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Alfredo Pliadžio nuotr.

skaitytojams

D.Gudzinevičiūtė ir R.Meilutytė
jaunimo olimpinėse žaidynėse
Nandzinge (2014 m.)

juBiliejai,
rekordai, viltys
daina gudzinevičiūtė

lietuVos tautinio oliMpinio koMiteto preZidentė

Gegužės 25-ąją sukako 95 metai, kai Lietuva debiutavo olimpinėse žaidynėse. Tai įvyko Paryžiuje,
„Pershing“ stadione, 1924 metais. Pirmąjį olimpinį
krikštą priėmė Lietuvos futbolininkai. Olimpinėse
žaidynėse debiutavome pralaimėjimu Šveicarijai
0:9 ir pasitraukėme iš tolesnių kovų. Debiutas nebuvo sėkmingas, tačiau ši diena – istorinė, nes nuo
jos prasidėjo Lietuvos olimpinė kelionė.
Prakalbus apie sukaktis negaliu nepaminėti olimpinio čempiono Valdemaro Chomičiaus vizito į
Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, kuriame jį pasveikinome su 60 metų jubiliejumi. Man buvo didžiulė garbė svečiui, 1988 m. olimpinio aukso savininkui įteikti Olimpinius žiedus. Kaip ir tada, taip ir
dabar žaviuosi Valdemaro asmenybe, charizma bei
veržlumu. Legendos yra legendos.
Gegužės mėnesį finišavo penktus metus organizuojamos Lietuvos mažųjų žaidynės. Šiemet fiksavome rekordus – ne tik darželių daugiausia sulaukėme, bet ir dalyvių geografiją išplėtėme. Lietuvos
mažųjų žaidynės šiemet sutraukė 273 ikimokyklinio ugdymo įstaigas iš 47 savivaldybių, žaidynėse
dalyvavo 12 tūkst. vaikų ir 3 tūkst. pedagogų. Finaliniame etape mačiau vaikų emocijas ir norą sportuoti. Nuoširdžiai raginu kiekvieną prie to prisidėti
ir leisti vaikus į įvairius būrelius, užkrėsti geru pavyzdžiu, skatinti juos ir motyvuoti.
Su kolegomis lankėmės Vienoje, kurioje vyko 40-asis
Europos olimpinių komitetų (EOK) seminaras ir
EOK vykdomojo komiteto susirinkimas. Seminare
buvo pateiktos ataskaitos apie artėjančius didžiuosius EOK sporto renginius – Europos žaidynes ir
Europos jaunimo olimpinį festivalį, pasidalyta informacija apie Pasaulinės antidopingo agentūros
naujoves, aptartos Europos sporto modelio, mo-

terų lyderystės sporte, sporto komercializacijos,
aukšto meistriškumo ir naujųjų technologijų sąsajų
sporte temos.
Pagaliau paaiškėjo Lietuvos rinktinė, kuri dalyvaus
antrosiose Europos žaidynėse Minske. LTOK vykdomasis komitetas oficialiai patvirtino 73 sportininkų
pavardes. Jie birželio pabaigoje į Baltarusijos sostinę vyks varžytis ne tik dėl medalių, bet ir dėl kelialapių į Tokijo olimpines žaidynes.
Noriu pasidžiaugti nauju LTOK partneriu – draudimo bendrove ERGO. Pasirašėme sutartį, kuri, tikiu,
bus naudinga abiem. Sutartimi partnerystę įtvirtinome iki 2020-ųjų pabaigos. Naujieji rėmėjai prisidės prie LTOK organizuojamų projektų, integruosis
į didžiuosius renginius – „LTeam“ olimpinį žiemos
festivalį, Olimpinę dieną, „LTeam“ konferenciją ir
„LTeam“ apdovanojimų šventę.
Pabaigai – apie netikėtą žinią. Olimpinė, pasaulio
ir Europos čempionė, pasaulio rekordininkė plaukikė Rūta Meilutytė stabdo sportinę karjerą. Tai jos
sprendimas ir mes jį gerbiame. Rūta – keturiskart
geriausia Lietuvos sportininkė. Būdama penkiolikos Lietuvai iškovojo olimpinį auksą ir tapo jauniausia visų laikų Lietuvos olimpine čempione.
Vėliau laimėjo ne vieną aukščiausios prabos medalį
pasaulio ir Europos čempionatuose. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vardu dėkoju Rūtai už jos
darbą, medalius ir emocijas, padovanotas Lietuvai.
Žinia apie karjeros pabaigą – netikėta. Bet gal tai tik
pristabdyta olimpinė kelionė?

šiemet fiksavome
rekordus – ne tik
darželių daugiausia
sulaukėme, Bet ir
dalyvių geografiją
išplėtėme. lietuvos
mažųjų žaidynės
šiemet sutraukė
273 ikimokyklinio
ugdymo įstaigas
iš 47 savivaldyBių,
žaidynėse dalyvavo
12 tūkst. vaikų ir
3 tūkst. pedagogų.

Su prasidedančia vasara, mielieji! Nepamirškite užsukti į Olimpinę dieną Klaipėdoje!
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lietuvos delegacija

ANTROsIOse eUROPOs ŽAIDYNĖse
Badmintonas

Boksas

VYTAUTĖ
FOMKINAITĖ

GERDA
VOITECHOVSKAJA

VYTAUTAS
BALSYS

EDGARAS
SKURDELIS

MANTAS
VALAVIČIUS

Rungtis:
vienetas ir dvejetas
Gimimo data:
1997 10 12
Treneris:
Juozas Špelveris
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: sportas,
kelionės, muzika,
knygos

Rungtis: dvejetas
Gimimo data:
1991 05 15
Treneris:
Donatas Narvilas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2004 m.
Pomėgiai: filmai,
šokiai, skaitymas

Svorio kategorija:
iki 75 kg
Gimimo data:
1998 02 13
Treneriai: Vidas
Bružas, Vincas
Murauskas
Pomėgiai:
sportas, draugai

Svorio kategorija:
iki 56 kg
Treneris:
Vladimiras Bajevas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2002 m.
Pomėgiai:
poilsis su draugais

Svorio kategorija:
per 90 kg
Gimimo data:
1991 03 22
Treneris: Vidas Bružas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2009 m.
Pomėgiai:
automobiliai

JUOZAS
ŠPELVERIS

PAULIUS
ZUJEVAS

SAIMONAS
BANYS

ROBERTAS
JOKULYS

Treneris

Svorio kategorija:
iki 81 kg
Gimimo data:
1993 08 15
Treneris: Bronius
Šimukaitis
Pomėgiai: sportas

Svorio kategorija:
iki 69 kg
Gimimo data:
1998 04 27
Treneriai: Stasys
Balčiauskas,
Miroslavas Krepštulis
Pomėgiai: žvejyba

Svorio kategorija:
iki 91 kg
Gimimo data:
1998 10 16
Treneris: Vincas
Murauskas
Pomėgiai:
skaitymas, muzika

VIDAS
BRUŽAS

VINCAS
MURAUSKAS

Vyr. treneris

Treneris

4082
dalyViai

Birželio 21–30 d. Minske vyks antrosios Europos
žaidynės. Pirmosios 2015 m. buvo surengtos
Azerbaidžane, Baku.
Į Baltarusijoje vyksiančių žaidynių programą
įtraukta 15 sporto šakų: badmintonas, boksas,
imtynės, krepšinis (3x3), lengvoji atletika,
baidarių ir kanojų irklavimas, dviračių sportas,
gimnastika, dziudo, karatė, paplūdimio futbolas,
sambo, stalo tenisas, šaudymas, šaudymas iš
lanko.
Dešimties sporto šakų atletai kovos ir dėl
Tokijo olimpinių kelialapių bei reitingo taškų.
Kelialapius iš karto pelnys stalo teniso vienetų,
šaudymo, šaudymo iš lanko varžybų nugalėtojai,
taip pat kvalifikacinius normatyvus įvykdę
lengvaatlečiai. Badmintonininkai, dviratininkai,
boksininkai, dziudo imtynininkai gaus savo
sporto šakos tarptautinių reitingo taškų.
Badmintonininkai, boksininkai bei dziudo
meistrai tuo pat metu kovos ir dėl Europos
čempionato medalių.
Žaidynėse dalyvaus 4082 sportininkai. Jie kovos
dėl 201 medalių komplekto (91 vyrų, 89 moterų,
21 mišrios rungties).
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Baidarių ir kanojų irklavimas

VADIMAS
KOROBOVAS

RŪTA
DAGYTĖ

RIČARDAS
NEKRIOŠIUS

ANDREJUS
OLIJNIKAS

ARTŪRAS
SEJA

Rungtis: C–1 1000 m
Gimimo data: 1997
04 06
Treneris: Kazimieras
Rėksnys
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2008 m.
Pomėgiai: riedlentės,
snieglentės

Rungtis: C–1 200 m
Gimimo data: 1995
08 03
Treneris: Egidijus
Gustas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: kelionės

Rungtis: K–2 1000 m
Gimimo data: 1986
09 12
Treneris: Sergėjus
Sorokinas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: sporto
mokslas, nardymas,
filmai, teatras

Rungtis: K–2 1000 m
Gimimo data: 1987
10 16
Treneris: Sergėjus
Sorokinas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2003 m.
Pomėgiai: knygos,
muzikos kūrimas,
gitara

Rungtis: K–1 200 m
Gimimo data: 1996
03 17
Treneris: Romualdas
Petrukanecas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2006 m.
Pomėgiai: filmai,
draugai, kelionės

ILJA
DAVIDOVSKIS

HENRIKAS
ŽUSTAUTAS

ROMUALDAS
PETRUKANECAS

SERGĖJUS
SOROKINAS

KAZIMIERAS
RĖKSNYS

Rungtis: C–2 1000 m
Gimimo data: 1999
10 20
Treneris: Kazimieras
Rėksnys
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2013 m.
Pomėgiai: šokiai,
automobilių
remontas

Rungtis: C–2 1000 m,
C–1 200 m
Gimimo data: 1994
07 13
Treneris: Kazimieras
Rėksnys
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: filmai,
poilsis gamtoje,
susitikimai su
draugais

Vyr. treneris

Treneris

Treneris

EGIDIJUS
GUSTAS

JURIJUS
VAŠČENKOVAS

Treneris

EGIDIJUS
BALČIŪNAS

Kineziterapeutas

Komandos vadovas
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dviračių sportas TRekO RINkTINĖ

