. jo nugalėtojai 
iškovos kelialapį į FiBa „Challenger“ 
turnyrą italijos Linjano mieste. 

Lsm
 nuotr.
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Mašinas žaidėJaMs 
siuntė oliMpieČiai

„teLeLoto“

„Teleloto“ studijoje lankėsi olimpiečiai, 
kandidatai ir į Tokijo olimpines žaidynes. 
populiariausią Lietuvos loteriją su 22-uoju 
gimtadieniu pasveikino plaukikas danas 
rapšys. europos čempionas, žiūrovams 
palinkėjęs sėkmės, laidos vedėjams 
padėjo išaiškinti naujo automobilio 
savininką. 

Kituose „Teleloto“ žaidimuose lankėsi 
irkluotojai saulius ritteris, dovydas 
nemeravičius bei kiti garsūs atletai. 
sportininkai loterijos organizatoriams 
bei žiūrovams pademonstravo olimpinių 
žaidynių ir pasaulio čempionatų 
medalius, o svarbiausia – paspaudė 
automobilį vienam iš TV žiūrovų 
dovanojantį mygtuką.

koNfereNciJa

dalyvaus 
ir Meras, 
ir preMJeras

gegužės 3 d. panevėžyje buvo 
surengta spaudos konferencija, 
skirta birželio 2-ąją mieste prie 
nevėžio vyksiančiai Olimpinei 
dienai. šioje šventėje savo sporto 
šakas siūlys išbandyti daugiau 
kaip 40 sporto federacijų, į 
nemokamų renginio veiklų sąrašą 
įtrauktos 72 sporto rungtys bei 
su sportu ar olimpizmu susijusios 
veiklos. atvykti į renginį kvietė 
ambasadoriai dviratininkė simona 
Krupeckaitė, plaukikas danas 
rapšys, kiokušin karatė atstovė 
rūta Brazdžionytė, futbolininkas 
paulius janušauskas, krepšinio 
klubas „Lietkabelis“, futbolo 
komanda „panevėžys“ ir net 
premjeras saulius skvernelis.

„šiemet pasaulis minės 70-ąjį 
Olimpinės dienos gimtadienį, todėl 
šventė panevėžyje mums yra labai 
svarbi. esame dėkingi šiam miestui 
už didelį norą ir entuziazmą surengti 
Olimpinę dieną“, – per spaudos 
konferenciją sakė LTOK prezidentė 
daina gudzinevičiūtė. Olimpinė 
čempionė pasidžiaugė, kad renginio 
globėju tapo premjeras s.skvernelis. 

„panevėžys įsitvirtina didžiųjų 
sporto renginių žemėlapyje. 
dėkojame Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui už mums 
suteiktą pasitikėjimą rengti 
Olimpinę dieną valstybės atkūrimo 
šimtmečio metais. panevėžys 
tradiciškai yra Lietuvos olimpiečių 
kalvė. Tad kviečiu visus birželio 
2-ąją atvykti į panevėžį. pažadame 
kokybišką renginį ir daug puikių 
įspūdžių“, – žadėjo panevėžio 
meras rytis mykolas račkauskas. 
jis Olimpinėje dienoje planuoja 
išbandyti kuo daugiau sporto šakų, 
bėgti olimpinę mylią. 

panevėžio centras – ideali vieta 
Olimpinei dienai surengti. Tuo 
įsitikinęs renginio organizatorius, 
Lietuvos olimpinio fondo direktorius 
mantas marcinkevičius. „senvagė 
virs miestu mieste, kelių kvadratinių 
kilometrų plote skirtingoms sporto 
šakoms išnaudosime gatves, aikštes, 
vandenį, veją, jau paruoštą sporto 
infrastruktūrą, o ko trūks – įrengsi-
me. šiemet dalyvio paso rungtys 
prasiplėtė iki 72-ų, į šventę atvyksta 
net žiemos sporto atstovai“, – 
atkreipė dėmesį m.marcinkevičius. 