SIMONA
KRUPECKAITĖ

MIGLĖ
MAROZAITĖ

OLIVIJA
BALEIŠYTĖ

VASILIJUS
LENDELIS

SVAJŪNAS
JONAUSKAS

VIKTORIJA
ŠUMSKYTĖ

Rungtis: sprintas,
komandinis sprintas,
keirinas, 500 m
Gimimo data:
1982 12 13
Treneris: Dmitrijus
Leopoldas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 1995 m.
Pomėgiai: siuvinėti,
daržininkystė

Rungtis: sprintas,
komandinis sprintas,
keirinas
Gimimo data:
1996 03 10
Treneris: Dmitrijus
Leopoldas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2008 m.
Pomėgiai: knygos,
filmai

Rungtis: skrečas,
grupinės lenktynės,
daugiakovė
(omniumas),
madisonas
Gimimo data:
1998 09 03
Trenerė: Solveiga
Baleišytė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: papuošalų
ir maisto gamyba

Rungtis: sprintas
Gimimo data:
1995 04 05
Treneris: Dmitrijus
Leopoldas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: aktyvus
poilsis

Rungtis: keirinas
Gimimo data:
1995 01 02
Treneris: Dmitrijus
Leopoldas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: aktyvus
poilsis

Rungtis: madisonas
Gimimo data:
2000 07 07
Trenerė: Solveiga
Baleišytė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2014 m.
Pomėgiai: knygos

dviračių sportas PLeNTO RINkTINĖ

RASA
LELEIVYTĖ

SILVIJA
PACEVIČIENĖ

VALERIJUS
KONOVALOVAS

GEDIMINAS
BAGDONAS

RAMŪNAS
NAVARDAUSKAS

IGNATAS
KONOVALOVAS

Rungtis: grupinės
lenktynės
Gimimo data:
1988 07 22
Treneriai: Gediminas
Kastanauskas,
Valerijus Konovalovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2001 m.
Pomėgiai:
grybavimas, poilsis
gamtoje

Rungtis: grupinės ir
asmeninės lenktynės
Gimimo data:
1993 11 20
Treneris: Šarūnas
Pacevičius
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2003 m.
Pomėgiai: kelionės,
muzika, filmai

Treneris

Rungtis: grupinės ir
asmeninės lenktynės
Gimimo data:
1986 12 26
Treneriai: Vaclovas
Šiugždinis, Artūras
Kasputis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 1996 m.
Pomėgiai: žvejyba

Rungtis: grupinės
lenktynės
Gimimo data:
1988 01 30
Treneriai: Vaclovas
Šiugždinis, Artūras
Kasputis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2002 m.
Pomėgiai: kinas,
literatūra, žvejyba

Rungtis: grupinės ir
asmeninės lenktynės
Gimimo data:
1985 12 08
Treneriai: Valerijus
Konovalovas, Artūras
Kasputis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: medžioklė

PAOLO
BALDI

Masažuotojas

ARTŪRAS
ŠIUGŽDINIS

Treneris
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dziudo

DMITRIJUS
LEOPOLDAS

SOLVEIGA
BALEIŠYTĖ

KAROLIS
BAUŽA

SANDRA
JABLONSKYTĖ

SANTA
PAKENYTĖ

Vyr. treneris

Trenerė

Svorio kategorija:
iki 100 kg
Gimimo data:
1987 04 24
Treneris: Petras
Vinciūnas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 1995 m.
Pomėgiai: knygos,
filmai

Svorio kategorija:
per 78 kg
Gimimo data:
1992 05 08
Treneriai: Vigmantas
Sinkevičius, Eduardas
Techovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: filmai,
knygos, kelionės

Svorio kategorija:
per 78 kg
Gimimo data:
1990 12 11
Treneriai: Petras
Vinciūnas, Stanislovas
Kulikauskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: aktyvus
laisvalaikis gamtoje,
stalo žaidimai

BRONISLOVAS
PLIAVGA

Komandos vadovas

VENANTAS
LAŠINIS

ROJUS
ADOMAITIS

Rungtis: grupinės
lenktynės
Gimimo data:
1997 02 26
Treneris: Vaclovas
Šiugždinis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2012 m.
Pomėgiai: muzika,
filmai

Rungtis: grupinės
lenktynės
Gimimo data:
1998 11 23
Treneris: Artūras
Šiugždinis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2012 m.
Pomėgiai:
automobiliai, knygos

SAULIUS
ŠAKINIS

PAULIUS
KATINAS

Mechanikas

Masažuotojas

KĘSTUTIS
VITKAUSKAS

EDUARDAS
TECHOVAS

Svorio kategorija:
iki 73 kg
Gimimo data:
1994 09 09
Treneris: Kęstutis
Vitkauskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: muzika,
kinas

Treneris

73
rinktinė

Oficialią Lietuvos komandą
Baltarusijos sostinėje
vyksiančiose žaidynėse sudaro
73 sportininkai, 30 trenerių,
4 komandų vadovai,
11 medikų, 3 delegacijos vadovai
ir 10 komandą aptarnaujančio
personalo. „LTeam“ komandoje
Lietuvos garbę gins 31 moteris
ir 42 vyrai – trylikos sporto
šakų atstovai. Iš viso Lietuvos
delegacijoje bus 131 asmuo.

samBo

KARINA
STEFANOVIČ

GINTARAS
KATKUS

EDUARDAS
RUDAS

Svorio kategorija:
per 80 kg
Gimimo data:
1988 08 16
Treneris: Eduardas
Rudas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: literatūra,
kinas, sportas

Svorio kategorija:
iki 57 kg
Gimimo data:
1988 09 09
Treneris:
Jonas Tilvikas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: sportas,
kelionės

Treneris
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gimnastika

imtynės

ROBERTAS
TVOROGALAS

DANUTĖ
DOMIKAITYTĖ

AUKSĖ
RUTKAUSKAITĖ

KAMILĖ
GAUČAITĖ

KORNELIJA
ZAICEVAITĖ

Rungtis: daugiakovė
Gimimo data:
1994 10 05
Treneris: Jevgenijus
Izmodenovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 1999 m.
Pomėgiai: knygos

Moterų imtynių
svorio kategorija:
iki 68 kg
Gimimo data:
1995 02 15
Treneriai: Aivaras
Kaselis, Andrius
Stočkus, Tatsiana
Bokhan
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: skaityti,
piešti

Moterų imtynių
svorio kategorija:
iki 57 kg
Gimimo data:
2000 09 27
Treneriai: Aivaras
Kaselis, Andrius
Stočkus, Tatsiana
Bokhan
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2009 m.
Pomėgiai: šokti,
dainuoti, būti su
draugais

Moterų imtynių
svorio kategorija:
iki 76 kg
Gimimo data:
2000 05 29
Treneriai: Aivaras
Kaselis, Andrius
Stočkus, Tatsiana
Bokhan
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2009 m.
Pomėgiai: siuvinėti

Moterų imtynių
svorio kategorija:
iki 62 kg
Gimimo data:
1999 09 06
Treneriai: Aivaras
Kaselis, Andrius
Stočkus, Tatsiana
Bokhan
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2008 m.
Pomėgiai: bendrauti
su draugais, vaikščioti

EIVIDAS
STANKEVIČIUS

ROMAS
FRIDRIKAS

LUKAS
KRASAUSKAS

MINDAUGAS
EŽERSKIS

Graikų-romėnų
imtynių svorio
kategorija: iki 87 kg
Gimimo data:
1994 06 18
Treneriai: Mindaugas
Ežerskis, Saulius
Liaugminas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2009 m.
Pomėgiai: žvejyba,
kelionės

Graikų-romėnų
imtynių svorio
kategorija: iki 130 kg
Gimimo data:
1995 07 27
Treneriai: Mindaugas
Ežerskis, Vitalijus
Nagovicinas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2008 m.
Pomėgiai: draugai,
kelionės, muzika

Laisvųjų imtynių
svorio kategorija:
iki 97 kg
Gimimo data:
1997 09 06
Treneris: Sergejus
Kasimovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: žvejyba,
muzika, filmai

Vyr. treneris

JEVGENIJUS
IZMODENOVAS

Treneris

stalo
tenisas

MEDARDAS
STANKEVIČIUS

ANDRIUS
STOČKUS

Rungtis: vienetas
Gimimo data:
2000 02 23
Treneris: Viktoras
Stankevičius
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: žvejyba

Treneris

RUSLANAS
VARTANOVAS

AIVARAS
KASELIS

TATSIANA
BOKHAN

Treneris

Treneris

Trenerė
SERGEJUS
KASIMOVAS

Treneris

VIKTORAS
STANKEVIČIUS

Treneris
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krepšinis (3x3)

MEDAS
KUPRIJANOVAS

PAULIUS
SEMAŠKA

LUKAS
GRABAUSKAS

AURELIJUS
PUKELIS

DAINIUS
NOVICKAS

DARIUS
SARKANAS

Žaidėjas
Gimimo data:
1996 09 16
Treneris: Valerijus
Kuprijanovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2004 m.
Pomėgiai: sportas,
muzika, knygos

Žaidėjas
Gimimo data:
1993 01 14
Treneris: Valerijus
Kuprijanovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2002 m.
Pomėgiai: sportas

Žaidėjas
Gimimo data:
1995 02 06
Treneris: Kęstutis
Naruševičius
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2006 m.
Pomėgiai: krepšinis

Žaidėjas
Gimimo data:
1994 05 17
Trenerė: Reda
Vaškienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: krepšinis

Treneris

Komandos vadovas

KAROLIS
GIRULIS

GABRIELĖ
RANKELYTĖ

ALISA
BOGDANOVA

RONALDAS
RAČINSKAS

GERMANAS
BOGDANOVAS

VIDA
ZVICEVIČIENĖ

Rungtis: kulkinis
šaudymas, 10 m
pneumatinis šautuvas
Gimimo data:
1986 11 01
Treneris: Česlovas
Pavilonis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: žvejyba,
fotografija, biliardas,
šaudymas iš lanko

Rungtis: kulkinis
šaudymas,
25 m pneumatinis
pistoletas
Gimimo data:
1999 06 10
Trenerė: Vida
Zvicevičienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2012 m.
Pomėgiai: filmai,
muzika, fizika

Rungtis: stendinis
šaudymas (apskritoje
aikštelėje)
Gimimo data:
2001 12 14
Treneris: Germanas
Bogdanovas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2013 m.
Pomėgiai: filmai,
riedlentės

Rungtis: stendinis
šaudymas (apskritoje
aikštelėje)
Gimimo data:
1968 05 13
Treneris: Aurelijus
Baronas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 1983 m.
Pomėgiai: šokiai,
muzika, knygos,
teatras, kinas

Treneris

Trenerė

šaudymas

šaudymas iš lanko

INGA
TIMINSKIENĖ

UGNIUS
TIMINSKAS

Rungtis: olimpinių
lankų moterų grupė
Gimimo data:
1988 10 29
Treneris: Ugnius
Timinskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: su
šaudymu iš lanko
susijusios veiklos

Treneris
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lengvoji atletika

KAROLINA
DELIAUTAITĖ

KOSTAS
SKRABULIS

RAPOLAS
SAULIUS

RASA
MAŽEIKAITĖ

LIVETA
JASIŪNAITĖ

JOGAILĖ
PETROKAITĖ

Rungtis: 100 m
Gimimo data:
1995 08 09
Treneris: Jonas
Čižauskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: kulinarija,
filmai, aktyvus poilsis

Rungtis: 100 m
Gimimo data:
1992 08 04
Treneris: Martas
Skrabulis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: knygos,
filmai, naujausios
technologijos

Rungtis: 110 m/b
Gimimo data:
1996 02 15
Trenerė: Erika
Žiupkienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2006 m.
Pomėgiai: socialinių
tinklų rinkodara,
programavimas,
važinėti vienračiu

Rungtis: 100 m/b
Gimimo data:
1997 06 17
Trenerė: Juzefa
Baikštienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2011 m.
Pomėgiai: knygos

Rungtis: ieties
metimas
Gimimo data:
1994 07 25
Trenerė: Teresė
Nekrošaitė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: aktyvus
laisvalaikis su šeima ir
draugais

Rungtis: šuolis į tolį
Gimimo data:
1995 09 30
Treneris: Eugenijus
Petrokas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: muzika,
filmai, gyvūnai

MODESTA JUSTĖ
MORAUSKAITĖ

ARTŪRAS
JANAUSKAS

ROKAS
PACEVIČIUS

BENEDIKTAS
MICKUS

EGLĖ
BALČIŪNAITĖ

GEDIMINAS
TRUSKAUSKAS

Rungtis: 4x400 m
estafetė
Gimimo data:
1995 10 02
Treneris: Rafaelis
Blankeris Alcantudas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2009 m.
Pomėgiai:
snieglentės, irklentės,
vandenlentės

Rungtis: 4x400 m
estafetė
Gimimo data:
1987 07 25
Trenerė: Lina
Grinčikaitė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: skaitymas

Rungtis: 4x400 m
estafetė
Gimimo data:
1995 05 10
Trenerė: Gražina
Šerėnienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: filmai,
muzika, rašymas

Rungtis: universali
estafetė
Gimimo data:
1997 03 26
Treneris: Mindaugas
Krakys
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: filmai,
kompiuteriniai
žaidimai

Rungtis: universali
estafetė
Gimimo data:
1988 10 31
Treneris: Laurentas
Meuwly
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: aktyvus
poilsis gamtoje

Rungtis: universali
estafetė
Gimimo data:
1998 01 02
Treneris: Martas
Skrabulis
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2010 m.
Pomėgiai: skaitymas,
filmai, žinių kaupimas

AKVILĖ
ANDRIUKAITYTĖ

MARTYNAS
VRAŠINSKAS

GABIJA
GALVYDYTĖ

MONIKA
ELENSKA

AUGUSTĖ
REGALAITĖ

TERESĖ
NEKROŠAITĖ

Rungtis: 100 m
Gimimo data:
2000 03 09
Treneris: Remigijus
Jakubauskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2012 m.
Pomėgiai: knygos

Rungtis: 110 m/b
Gimimo data:
1995 09 30
Trenerė: Nina
Gedgaudienė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2007 m.
Pomėgiai: industrinis
ir grafinis dizainas

Rungtis: estafetė
Gimimo data:
2000 01 17
Treneris: Algimantas
Sniečkus
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2012 m.
Pomėgiai: šokiai

Rungtis: estafetė
Gimimo data:
1996 02 17
Trenerė: Irina
Krakoviak-Tolstika
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2008 m.
Pomėgiai: aktyvus
poilsis, kelionės

Rungtis: šuolis į tolį
Gimimo data:
1998 03 24
Treneris: Jonas
Čižauskas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2011 m.
Pomėgiai: riedučiai,
buvimas gamtoje,
maisto gaminimas

Trenerė

AUDRONĖ
GAVELYTĖ

Trenerė
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delegacija

ADRIJUS
GLEBAUSKAS

AGNĖ
ŠERKŠNIENĖ

DAINA
GUDZINEVIČIŪTĖ

VALENTINAS
PAKETŪRAS

VAIDA
MAČIANSKIENĖ

EINIUS
PETKUS

Rungtis: šuolis į aukštį
Gimimo data:
1994 11 20
Trenerė: Audronė
Gavelytė
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2005 m.
Pomėgiai: maistas,
krepšinis, politika

Rungtis: 4x400 m
estafetė
Gimimo data:
1988 02 18
Treneris: Flavio
Zbergas
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2000 m.
Pomėgiai: knygos

Delegacijos vadovė

Delegacijos vadovės
pavaduotojas

Užsienio ryšių vadovė

Misijos vadovas

KAZYS
STEPONAVIČIUS

AGNĖ
VANAGIENĖ

DALIUS
BARKAUSKAS

DIANA
BAUBINIENĖ

Misijos vadovo
pavaduotojas

Misijos vadovo
pavaduotoja

Vyr. gydytojas

Gydytoja

ALMA
KAJĖNIENĖ

MANTAS
AMBRAŠKA

TOMAS
VOROBJOVAS

Gydytoja

Gydytojas

Gydytojas

LAURA
GEDMINAITĖ

TOMAS
LINKSMUOLIS

ANDRIUS
LIACHOVIČIUS

Kineziterapeutė

Kineziterapeutas

Psichologas

VIDA
VENCIENĖ

GEDAS
SAROČKA

Vadybininkė

Spaudos atstovas

EVA
MISIŪNAITĖ

MINDAUGAS
STRIOKAS

Rungtis: universali
estafetė
Gimimo data:
1991 01 25
Treneris: Laurentas
Meuwly
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2002 m.
Pomėgiai: muzika,
menas

Rungtis: estafetė
Gimimo data:
1991 01 26
Treneris: Juozas
Garalevičius
Pradėjo dalyvauti
varžybose: 2003 m.
Pomėgiai: knygos,
žvejyba, krepšinis

MARTAS
SKRABULIS

MINDAUGAS
KRAKYS

Treneris

Treneris

NIJOLĖ
MEDVEDEVA

SPARTAKAS
ZASTARSKIS

Komandos vadovė

Kineziterapeutas
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3x3 Krepšinis

TRIJULĖ Brausis į
olimpines žaidynes
Mūsų šalies trijulių krepšinio žaidėjų meistriškumas vis kyla,
todėl artimiausias siekis – patekti į 2020 m. Tokijo olimpines
žaidynes. Lietuva tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) 3x3
krepšinio vyrų reitinge užima vienuoliktą vietą pasaulyje, o
tarp Europos šalių yra šešta. Atliktas milžiniškas šuolis –
maždaug prieš metus mūsiškiai buvo vos ketvirtajame
dešimtuke.
Vaidas Čeponis

LKF nuotr.

Žaidžiant gatvės krepšinį leidžiamas didesnis kontaktas

Pagal reitingą patekti į Japonijoje vyksiančias žaidynes bus gana sudėtinga,
nes nuo visų varžovų gerokai atitrūkę
rusai ir ypač serbai. Kelialapiai į Japoniją, atsižvelgiant į reitingą, atiteks tik keturioms šalims. Bet iš to paties žemyno
į olimpiadą turės teisę prasimušti ne
daugiau kaip dvi rinktinės.
Dar viena vieta bus skirta šaliai, kuri
neturėjo salės krepšinio rinktinės Rio
de Žaneiro olimpinėse žaidynėse.
Taigi Lietuva nepretenduoja ir į šį bilietą. Tačiau dar trys rinktinės į Tokiją
pateks per atrankos varžybas. Jose
lietuvių šansai atsidurti tarp laimingųjų yra realūs. Bet reikės ir šiek tiek
sėkmės, nes nemažai komandų yra
panašaus pajėgumo.
Atrankos turnyre dalyvaus 20 rinkti14
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nių, kurios bus suskirstytos į keturias
grupes. Kada ir kur šios varžybos vyks
2020-aisiais, dar neaišku. Iš viso Japonijoje žais tik aštuonios pasaulio vyrų
gatvės krepšinio rinktinės.
Šiuo metu dar nėra suformuota galutinė Lietuvos 3x3 vyrų krepšinio rinktinė. Įvairiose tarptautinėse varžybose rungtyniauja atskiros mūsų šalies
ekipos, kurios kaupia Lietuvai reitingo taškus. Tiesa, jau greitai planuojama suburti rinktinę, kurios nariai
nuolat treniruotųsi kartu, susižaistų ir
geriau pasirengtų olimpiniam atrankos turnyrui.
Mūsų šalyje yra 6–7 pajėgios ekipos,
kurios sėkmingai dalyvauja tarptautiniuose turnyruose ir renka reitingo
taškus.

Branduolys – „Vyčio“ žaidėjai
Apsivilkti nacionalinės komandos
aprangą realiausiai pretenduoja 9–10
krepšininkų. Visų pirma tai Paulius
Beliavičius, Šarūnas Vingelis, Aurelijus
Pukelis, Marijus Užupis. Visi jie praėjusį sezoną gynė Šakių „Vyčio“ garbę
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL)
čempionate, kuriame užėmė antrą
vietą ir buvo labai svarbūs klubo žaidėjai. 3x3 varžybose jie susibūrė į Šakių „Gulbelės“ ekipą.
Tie krepšininkai, išskyrus A.Pukelį,
greitai dalyvaus pasaulio čempionate, kuris bus organizuojamas Amsterdame birželio 18–23 d. Vietoje A.Pukelio rungtyniaus Evaldas Džiaugys,
praėjusį sezoną NKL pirmenybėse
sėkmingai atstovavęs „Šilutei“.