Balandžio 20 d. Varšuvoje lankėsi Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezidentė 
daina gudzinevičiūtė bei LTOK užsienio 
ryšių direktorė Vaida masalskytė.

LTOK atstovės susitiko su Lenkijos 
olimpinio komiteto prezidentu 
andrzejumi Krasnickiu, kitais kaimynų 
olimpinio komiteto nariais, aptarė 

SUSITIko SU kaImYNaIS

viešNagė

aktualias šalių bendravimo bei partnerystės 
formas, artėjančias europos žaidynes minske. 

po oficialaus susitikimo d.gudzinevičiūtė 
dalyvavo geriausių Lenkijos moterų 
trenerių apdovanojimuose. Ten susitiko 
su Tarptautinio olimpinio komiteto nare, 
olimpine čempione irena szewinska ir aptarė 
olimpizmo aktualijas.

Olimpiečiai siuntė automobilius „Teleloto“ žaidėjams

gegužės mėnesį Lietuvoje vykusio europos 
merginų (iki 17 m.) futbolo čempionato 
finalinio etapo ambasadorė buvo LTOK 
prezidentė daina gudzinevičiūtė. gegužės 
15 d. LTOK prezidentė lankėsi alytaus 
stadione ir žiūrėjo lietuvių rungtynes su 
europos čempionėmis vokietėmis. 

„dar dažnai futbolas ar krepšinis 
asocijuojasi su vyriškumu, nors jau seniai 
kalbame apie tai, kad nėra vyriškų ar 

dėMesys MerGinų futbolui

amBasadorė

moteriškų darbų, taip pat nėra ir vyriškų ar 
moteriškų sporto šakų. svarbu, kad Lietuvos 
futbolo federacija skiria dėmesį merginų 
futbolui. džiaugiuosi, kad europos merginų 
čempionatas surengtas Lietuvoje. Tai dar 
vienas būdas pritraukti vaikų į stadionus“, – 
sakė d.gudzinevičiūtė.

europos merginų futbolo čempionatas 
gegužės 9–21 d. vyko alytuje, šiauliuose ir 
marijampolėje. 
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tobulinosi 
sporto
adMinistratoriai

kursai

Trijų dienų Olimpinio solidarumo 
sporto administravimo kursuose 
dalyvavo 18 sporto organizacijų 
deleguotų atstovų, tarp kurių 
buvo ir karjerą baigusių garsių 
sportininkų. Kvalifikacijos kėlimo 
pažymėjimus dalyviams įteikė 
šių mokymų koordinatorė, LTOK 
vykdomojo komiteto narė agnė 
Vanagienė ir lektorius Lauras 
Balaiša. profesionalus lektorius 
mokymų dalyvius supažindino su 
lėšų paieškų sporto organizacijoms 
būdais. dirbdami grupėse dalyviai 
turėjo parengti rėmėjams skirtus 
pristatymus.

„ponas Lauras – puikus lektorius. 
svarbių dalykų aiškinimas per 
žaidimus, o ne sausos teorijos 
dėstymas sėkmingai veikia ir 
ilgiau išlieka atmintyje. mokymai 
vyko šiltai, linksmai, gyvai, 
be monotonijos. Kursai buvo 
tobulai organizuoti“, – taip 
mokymus įvertino jų dalyvė Laura 
Bardauskienė, Kauno plaukimo 
mokyklos atstovė.

europa renGiasi žaidynėMs

semiNaras

gegužės 10–12 d. Belgrade vyko europos 
olimpinių komitetų ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto seminaras 
„pasiruošimas ir dalyvavimas žaidynėse“. 
39-ą kartą surengtame seminare 
dalyvavo ir LTOK delegacija – užsienio 
ryšių direktorė Vaida masalskytė, sporto 
direkcijos vadovas einius petkus ir 
Lietuvos olimpinio fondo direktorius 
mantas marcinkevičius. pasitarti susirinko 
visų 50-ies europos olimpinių komitetų 
atstovai.