3x3 Krepšinis

Vytauto Dranginio nuotr.

Planetos pirmenybėse lietuviai kovos
toje pačioje grupėje su Slovėnija, Kinija, Kataru ir Prancūzija. Tolyn žengs
dvi geriausios rinktinės.
Be išvardytų krepšininkų, patekti į
rinktinę taikosi dar du „Vyčio“ atstovai – Paulius Semaška ir Lukas Grabauskas, taip pat Medas Kuprijanovas. Pastarasis dabar žaidė Regionų
krepšinio lygoje rungtyniaujančiame
Kėdainių klube. P.Semaška ir L.Grabauskas vaidino svarbų vaidmenį
Šakių klube NKL pirmenybėse. Be to,
realus kandidatas į nacionalinę rinktinę – Lietuvos krepšinio lygoje (LKL)
rungtyniaujančios Utenos „Juventus“
komandos narys Gytis Radzevičius.
Jis per trumpą laiką padarė didelę
pažangą ir tapo reikšmingu uteniškių
rotacijos žaidėju.
M.Kuprijanovas, P.Semaška, L.Grabauskas ir A.Pukelis atstovaus Lietuvai Minske antrosiose Europos
žaidynėse. Beje, visi išvardyti žaidėjai
trijulių krepšinį aktyviai pradėjo žaisti
tik prieš metus ar dvejus.
Madas diktuoja
rusai ir serbai
Kovo pabaigoje baigėsi gatvės krepšinio žiemos sezonas ir neseniai prasidėjo vasaros. Gegužės 25 d. Rokiškyje
buvo surengtas Lietuvos čempionato
pirmasis etapas. Antrasis vyks birželio 2-ąją Skuode. Šiuose turnyruose
komandos kovos dėl kelialapių į kitas
kur kas svarbesnes varžybas.
3x3 krepšinio asociacijos socialiniai partneriai Rimanto Kaukėno
paramos grupė birželio 1 d. kviečia
krepšinio aistruolius į labdaringą
3x3 krepšinio turnyrą Vilniuje, kurio
nugalėtojai taip pat turės galimybę
patekti į paskutinį etapą Raudondvaryje. O 3x3 krepšinio sezono kulminacija taps liepos 3–4 d. Raudondvaryje
vyksiantis „Challenger“ turnyras, į kurį
komandos sieks patekti per įvairius
iki liepos mėnesio vyksiančius turnyrus. „Gulbelė“ yra vienintelė Lietuvos
ekipa, jau turinti vietą šiame turnyre.
Netrukus prasidėsiančiu vasaros trijulių krepšinio sezonu ir laukiančiais
iššūkiais džiaugėsi ir organizatoriai.
„Raudondvaris Challenger“ triumfavusi komanda iškovos kelialapį į
paties aukščiausio lygio 3x3 pasaulio
turo etapą Monrealyje. Rugsėjo 7–8 d.
Kanadoje komandos kausis dėl solidžių piniginių prizų, o nugalėtojams
atiteks net 30 tūkst. JAV dolerių.
„Lietuva šiemet jau bus pasaulio čempionate, patys rengsime labai aukšto
lygio „Challenger“ turnyrą su rekordiniu Lietuvoje priziniu fondu, turėsime

2018 m. Olimpinės dienos finalas Panevėžyje

bent porą komandų, kurios dažniau
nei bet kada apsilankys prestižiniuose turnyruose. Žinoma, tikimės, kad
visa tai veda į Tokijo olimpines žaidynes“, – viliasi 3x3 krepšinio asociacijos
direktorius Ignas Grinevičius.

Čia leidžiamas didesnis kontaktas nei
žaidžiant tradicinį krepšinį. Varžybos
rengiamos dažniausiai ten, kur būna
daug žmonių – ant jūros ar ežero kranto, reprezentacinėse miestų aikštėse,
dideliuose prekybos centruose, pilyse.

Jo teigimu, ar lietuviai pateks į olimpines žaidynes, priklausys ir nuo to,
kokio dydžio finansinę paramą skirs
Lietuvos krepšinio federacija, kiek
pavyks surinkti iš rėmėjų. Tarkime,
Rusijos, Serbijos komandos turi apie
pusę milijono eurų siekiančius metinius biudžetus.

Lietuvoje trys prieš tris anksčiau aktyviai žaidė tradicinio krepšinio atstovai – buvę LKL krepšininkai Mindaugas Budzinauskas, Rolandas Matulis,
Erikas Kučiauskas, Rolandas Skaisgirys. Pastarieji trys 2003-iaisiais tapo
pasaulio čempionais. M.Budzinauskas su partneriais yra nugalėjęs planetos taurės varžybose.

Žaidžiant trise prieš tris galima smarkiai pastorinti piniginę. Pavyzdžiui,
komandų reitinge pirmaujanti Novy
Sado ekipa iš Serbijos per metus susižeria apie 600 tūkst. eurų. Šią komandą remia Dubajaus šeichai.
Meistriškumas
smarkiai pakilo
Lietuvoje gatvės krepšinio vienas
didžiausių entuziastų yra 40-metis
Dainius Novickas. Pasak jo, krepšinis
trys prieš tris, kur žaidžiama 10 minučių arba iki 21 taško, – itin patrauklus
žiūrovams. Tai labai dinamiška sporto
šaka, vyksta nuolatinė kova be ilgesnių pauzių.

Gatvės krepšinio asas yra Ovidijus
Varanauskas, šiuo metu rungtyniaujantis salėje ir atstovaujantis Sopoto „Trefl“ klubui. Jis 2014
m. su trimis komandos draugais,
vadovaujami trenerio pareigas
perėmusio M.Budzinausko, Europos čempionate iškovojo bronzos
medalius. Pasaulio pirmenybėse
lietuviai tais pačiais metais užėmė
ketvirtą vietą. Vėliau keletą metų
Lietuvoje gatvės krepšinį sukaustė krizė. Bet krizė baigėsi ir mūsų
šalies trijulių krepšinis vėl kyla į
dideles aukštumas bei svajoja apie
olimpinius kelialapius.

Lietuva
šiemet jau
bus pasaulio
čempionate,
patys
rengsime labai
aukšto lygio
„Challenger“
turnyrą su
rekordiniu
Lietuvoje
priziniu fondu,
turėsime
bent porą
komandų,
kurios
dažniau nei
bet kada
apsilankys
prestižiniuose
turnyruose.
Ignas Grinevičius
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OLIMPINĖ DIENA

Debiutuosianti
Klaipėda užkels
kartelę
Birželio 1-ąją Klaipėda alsuos olimpine dvasia.
Uostamiestyje pirmą kartą istorijoje bus
surengta Olimpinė diena. Jubiliejinį trisdešimtąjį
kartą organizuojama didžiausia Lietuvos sporto
šventė aktyvaus laisvalaikio mėgėjams pateiks
daug naujovių, bus rekordinė ir, tikimasi, pati
masiškiausia pagal dalyvių skaičių.
Jaunius Sarapas

Klaipėda laukia
Olimpinės dienos

„Džiugu, kad vasara Klaipėdoje startuos sporto
ritmu. Nors Olimpinė diena į Klaipėdą atvyksta
pirmą kartą per 30 metų, tikiu, kad susidomėjimo
šiuo renginiu netrūks, nes klaipėdiečiai – sportiški
žmonės. Jau vien tai, kad pernai Klaipėda buvo pripažinta Europos sporto miestu, daug ką sako apie
mūsų dėmesį aktyviam gyvenimo būdui. Kviečiu
visus sudalyvauti Olimpinėje dienoje – juk čia galimybių išbandyti įvairias sportines rungtis netrūks.
Tikiu, kad sau artimą sporto šaką ras net tie, kurie
iki šiol dar nebuvo užsikrėtę sveiku sporto virusu“, –
neabejoja Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.
Rekordiškai daug veiklų
Į Olimpinės dienos žemėlapį įsitraukusi Klaipėda
kaip reikiant pakels kartelę ateityje šį renginį priimsiantiems miestams. Į dalyvio pasą, kurį renginio
16
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dieną bus galima atsiimti registracijos palapinėje,
įtraukta net šimtas skirtingų sporto veiklų – visas
jas bus galima išbandyti nemokamai. Negana to,
atlikdami įvairias sportines veiklas renginio svečiai
galės rinkti taškus, kurie dienos pabaigoje bus keičiami į medalius, „LTeam“ ir rėmėjų suvenyrus bei
prizus.
„Olimpinė diena dar kartą pateisina savo, kaip didžiausios Lietuvoje sporto šventės, vardą, – sako
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė. – Džiugu, kad kasmet didėja
ne tik dalyvių, bet ir sporto organizacijų susidomėjimas šiuo renginiu. Neabejoju, kad savo mėgstamą sportinę veiklą Klaipėdoje ras kiekvienas, todėl
laukiame dar vieno rekordinio dalyvių antplūdžio.“
Tarp nemokamų veiklų bus ir tradicinių, tokių kaip

Į Olimpinės
dienos programą
įtrauktos ne
tik olimpinės
rungtys, todėl
apie kai kurias
veiklas žmonės
sužino tik
pačioje sporto
šventėje. Šis
renginys visoms
federacijoms yra
puiki galimybė
sudominti tiek
sportuojančius,
tiek sportu
nesidominčius
žmones.
Mantas Marcinkevičius

olimpinė diena

Olimpinę mylią
galima įveikti ir
tokiu laivu

Vytauto Dranginio, Roko Lukoševičiaus ir LTOK archyvo nuotr.
Olimpinės
mylios bėgimas

krepšinis, futbolas, irklavimas ar boksas, ir kur kas
egzotiškesnių, pavyzdžiui, bavariškas akmenslydis,
bočia, petankė, lakrosas ar ritinis.
„Džiaugiamės, kad vis daugiau sporto federacijų įsitraukia į šį masinį sporto renginį. Į Olimpinės dienos
programą įtrauktos ne tik olimpinės rungtys, todėl
apie kai kurias veiklas žmonės sužino tik pačioje
sporto šventėje. Šis renginys visoms federacijoms
yra puiki galimybė sudominti tiek sportuojančius,
tiek sportu nesidominčius žmones“, – akcentuoja
Lietuvos olimpinio fondo (LOF) direktorius Mantas
Marcinkevičius.
naujokai ir naujoVės
Renginyje tradiciškai dalyvaus ir Lietuvos paralimpinis komitetas (LPOK), rengsiantis baudų mėtymo
sėdint, rutulio stūmimo nuo sportinės kėdutės,
šoudauno ir tinklinio sėdint užduotis. Bus ir naujokų – pirmą kartą Olimpinėje dienoje savo sporto
specifiką pristatys Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas (LKSK) ir Lietuvos specialiosios olimpiados
komitetas (LSOK).
LSOK leis sporto šventės dalyviams išbandyti bočią
ir sniegbridžius, o LKSK surengs gestų kalbos sporte ir krepšinio tyloje veiklas.
„Visi varžovai įsikiš ausų kištukus ir taip išbandys
jėgas žaisdami su mūsų kurčiųjų rinktinės nariais, –
apie neeilinę sporto rungtį pasakoja LKSK prezidentas Edvinas Kriūnas. – Turėjome panašų pavyzdį, kai
„Žalgirio“ arenoje žaidėme su „Žalgirio“ klubo garbės nariais. Jie taip pat žaidė su ausų kištukais, o po
rungtynių sakė, kad jiems tai buvo labai neįprasta
patirtis, nes sunku komunikuoti aikštelėje. Norime
šią patirtį suteikti ir kitiems.“
Naujovių pateiks ir patys organizatoriai LTOK – vyks
net trys lietuviškos olimpinės mylios rungtys.

Anksčiau sporto šventę dalyviai simboliškai paminėdavo bėgdami lietuvišką olimpinę mylią – 1988
metrus, nes būtent 1988 metais buvo atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Pernai šį atstumą buvo galima įveikti ir riedant, o šiemet – dar ir
plaukiant. Danės upėje vyksianti plaukianti olimpinė mylia miesto centrą pasieks 10.20 val., riedanti
startuos 10.30 val. prie starto arkos Atgimimo aikštėje, o bėgimo pradžia 11 val. taip pat prie starto
arkos.
„Atšilus orams į Lietuvos gatves kasmet išrieda
tūkstančiai dviratininkų, riedutininkų ar paspirtukus pasirinkusių žmonių, todėl pirmąją vasaros
dieną visų jų lauksime prie riedančios lietuviškos
olimpinės mylios starto. Čia taip pat tikimės dalyvių
išradingumo, nes trasą bus galima įveikti bet kokia
riedančia transporto priemone – nesvarbu, ar su
vienu, dviem, trimis, keturiais, o gal ir penkiais ratais“, – smagaus reginio viziją piešia LOF direktorius
M.Marcinkevičius.
Tiek į riedančią lietuvišką olimpinę mylią, tiek į tradicinį jos bėgimą vyksta speciali išankstinė, tačiau
nemokama registracija. Dalyvauti jose bus galima
ir su dalyvio pasu.

Bėgimo metu
svarBiausia
smagiai praleisti
laiką, susiBurti,
paBūti su šeima
ir draugais.
šventėje visi
kartu atlieka
apšilimo pratimus,
o po finišo prie
arBatos puodelio
aptaria Bėgant
patirtus įspūdžius.
ieVa serapinaitė

O štai plaukiančią lietuvišką olimpinę mylią organizuojantis Klaipėdos irklavimo centras, siekdamas
saugaus renginio, į turistines ir sportines baidares
bei kanojas pirmiausia sodins sportininkus, o tik vėliau šalia jų kvies prisidėti visus norinčius.
„Bėgti ir važiuoti dviračiu ar paspirtuku gali kiekvienas, todėl dalyviams sunkumų neturėtų kilti. O štai
norint išsilaikyti baidarėje ar kanojoje reikia patirties,
todėl siekdami užtikrinti žmonių saugumą į visas
vandens transporto priemones pasodinsime bent
po vieną profesionalų sportininką“, – paaiškina Klaipėdos irklavimo centro atstovė Asta Zablockytė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Dalyvavimas lietuviškos olimpinės mylios veiklose –
pats vertingiausias, nes už tai bus skiriama net šimtas taškų. Gavus antspaudą iš šios rungties ir sudalyvavus dar keliose papildomose jau bus galima
atsiimti marškinėlius arba medalį.
Profesionalų iššūkis
Olimpinėje dienoje tradiciškai vyks keturi bėgimai –
„Affidea“ 5 ir 10 km, ERGO 500 metrų bėgimas vaikams iki 12 metų ir jau minėta lietuviška olimpinė
mylia.
5 ir 10 km bėgimo varžybose, kurios bus mokamos,
bus fiksuojamas kiekvieno dalyvio laikas, visi įveikę
distanciją gaus po atminimo medalį, o greičiausieji – trofėjus ir piniginius bei kitus vertingus prizus.
Praėjusiais metais Panevėžyje vykusios Olimpinės dienos bėgimuose laurus skynė šiuolaikinės
penkiakovės atstovai: Justinas Kinderis ir Ieva
Serapinaitė triumfavo 5 km distancijoje, o 10 km
bėgime tarp moterų nepralenkiama buvo Gintarė
Venčkauskaitė-Juškienė. Maratonininko vardą pateisino Mindaugas Viršilas, triumfavęs ilgiausioje
bėgimo rungtyje.
Iš žinomų sportininkų tarp bėgikų buvo galima išvysti ir triatlonininką Titą Pumputį, gimnastą Roką
Guščiną bei kiokušin karatė meistrę Rūtą Brazdžionytę.
„Bėgimo metu svarbiausia smagiai praleisti laiką,
susiburti, pabūti su šeima ir draugais. Šventėje visi
kartu atlieka apšilimo pratimus, o po finišo prie arbatos puodelio aptaria bėgant patirtus įspūdžius.
Čia svarbiausia dalytis gera nuotaika ir savo patirtimi“, – visą šeimą suburiančios sporto šventės
atmosferą pabrėžia olimpietė I.Serapinaitė.
Dėmesys – ir žvejams
Klaipėdos publikai bus pritaikyta dar viena neeilinė
rungtis – pirmą kartą Olimpinės dienos istorijoje
bus rengiamos mėgėjiškos žūklės varžybos.
Danės upėje tarp dviejų irklavimo bazių vyksiančiose varžybose galės dalyvauti kiekvienas norintis. Registracija į jas vyksta internetu, bet į dalyvių
sąrašus įsirašyti bus galima ir sporto šventės dieną
renginio vietoje. Tiesa, jų startas – itin ankstyvas,
7 val. ryto, todėl nespėję užpildyti anketų internetu
prie varžybų registracijos palapinės vėliausiai turėtų pasirodyti 6.55 val.
„Tai yra rimtas sportas, kuriame reikalinga gera
įranga, gera technika ir supratimas, kaip pagauti
žuvį 10 metrų ribose. O tai ganėtinai sudėtinga, –
su šia sporto šaka supažindina žinomiausias Lietuvos žvejys ir legendinės televizijos laidos „Vienam
gale kablys“ vedėjas Paulius Korsakas. – Sportinės
žūklės varžybose tokio dalyko kaip sėkmė nėra.
Yra žvejo profesionalumas, daug treniruočių, daug
darbo, gerų jaukų atrinkimas, supratimas, kaip gaudyti greitai ir gerai kimbančią žuvį arba kaip gaudyti lėtai kimbančią žuvį, supratimas apie metų laikus,
pavadėlių ilgį ar kabliukų ir masalo parinkimą – yra
labai daug taktikų. Tai nėra tik plūdės įmetimas į
vandenėlį ir žiūrėjimas, kaip ta plūdė neria.“
Varžybų rėmėjas lrytas.lt padovanos dienraščio
„Lietuvos rytas“ prenumeratas vyriausiam ir jauniausiam žvejui bei šauniausiai žvejei. Papildomų
prizų sulauks ir prizinių vietų laimėtojai.
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Olimpinio kelio pradžia
Olimpinės dienos dalyviai ir sirgaliai turės progą
susipažinti su dar viena kelią į olimpines žaidynes
besiskinančia sporto šaka. Sportinei žūklei nepavyko rasti vietos 2020 m. Tokijo olimpinių žaidynių
programoje, o štai breikas labai arti to, kad debiutuotų 2024-ųjų žaidynėse Paryžiuje.
„Breikas yra labai įvairiapusis: vieni šoka kaip šokėjai, kiti atlieka daugiau gimnastikos judesių. Dinamikų amplitudė labai didelė, galima atrasti visokių
stilių – čia skonio reikalas. Bet aš pats manyčiau,
kad breikas yra arčiau meninės gimnastikos, tik
dar muzikalesnis ir originalesnis“, – pabrėžia Mantvydas Vaitkevičius, breiko bendruomenėje geriau
žinomas kaip Dėdė Ozo.
Breiko varžybos jau buvo išbandytos 2018 m. jaunimo olimpinėse žaidynėse Buenos Airėse, tačiau
jose Lietuva savo atstovų neturėjo. Aukščiausio
lygio breiko šokėjų mūsų šalis negalėtų pasiūlyti ir
artimiausiu metu. Vis dėlto iki 2024-ųjų įmanoma
užsiauginti gana stiprų kolektyvą. Tik pirmiausia
breikas mūsų šalyje turėtų susigrąžinti gerbėjų
simpatijas. Būtent toks ir bus Olimpinėje dienoje
organizuojamo breiko turnyro pagrindinis tikslas.
„Šiuo metu varžybas organizuojame siekdami populiarinti breiką. Jis pastaraisiais metais buvo įdomus ir gražus, tačiau tikrai ne toks madingas kaip
prieš 20 metų, kai kiekvienoje mokykloje būdavo
po breiko komandą. Bet kai breikas bus paskelbtas
olimpine sporto šaka ir taps populiarus, galėtume
bandyti rinkti stiprų kolektyvą, kuris galėtų rimčiau
pasivaržyti tarptautiniu lygiu“, – savo viziją braižo
M.Vaitkevičius.
Breiko turnyre Klaipėdoje tikimasi sulaukti iki šimto
dalyvių, kurie varžysis suskirstyti į tris kategorijas:
šokėjai iki 11 m. („1vs1 Kids“), 12–15 m. šokėjai
(„2vs2 Juniors“) ir visi kiti šokėjai („1vs1 Open“).
Demonstruos jėgą
Jau trečius metus Olimpinėje dienoje bus rengiamos „LTeam Throwdown“ varžybos. Praėjusių metų
varžybose dominavo užsieniečių komandos – prizines vietas tarp šešių dalyvavusių kvartetų išsidalijo Lenkijos, Latvijos ir Ukrainos atstovai, o tik dvi
turnyre besivaržiusios mūsų šalies ekipos užėmė
4–5 vietas.
Šiemet nuspręsta grįžti prie debiutiniais metais
rengto formato – varžybose galės dalyvauti ne
daugiau kaip 20 komandų, sudarytų iš dviejų merginų ir dviejų vaikinų.
„Pernai Lietuvos komandoms vyko kvalifikacija, todėl į pačias varžybas pateko tik dvi, o šiemet turnyrą
rengsime tik lietuviams, kad sudalyvauti galėtų kiekvienas – vis dėlto tai lietuviška Olimpinė diena, –
sprendimą paaiškina varžybas rengiančio sporto
klubo „Burpis“ vienas vadovų Ernestas Jonaitis. –
Specialiai užsieniečių nekviesime, nebent jie patys
rodytų didelį norą.“
Jėgos ištvermės sporto žavesys – netikėtumas:
nė vienas dalyvis iki varžybų starto nežino, kokius
pratimus jose teks įveikti. Šiųmetėse „LTeam Throwdown 2019“ varžybose bus rengiamos trys rungtys,
kuriose atlikdami specialius pratimus sportininkai
testuos savo ištvermės, jėgos, vikrumo, koordinacijos, lankstumo ir greičio sugebėjimus.