Buvo aptartas pasiruošimas 2020 m. 
Tokijo olimpinėms žaidynėms bei kitąmet 

minske vyksiančioms europos žaidynėms. 
„seminare aptarti žaidynių aktualijų, 
finansų, duomenų ir krizių valdymo, 
rinkodaros bei sportininkų rengimo 
klausimai. Taip pat buvo pristatytos 
naujovės miestams, pretenduojantiems 
organizuoti olimpines žaidynes“, – 
pasakojo V.masalskytė.

geriausiam europos jaunajam 
sportininkui skirtas piotro nurowskio 
prizas šiemet atiteko prancūzijos 
biatlonininkei Camille‘i Bened. Tokį 
apdovanojimą 2012 ir 2013 m. pelnė 
Lietuvos plaukikė rūta meilutytė.

iš kairės: m.marcinkevičius, e.petkus ir V.masalskytė

gegužės 9 d. LTOK prezidentė daina 
gudzinevičiūtė priėmė delegaciją 
iš maroko – olimpinę čempionę, 
Tarptautinio olimpinio komiteto narę, 
buvusią viceprezidentę, šiuo metu – 
pasaulio futbolo čempionato maroke 
organizacinio komiteto viceprezidentę 
nawal el moutawakel. pasaulio 
sporte įtakingą moterį lydėjo maroko 
ambasadorius maskvoje abdelkaderis 
Lechehebas, pasaulio futbolo 
čempionato maroke ambasadorius azizas 
Bouderbala bei organizacinio komiteto 
narė samira sitail.

svečiai iš maroko pristatė planą 2026 m. 
organizuoti pasaulio futbolo čempionatą, 
aptarė galimus Lietuvos ir maroko 
olimpiečių bendradarbiavimo aspektus 
bei moterų lyderystės sporte temą.

„Keturis kartus pretendavome 
organizuoti pasaulio futbolo čempionatą, 
keturis kartus mums nepavyko. 
pasimokėme iš savo istorijos, padarėme 
išvadas ir šiandien esame stipresni nei 
bet kada anksčiau. afrikos žemynas – su 

sveČiai iš Maroko

vizitas

mumis, norime, kad mus palaikytų ir 
europa“, – atskleidė n.el moutawakel.

dėl teisės organizuoti futbolo 
čempionatą marokas varžosi su paraišką 
pateikusiomis jaV, meksika ir Kanada, 
kurios futbolo pirmenybes rengtų 
drauge.

„Turime aštuonis naujus stadionus, 
kasmet sulaukiame 12 milijonų turistų. 
esame maža valstybė, kaip ir Lietuva, 

tačiau su mumis – visas žemynas. Laikas 
išpildyti maroko ir kiekvieno afrikos 
gyventojo svajonę – suorganizuoti mūsų 
valstybėje pasaulio futbolo čempionatą“, – 
sakė a.Bouderbala.

po pokalbio apie futbolą n.el moutawakel 
išreiškė pagarbą LTOK prezidentei 
d.gudzinevičiūtei už darbą, kurį ji atlieka 
asmeniškai, bei visam Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui.

d.gudzinevičiūtė LTOK susitiko su maroko delegacija
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gegužės 17 d. LTOK prezidentė daina 
gudzinevičiūtė apdovanojo jubiliejines 
sukaktis minėjusius olimpiniam sąjūdžiui 
nusipelniusius žmones.

LTOK prizas „Citius. altius. Fortius“ 
80-mečio proga įteiktas buvusiam 
ilgamečiam LTOK nariui, slidininkui ir 
alpinistui, Lietuvos kalnų slidinėjimo 
federacijos prezidentui, o nuo 2006 m. – 
pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo 
mėgėjų asociacijos prezidentui 
algimantui Kepežėnui.

70-mečio proga tokiu pat prizu 

įteikti ltok apdovanoJiMai

sukaktys

apdovanotas ir buvęs ilgametis Lietuvos 
vandensvydžio sporto federacijos 
prezidentas Viktoras Tonkichas.