Ankstesnių Olimpinių dienų akimirkos

olimpinė diena

„Rungtyse galite tikėtis darbo su savo kūnu, giromis, štangomis, sunkiais kamuoliais, šokdynėmis,
irklavimo aparatais „Concept 2D“, dviračiais „Assault bike“, kliūtimis ir „kirminais“. Pasitikite vasarą
tarp sportuojančių žmonių gryname ore prie Danės upės“, – dalyvius intriguoja varžybas organizuojantis E.Jonaitis.
„Tai geriausia galimybė išbandyti save, – sako „Impuls“ treneris Tomas Kizelis, kalbėdamas apie treniruoklių salėse plušančius šios sporto šakos entuziastus. – Jeigu metus sportuoju, tai varžybose galiu
save realizuoti, pasitikrinti savo galimybes ir pamatyti, kur reikia tobulėti kitais metais.“
Visi „LTeam Throwdown 2019“ varžybų dalyviai bus
apdovanoti Olimpinės dienos atminimo medaliais,
o pirmųjų trijų vietų laimėtojams atiteks rėmėjų
dovanos ir piniginiai prizai: nugalėtojams – 500,
vicečempionams – 300, bronzos medalininkams –
200 eurų.
Visą dieną Danės skverelyje vyksiančiose varžybose veiklos atras ir žiūrovai, ir komandos nesurinkę
sportininkai – visi norintieji šią universalią sporto
šaką, susiejančią sunkiosios bei lengvosios atletikos, gimnastikos ir net galiūnų sporto elementus, galės išmėginti nemokamose asmeninėse
„Cross-training“ iššūkio varžybose. Trys geriausią
rezultatą parodę vyrai, moterys, berniukai (iki 16 m.)
ir mergaitės (iki 16 m.) taip pat bus apdovanoti organizatorių prizais.
šokdins MoniQue
Dar vienos dovanos Olimpinės dienos dalyviai
sulauks nuslūgus sportiniam šurmuliui – renginio
svečius džiugins vienos populiariausių šalyje atlikėjų Monikos Pundziūtės-Monique dainos.
„Priversiu visus šokinėti arba bent jau judėti, o labiausiai pavargę galės atsipūsti per ramias dainas“, –
žada atlikėja.
Džiugins Monikos
PundziūtėsMonique dainos

Nemokamas koncertas Atgimimo aikštėje prasidės
17 val. Bet ir po sportinės dalies bei Monique koncerto šventė dar nesibaigs – vakare organizatoriai
visus renginio dalyvius pakvies į Baltijos jūros paplūdimį. Čia bus surengtos sveikuoliškos dūzgės,
per kurias dar vyks sporto filmų seansas.
Iki šiol LTOK Olimpinę dieną rengė Vilniuje, Kaune,
Alytuje, Šiauliuose ir Panevėžyje, o šįsyk didžiausia
Lietuvoje sporto šventė visus šalies sporto mėgėjus pirmą kartą suburs Klaipėdoje. Uostamiestyje
tikimasi sulaukti lankomumo rekordo, kuris po praėjusių metų renginio siekia 28 tūkstančius.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Švente mėgausis
tūkstančiai

„Surėmę pečius padarysime viską, kad Olimpinė diena pajūryje paliktų šiltų prisiminimų ne tik sportuojantiems, bet ir žiūrovams, vietiniams ir atvykusiems iš kitų regionų bei užsienio šalių“, – turiningą programą dalyviams ir svečiams žada Klaipėdos savivaldybės sporto
ir kūno kultūros skyriaus vadovė Rasa Rumšienė.
Šventės išvakarėse rengėjai darbavosi išsijuosę, derino paskutines stygas ir tvirtino, kad LTOK sėkla beriama į gerai išpurentą dirvą. Štai
dvi žinomų klaipėdiečių nuomonės.

Alfredo Pliadžio nuotr.

Gedimino Pilaičio nuotr.

Gyvenam apsupti vandens

Ugdo bendrystės jausmą

Liudvikas Mileška
Klaipėdos irklavimo sporto centro direktorius

Lina Grinčikaitė-Samuolė
Pekino ir Londono olimpinių žaidynių dalyvė

1928 m. Amsterdamo olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovavęs
bėgikas Haris Šveminas buvo pirmasis tokio lygio varžybose
dalyvavęs klaipėdietis – startavęs sprinto rungtyse į pusfinalius
nepateko. Po dešimtmečio Klaipėda tapo pirmosios Tautinės
olimpiados arena – Kuršių mariose, Danėje rungėsi buriuotojai ir
irkluotojai, o pagrindinės varžybos vyko Kaune.

Olimpinė diena – šventė ir profesionaliems sportininkams, ir
visiems sporto mėgėjams, ypač tiems, kuriems labiau patinka
ne tįsoti ant sofos, o aktyviai leisti laisvalaikį. Daugeliui tai bus
puiki proga iš arčiau stebėti varžybas, pajusti jų aistrą ir dvasią,
pabendrauti, patiems išmėginti savo jėgas, susipažinti su sporto
šakomis.

Artėjančią Olimpinę dieną aš vertinu kaip tarpukariu užsimezgusių lietuviškų olimpinio sporto tradicijų tęsinį. Tai išskirtinis įvykis
Klaipėdai. Tokio lygio ir užmojo sporto renginių, profesionalų ir
mėgėjų sambūrio miestas anksčiau neregėjo. Tiesa, klaipėdiečiai
padėjo organizuoti Pasaulio lietuvių sporto žaidynes – pajūryje
vyko kelių sporto rungčių varžybos.

Dėl motinystės atostogų praleidau kitur vykusias Olimpines
dienas, bet dabar ketinu atsigriebti Klaipėdoje – mieste, kuriame sportavau, siekiau pergalių. Organizatoriai man jau pranešė
apie malonią misiją – patekau tarp sportininkų, kuriems bus patikėta nešti šventės deglą. Galbūt dalyvausiu bėgimo estafetėse
ar kitokiose rungtyse – apie savo sportinės karjeros pabaigą dar
nepaskelbiau.

Pernai Europos sporto miesto laurais vainikuotoje Klaipėdoje
ištisus metus vyko masiniai renginiai. Žmonės bene pirmą kartą
pajuto, kad gyvena apsupti vandens. Itin įspūdingas ir spalvingas
buvo Danėje surengtas vandens sporto šakų festivalis, sutraukęs
gausų būrį irkluotojų, buriavimo entuziastų.
Sukaupta patirtis mums praverčia organizuojant Olimpinės dienos renginius ant vandens. Klaipėdoje susitelkę 200 irkluotojų
parodys, ką moka ir gali, pademonstruos savo inventorių. Geidžiamiausias reginys – lenktynės upėje drakonų klasės valtimis,
kokiomis plaukioja polineziečiai.
Džiugu, kad į šventę kviečiami nusipelnę sporto žmonės,
Lietuvos vardą garsinę pasaulio ir Europos čempionatuose,
olimpinėse žaidynėse. Tarp olimpiečių yra penki klaipėdiečiai
akademinio irklavimo meistrai. Vienas jų Augustas Navickas
– pirmasis lietuvis irkluotojas, startavęs paralimpinių žaidynių
regatoje.
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Man patinka įvairios olimpinės sporto šakos – krepšinis, plaukimas, net imtynės, naujosios rungtys, bet šįkart visko bus tiek
daug, kad galutinai apsispręsiu vietoje, pasinėrusi į šventės sūkurį. Vyras irgi prijaučiantis sportui, o dvejų metų dukrelė Olimpinės dienos renginius stebės iš savo vežimėlio.
Smagu, kad organizatoriai sumanė olimpiečius paversti ne
šventinių kalbų sakytojais, o veikliais masinio sporto populiarintojais ir dalyviais. Mūsų mažoje šalyje olimpiečių šeima nėra
itin gausi – mus pažįsta, reiškia pagarbą ir meilę, nori sužinoti,
kaip kam dabar sekasi, išgirsti prisiminimų ir vertinimų. Žmonės renginių arenose akis į akį bendraudami su olimpiečiais ir
kitais sporto profesionalais, jų treneriais, manau, bus drąsesni
ir aktyvesni, jaus didesnį norą ir motyvaciją įsilieti į šventės
programą.
Parengė Gediminas Pilaitis

spaudos diena

vėl spindėjo „perlas“
gegužės 6-ąją lietuvos sporto žurnalistai spaudos atgavimo, kalBos
ir knygos dieną jos išvakarėse tradiciškai paminėjo krepšinio
aikštėje ir lietuvos tautiniame olimpiniame komitete.
algis Balsys

Alfredo Pliadžio nuotr.

Visos trys
turnyre
dalyvavusios
komandos

Antrus metus iš eilės „Žalgirio“ salėje vyko krepšinio turnyras, kuriame
jėgas išbandė „Perlo“, sporto žurnalistų ir Seimo komandos. Tiesa, tautos išrinktųjų gretose nebuvo pačių
ryškiausių sporto žvaigždžių Virgilijaus Aleknos ir Sergejaus Jovaišos...
Komandos tarpusavyje sužaidė po
vienerias sutrumpinto formato rungtynes – du kėlinius po 10 min.
Turnyro nugalėtojais vėl tapo „Perlo“
vyrai, kuriems nuo trenerių suolelio
sumaniai vadovavo ne tik Rimantas
Endrijaitis, bet ir UAB „Olifėja“ generalinis direktorius Antanas Muraška.
Vedami žinomų krepšininkų Mindaugo Lukošiaus, Romualdo Brazausko
ir puikiai gynyboje pasidarbavusio
Donato Kazlausko veteranai pirmąsias rungtynes prieš Seimo komandą
laimėjo tik po atkaklios kovos rezultatu 25:20. Seimo komandai aikštelėje
sumaniai vadovavo pats Ramūnas

Karbauskis, pagirtinai žaidė ministras
Virginijus Sinkevičius, Seimo nariai
du Andriai – Mazuronis ir Kupčinskas,
jiems gerai talkino Jonas Jarutis, Gediminas Vasiliauskas, Domas Petrulis.
Tik aštuoniese žaidusiai Seimo komandai tai buvo antrosios rungtynės
iš eilės. Pirmąjį susitikimą seimūnai
pralaimėjo žurnalistams – 23:41, kurių gretose išsiskyrė du LTOK atstovai
Gedas Saročka ir Jaunius Sarapas,
fotografas Augustas Četkauskas.
Žurnalistų komandoje nebuvo kelių
patyrusių žaidėjų, kurie po pasaulio
ledo ritulio čempionato Kazachstane
pakeliui į namus įstrigo Maskvos oro
uoste.
Lemiamose rungtynėse „Perlo“ vyrai įveikė Lietuvos sporto žurnalistų
federacijos (LSŽF) ekipą – 32:25 ir
antrus metus iš eilės tapo turnyro nugalėtojais.

Visiems žaidėjams atminimo prizus
įteikė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir generalinis sekretorius
Valentinas Paketūras. Visi krepšininkai buvo apdovanoti Lietuvos sporto žurnalistų federacijos medaliais,
kuriuos įteikė viceprezidentas Stasys
Petkus, nes LSŽF prezidentas Tautvydas Vencevičius žinių apie turnyrą
laukė Maskvoje.

LTOK suvenyrai
Seimo komandai
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Apie moterų sportą –
iškalbingais skaičiais
Šiuolaikines olimpines žaidynes atgaivinęs Pierre‘as de Coubertinas
sakė, kad moterys sporte yra „nepraktiška, neįdomu, neestetiška ir
neteisinga“. 1900 m. olimpinėse žaidynėse Paryžiuje moterys dalyvavo
vos dviejose, o vyrai – 96 rungtyse. 2020-ųjų žaidynėse sportininkių
bus daugiausia per visą olimpinių žaidynių istoriją – Tokijuje
varžysis 48 proc. moterų ir 52 proc. vyrų. Bet lygiateisiškumo
problema – ne tik suvienodinti skaičiai.
Inga Jarmalaitė, Gedas Saročka

Visose srityse lyčių lygybė – karšta šių
dienų tema. O kaip yra sporto žiniasklaidoje? Ar moterų sportui lengva
prasibrauti į aukščiausias spaudos
ir portalų naujienų pozicijas? Kodėl
sportininkės grožį pabrėžianti antraštė sulaukia didesnio skaitytojų susidomėjimo, kaip, beje, ir žinutę iliustruojanti seksuali atletės nuotrauka,
arba kodėl sporto žurnalisčių Lietuvoje mažiau nei žurnalistų?
Tokie klausimai skambėjo balandžio
26–27 d. Druskininkuose vykusiame
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
organizuotame seminare „Lytiškumo
tendencijos Lietuvos žiniasklaidoje“.
Pranešimais, rekomendacijų ir tyrimų apžvalgomis, tendencijų analizėmis paremtame seminare dalyvavo
per 20 Lietuvos sporto žurnalistų,
sportininkų, institucijų atstovų. Pagrindinis tikslas – susipažinti su 2018
m. paskelbtomis Tarptautinio olimpinio komiteto lytiškumo įvaizdžio
gairėmis, įvertinti situaciją mūsų ir
pasaulinėje žiniasklaidoje, pasvarstyti, kaip būtų galima pagerinti lyčių
lygybės padėtį Lietuvoje.
Keletas skaičių
Seminare pranešimą skaičiusi Visuomenės informavimo etikos komisijos
pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė atkreipė dėmesį, kad sporte lygiateisiškumo problema prasidėjo nuo
pat olimpinio judėjimo pradžios, nes
P.de Coubertinui atrodė, kad moteris
žaidynėse gali būti žiūrovė, gali apdovanoti vyrus, bet ne varžytis. Nors
laikai pasikeitė ir sportininkių yra ne
mažiau nei sportininkų, pavarčius
laikraščių, žurnalų, interneto portalų
publikacijas susidaro kitoks vaizdas.
V.Žukienė pateikė tokį pavyzdį. Vokietijos spausdintinės spaudos tyrimas rodo, kad sporto žurnalistika yra
22

OLIMPINĖ PANORAMA

grynai vyrų veikla: 92 proc. visų parašytų tekstų sukurti vyrų ir tik 8 proc. –
moterų. Vadinasi, juose perteikiamas
ir vyriškas požiūris.
Remiantis „Women‘s sports foundation“ duomenimis, Amerikoje, kurioje
apie 40 proc. sportuojančių ir aktyvia
fizine veikla užsiimančių asmenų yra
moterys, tik 6–8 proc. iš visų sportui
skirtų publikacijų kalbama apie moterų sportą. O keturių didžiausių JAV
laikraščių tekstų tyrimas parodė, kad
juose moterų sportas užima tik 3,5
proc. visų sporto istorijų (livestrong.
com). Lietuvoje nėra atliktų išsamių
mokslinių tyrimų, bet eilinę dieną
populiariausių mūsų portalų sporto
skiltys atrodo išskirtinai vyriškai.
Iškalbingi ir Europos lyčių lygybės
instituto pateikti duomenys, rodan-

tys, kad 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse tarp akredituotų žurnalistų ir fotografų, kurių ten buvo
daugiau nei 21 tūkst., moterys sudarė 15 proc.
Interneto žiniasklaidos asociacijos
vadovė Aistė Žilinskienė atkreipė
dėmesį, kad Vakarų Europoje rungtynes dažnai komentuoja duetai, iš
kurių vienas būna ne profesionalas,
o tiesiog žinomas žmogus, pavyzdžiui, televizijos ar popžvaigždė, o
kitas – profesionalus sportininkas ar
komentatorius.
Stiebtis yra kur
Seminaro „Lytiškumo tendencijos
Lietuvos žiniasklaidoje“ viena organizatorių, LTOK užsienio ryšių direktorė Vaida Masalskytė pasidžiaugė,
kad pateikiant lygiateisiškumo situa-

seminaras
Elvio Žaldario nuotr.
Seminare dalyvavo
olimpinės rinktinės
kandidatai V.Andrulytė,
J.Kinderis, T.Tamašauskas

mas, kaip rašoma apie mūsų sportininkus vyrus ir moteris bei kiek laiko
televizijoje užima vyrų ir moterų
varžybų transliacijos. Šio tyrimo,
apėmusio 2013–2014 m. interneto
portaluose skelbtą informaciją apie
2016 m. Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatus ir 2014 m. sausio
1 d. – 2015 m. kovo 1 d. televizijos
kanalų transliacijas (tiriamuoju laikotarpiu buvo įvertinti 51 882 interneto pranešimai ir 7119 transliuotų
varžybų), duomenys parodė, kad
pagal lytį sportininkai paminėti 77
proc., sportininkės – 16,4 proc. Televizijos kanaluose tiriamuoju laikotarpiu irgi dominavo vyrų sportas –
vyrų sporto varžybų transliacijos
sudarė 97 proc. Kad moterų varžybų rodoma per mažai, sutiko net tie
respondentai, kurie prisipažino, kad
vyrų varžybas stebėti įdomiau.
Seminaras
Druskininkuose

ciją Lietuvos žiniasklaidoje yra kuo didžiuotis, nes pas mus padėtis gera –
mūsų spaudoje, interneto portaluose
rašoma apie abiejų lyčių sportininkus, jų laimėjimus.
„Bet jeigu nesistengsime daugiau
rašyti, rodyti apie savo čempiones –
olimpines, Lietuvos, galime daugiau
jų neturėti, nes mergaitėms nebus į ką
lygiuotis, jos nematys pavyzdžio. Turėtume truputėlį daugiau praverti duris,
kad sportuojančios mergaitės matytų,
jog rašoma ne tik apie sportininkus,
bet ir apie sportininkes, todėl yra į ką
lygiuotis – į Rūtą Meilutytę, Laurą Asadauskaitę ir kitas“, – sakė V.Masalskytė.
Kad Lietuvos žiniasklaidai stiebtis
yra kur, parodė 2015 m. pabaigoje –
2016 m. pradžioje LTOK kartu su
„TNS LT“ inicijuota apklausa ir tyri-

Sporto žurnalistė Dovilė Šeduikytė pasidalijo tokiu pastebėjimu:
didžiausią lygybę vyrų ir moterų
sportas pasiekia per olimpines žaidynes, nes tuo metu rašoma apie
visus mūsų olimpiečius – ir vyrus, ir
moteris. O kasdien interneto portalams tokį santykį išlaikyti sunku, nes
krepšinio sezono metu apskritai visų
sporto žinučių pusę, tai yra 50 proc.,
užima Kauno „Žalgiris“.
Sunkiai į televizijas pakliūvantis ir,
palyginti su vyrų, menko populiarumo sulaukiantis šalies moterų krepšinis, kaip pasakojo Lietuvos moterų
krepšinio lygos direktorius Giedrius
Gustas, išnaudoja alternatyvias platformas rungtynėms transliuoti – turi
savo tikslinę auditoriją „YouTube“,
„Facebook“ tinkle, bet dar trūksta atgalinio ryšio.
Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentas Tautvydas Vencevičius priminė: kai turėjome stiprią

moterų krepšinio komandą „Lietuvos
telekomą“, patekdavusią ir į Eurolygos finalo ketvertą, TV transliacijų,
dėmesio ir žiūrovų moterų krepšiniui
netrūko.
Buvęs Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Vytautas Kvietkauskas
priminė, kad yra vyrų, moterų ir neįgaliųjų sportas, bet pastarajam dėmesio mūsų žiniasklaidoje taip pat
trūksta.
„Sportas yra pagrindinė priemonė
neįgaliesiems į visuomenę integruoti, parodyti, kad negalią turintiems
žmonėms nereikia užsidaryti namie.
Nors mūsų paralimpiečiai daug pasiekę, per olimpines žaidynes yra
iškovoję 32 medalius, nė vienas Lietuvos sporto žurnalistas dar nebuvo
akredituotas paralimpinėse žaidynėse“, – atkreipė dėmesį V.Kvietkauskas.