„Citius. altius. Fortius“ prizais apdovanoti 
dar trys 60-mečiai jubiliatai: Kęstutis 
Bartkus, romas Vitkauskas ir algis 
mikučionis. irklavimui gyvenimą 
paskyręs K.Bartkus – buvęs ilgametis 
Lietuvos irklavimo rinktinės narys ir 
Lietuvos olimpinės irklavimo rinktinės 
treneris. r.Vitkauskas yra Lietuvos karatė 
federacijos prezidentas, vienas šio kovos 
meno pradininkų Lietuvoje. a.miku-
čionis – buvęs garsus rankininkas, vėliau 

tarptautinės kategorijos rankinio teisėjas, 
europos rankinio federacijos varžybų 
komisaras.

Olimpine žvaigžde apdovanotas LTOK 
atkūrimo 1988 m. darbo grupės narys ir 
LTOK signatarų klubo pirmininkas Vytautas 
Kukarskas. 60-metį minintis V.Kukarskas – 
tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas 
ir buvęs FiBa komisaras.

LTOK medaliu „už nuopelnus olimpizmui“ 
apdovanotas 40-metis Vaidas mažeika – 
tarptautinės kategorijos rankinio teisėjas 
ir Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos 
valdybos pirmininkas. 

gegužės 17 d. LTOK būstinėje vykusiame 
Vykdomojo komiteto posėdyje buvo 
patvirtinta LTOK generalinės asamblėjos 
neeilinės sesijos darbotvarkė, Lietuvos 
žiemos sporto olimpinės rinktinės 
kandidatų atrankos kriterijai bei 
kandidatų sąrašas, aptarti kiti aktualūs 
klausimai. 

patvirtinti programos „pekinas 2022“ 
kandidatų atrankos kriterijai 2018–2019 
m., olimpinės rinktinės kandidatų 
sąrašas bei LTOK lėšų paskirstymo 
kriterijai žiemos sporto šakų rinktinėms, 
mokomajam sportiniam darbui, 2018 
m. birželio–gruodžio mėn. vyksiančioms 
varžyboms.

„iš devynių žiemos olimpinėse 
žaidynėse pjongčange dalyvavusių 
sportininkų penki įvykdė uždavinius, 
o biatlonininko Tomo Kaukėno užimta 
13 vieta įpareigoja kelti žiemos sporto 
meistriškumą. Lietuvos žiemos sporto 
olimpinės rinktinės kandidatų ir 
pamainos kriterijus pasitvirtinome 

dienotvarkė, žieMos rinktinė ir kelionės

posėdis

artimiausiems metams. šiemet 
kriterijai liko tokie, kokie buvo, bet 
kitiems trejiems olimpinio ciklo 
metams kriterijai kils“, – sakė LTOK 
viceprezidentė, LTOK žiemos olimpinių 
sporto šakų komisijos pirmininkė Lilija 
Vanagienė. 

LTOK prezidentė daina gudzinevičiūtė 
informavo apie kelionę į Lenkiją: 
Varšuvoje ji susitiko su Lenkijos 
olimpinio komiteto prezidentu 
andrzejumi Krasnickiu, aptarė aktualias 
šalių bendravimo bei partnerystės 
formas. LTOK prezidentė dalyvavo 
geriausių Lenkijos moterų trenerių 
pagerbimo ceremonijoje.

LTOK olimpinio sporto direkcijos 
vadovai einius petkus ir Kazys 
steponavičius dalyvavo trečiųjų 
jaunimo olimpinių žaidynių 
misijos vadovų pasitarime Buenos 
airėse. apie tai, ką matė ir girdėjo, 
informavo Vykdomąjį komitetą 
(plačiau rašoma 6–7 psl.).

apie Belgrade vykusį europos olimpinių 
komitetų ir Tarptautinio olimpinio 
komiteto organizuojamą seminarą 
„pasiruošimas ir dalyvavimas žaidynėse“ 
kalbėjo e.petkus, apie Olimpijoje 
surengtą jungtinę olimpinių akademijų 
prezidentų ir nacionalinių olimpinių 
komitetų darbuotojų sesiją informaciją 
pateikė LTOK olimpinio švietimo direktorė 
Vita Balsytė, o apie „erasmus+“ sporto 
specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo 
seminarą europos universitete Kipre – 
LTOK vykdomojo komiteto narė agnė 
Vanagienė. 

Kaip žinoma, Olimpinė diena birželio 
2-ąją vyks panevėžyje. apie pasirengimą ir 
planus kalbėjo Lietuvos olimpinio fondo 
direktorius mantas marcinkevičius. 

LTOK vykdomojo komiteto nariai pasmerkė 
Lietuvoje pasitaikančius dopingo atvejus, 
išsakė griežtą kritiką bet kokiam dopingo 
sąlyčiui su sportu ir reiškė palaikymą 
teisėsaugos atstovams, pradėjusiems 
aktyvią kovą su tuo.

kursai

iš kairės: r.Vitkauskas, V.Tonkichas, d.gudzinevičiūtė, 
V.Kukarskas, a.Kepežėnas, V.mažeika ir K.Bartkus 

 elvio žaldario nuotr. 
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kAuNO „žALgIRIO“ 
žyGis europoJe
štai ir sulaukėMe tų dienų, kai kauno „žalGirio“ 
krepšininkai po devyniolikos Metų pertraukos vėl 
žaidė eurolyGos finaliniaMe ketverte.

Tiesa, šiemet didžiosios taurės iš Bel-
grado, kaip anuomet iš miuncheno, 
žalgiriečiai neparvežė į Kauną, bet 
ir trečia vieta – didžiulis, netikėtas 
ir malonus pasiekimas. jaunojo tre-
nerio šarūno jasikevičiaus kariauna 
pusfinalyje pralaimėjo titulą gynu-
siai ir, kaip vėliau paaiškėjo, neap-
gynusiai stambulo „Fenerbahce“ 
komandai – 67:76. na, o mažajame 
finale laukė istoriniai varžovai – 
maskvos CsKa krepšininkai. mačo 
pabaigoje iššvaistę didesnę nei 20 
taškų persvarą, gerokai patampę 
savų sirgalių nervus, žalgiriečiai vis 
dėlto iškovojo pergalę – 79:77. ir 
tada tūkstančiai krepšinio mėgėjų 
Belgrade bei visoje Lietuvoje galėjo 
galingai užtraukti: „mes laimėjom!“

žalgiriečių rungtynes Belgrade stebė-
jo ir su komanda bendravo šalies pre-
zidentė dalia grybauskaitė, arenos 
tribūnoje kauniečius palaikė ir prem-
jeras saulius skvernelis.

eurolygos čempionais tapo madrido 
„real“ krepšininkai, finale nugalėję 
„Fenerbahce“ klubą – 85:80. 

pagrindiniai „žalgirio“ pergalių kalviai 
buvo komandos kapitonas paulius 
jankūnas, Kevinas pangosas, edgaras 
ulanovas, Brandonas daviesas, Vasi-
lije micičius, antanas Kavaliauskas, 
axelis Toupane‘as, artūras milaknis, 
aaronas White‘as, Beno udrihas, ko-
mandoje taip pat žaidė jaunieji pau-
lius Valinskas, martynas sajus, gytis 
masiulis.

Trenerių štabe š.jasikevičiui talkino 
darius maskoliūnas, darius songaila, 
evaldas Beržininkaitis ir kiti.

šaunią pergalę Belgrade iškovojo 
„Lietuvos ryto“ jaunieji krepšinin-
kai, kurie eurolygos jaunimo aš-
tuoneto turnyro finale nugalėjo 
italų romos „stellaazzura“ – 76:71 
ir į Vilnių parvežė eurolygos jauni-
mo taurę. 

eurolygos ir a
.pliadžio nuotr.š.jasikevičius

žalgiriečiai 
džiūgauja 
Belgrade

atakuoja 
a.Kavaliauskas
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