TOK
priZas
Druskininkuose vykusį
seminarą „Lytiškumo
tendencijos Lietuvos
žiniasklaidoje“ organizavo
Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas. Seminaras
surengtas gavus
Tarptautinio olimpinio
komiteto dotaciją naujoms
iniciatyvoms Lietuvoje
įgyvendinti. Dotacija
Lietuvai skirta drauge su
LTOK prezidentei Dainai
Gudzinevičiūtei atitekusiu
TOK prizu „Moterys ir
sportas“. Šis prizas skiriamas
už indėlį siekiant lyčių
lygybės sporte.

Moterų daugėja,
Vyrų Mažėja
Seminare dalyvavo ir trys olimpinės
rinktinės kandidatai: boksininkas
Tadas Tamašauskas, buriuotoja Viktorija Andrulytė ir penkiakovininkas
Justinas Kinderis.
Pastaruoju metu bene daugiausia
pokyčių išgyvena boksas. Moterų
boksas į olimpines žaidynes įtrauktas
nuo 2012 m. Londono žaidynių, kuriose moterys kovojo dėl trijų svorio
kategorijų medalių komplektų, vyrai –
dėl dešimties. 2020 m. Tokijuje moterų svorio kategorijų bus penkios,
vyrų – aštuonios.
„Jeigu yra paklausa, tegul merginos
sportuoja, labiau įsitraukia į boksą ir
po kurio laiko vyrų ir moterų olimpinių svorio kategorijų santykis galbūt
išsilygins, bet tam dar reikia didesnio
moterų susidomėjimo ir meistriškumo“, – įsitikinęs T.Tamašauskas.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Ar moterų boksą paskelbus olimpine
sporto šaka stipriai padaugėjo boksininkių? Pasak T.Tamašausko, Lietuvos
bokso čempionatai vyksta kartu, bet
Europos, pasaulio čempionatai vyrams ir moterims rengiami atskirai,
todėl vyrai nelabai susiduria, nelabai
pastebi, kad štai boksininkių gerokai
padaugėjo.
„Aš pats turiu bokso klubą ir iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad
merginos labiau domisi boksu, bet
kaip mėgėjos, o ne profesionalės.
Boksas – naudinga, aktyvi ir efektyvi sporto šaka. Pavyzdžiui, užsienyje
boksu užsiima nemažai modelių, jos
kelia savo treniruotes į socialinius
tinklus ir taip populiarina šią sporto
šaką, o jaunimas mato ir seka“, – pasakojo boksininkas.
T.Tamašausko su bendraminčiu įkurtame bokso klube jaunų merginų yra
apie 70 proc. – daugiau nei šio amžiaus kategorijos vaikinų. Šitas faktas,
neabejoja Tadas, iškalbingas šnekant
apie tai, kad atseit boksas – grynai
vyriška sporto šaka. „Tai stereotipų
klausimas. Manau, mūsų klube šis
stereotipas yra išnykęs, nors, aišku,
dalis žmonių tebemano, kad boksas –
nesaugus sportas ir išimtinai vyriškas
užsiėmimas“, – tikino boksininkas.
Olimpinėse žaidynėse vyrų buriuotojų visada būdavo daugiau nei moterų. Tokijo olimpiada bus pirmoji,
kurioje vyrų ir moterų dalyvaus po
tiek pat, o viena rungtis bus mišri –
buriuos vyras ir moteris.
„Nežinau, ar vyrai pyksta, kad jų sąskaita moterims pridėjo vietų olimpinėse žaidynėse. Manau, jiems nėra
labai malonu, nes faktas toks, kad
dabar vyrams patekti į žaidynes tapo
dar sunkiau. Vyrų tiesiog daugiau
sportuoja, jų yra daugiau, dėl to jiems
ir atranka sunkesnė. O mes, buriuotojos, pajutome, kad galimybių pelnyti
olimpinį kelialapį padaugėjo“, – sakė
buriuotoja V.Andrulytė.
Viktorijos tikinimu, bet čia galima kalbėti ne vien apie buriavimą. Jai tenka
bendrauti ir su kitų sporto šakų atstovais, kurie irgi sako, kad daug elito
sportininkų vyrų į žaidynes nepateks
dėl to, jog olimpiadoje jiems sumažėjo vietų. Žaidynėse vienodinant vyrų
ir moterų santykį kartu trinama riba
tarp vyriškų ir moteriškų sporto šakų,
nors ilgą laiką kai kurios sporto šakos,
pavyzdžiui, tas pats boksas, buvo laikomos labai vyrišku sportu.
Mišrios rungtys –
patrauklios
Olimpinėse šiuolaikinės penkiakovės
varžybose vyrų ir moterų dalyvau24
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ja po lygiai, o jaunimo žaidynėse,
Europos, pasaulio čempionatuose,
Pasaulio taurės etapuose, be individualių vyrų ir moterų pasirodymų,
rengiamos mišrių porų varžybos.
Beje, gegužės pradžioje iš Vengrijoje
vykusio Pasaulio taurės etapo mišrių
porų varžybų bronzą parsivežė Justinas Kinderis ir Gintarė Venčkauskaitė-Juškienė.
Ši rungtis, pasak J.Kinderio, labai
patinka žiūrovams, joje daug dinamikos – įdomu ir žiūrovams, ir sportininkams. „Man irgi tai visai kitoks
startas, nes atsakai ne tik už save,
bet ir už komandos narį, todėl tai papildomai įpareigoja labiau stengtis,
nepasiduoti sunkiomis akimirkomis,
papildomai motyvuoja. Ir estafetės
rezultatai dažnai būna geresni. Aišku, ši rungtis fiziškai lengvesnė: ir
vyrai, ir moterys atlieka tą patį – bėga
perpus trumpesnę distanciją nei per
individualias varžybas, dėl to ir psichologiškai diena būna lengvesnė.
Kai startuoji asmeninėse varžybose,
slegia didesnė psichologinė įtampa“, – pasakojo Justinas, savo trofėjų
kolekcijoje turintis po vieną mišrių
estafečių pasaulio bei Europos čempiono medalį.
Ar gali ši rungtis tapti olimpine?„Deja,
TOK krepšelyje penkiakovė patenka
tarp nepopuliarių sporto šakų, todėl
gauti papildomą medalių komplektą,
kurių skaičius ir taip ribotas, vargu ar
galima tikėtis“, – abejojo Justinas.
priklauso nuo laiMėjiMų
Ar sportininkai mato problemų, susijusių su moterų sporto vaizdavimu
žiniasklaidoje? „Viskas priklauso nuo
rezultatų. Tarkime, kai boksininkė Vaida Valskytė pasaulio čempionate užėmė penktą vietą, šis įvykis žiniasklaidoje mirgėjo, sporto žurnalistai ėmė
gilintis į jos istoriją. Deja, daugiau
kalbėti apie tarptautinius mūsų boksininkių laimėjimus nelabai galima, o
štai iš vyrų boksininkų dabar turime
Eimantą Stanionį, Egidijų Kavaliauską ir kitų. Manau, viskas priklauso ne
nuo sportininko lyties, o nuo rezultatų“, – įsitikinęs T.Tamašauskas.
J.Kinderis Lietuvoje dėl to problemų
nemato, gal kitose šalyse šis netolygumas labiau juntamas. „Kai penkiakovininkė Laura Asadauskaitė
laimi Europos, pasaulio čempionatų
medalių ar juo labiau tapo olimpine
čempione, žiniasklaidos dėmesio
gavo tikrai ne mažiau nei tokias pat
pergales iškovoję vyrai. Todėl viskas
priklauso nuo laimėjimų“, – pateikė
pavyzdį penkiakovininkas.
V.Andrulytė atkreipė dėmesį į tai, kad

seminarą Baigėme
pažadu sukurti sporto
žurnalistams skirtas
rekomendacijas ir
suorganizuoti dar
vieną seminarą, kuriame
susitiktų žiniasklaidos
atstovai ir geriausi
lietuvos sportininkai.
Vaida Masalskytė

seminaras

interViu
Apie lytiškumo tendencijas Lietuvos
sporto žiniasklaidoje, TOK rekomendacijas ir seminaro naudą kalbamės
su viena šio renginio organizatorių,
LTOK užsienio ryšių direktore Vaida
Masalskyte.
kokios lytiškumo tendencijos lietuvos sporto žiniasklaidoje? ar
tai, ką pamatėte seminare, atitiko
išankstinius lūkesčius?
Aiškiai pamatėme, kad Lietuvos sporto žurnalistai, žurnalistus vienijančios
sąjungos ir federacijos domisi lyčių
lygybės sporte ir sporto žiniasklaidoje temomis. Tai nuteikė optimistiškai.
Mūsų šalies sporto žurnalistai vertina
abiejų lyčių laimėjimus, pasirodymus
ir asmenybes, apie juos rašo neskirstydami į vyrus ir moteris.
Vis dėlto lietuvos žiniasklaidoje dominuoja žinutės apie vyrų
sportą.

Seminaro
dalyviai

Seminaro
organizatorės
V.Masalskytė ir
A.Vanagienė
Seminare
dalyvavo
Lietuvos
žurnalistų
sąjungos
pirmininkas
D.Radzevičius

vaikams ir jauniems sportininkams
reikia pavyzdžių, kurie juos įkvėptų.
O mergaitėms reikia sportininkių pavyzdžių, todėl gal atrodo, kad nieko
čia tokio, vyrų daugiau sportuoja, todėl apie juos daugiau ir rašoma – tai
natūralu, bet iš ko įkvėpimo semtis
mergaitėms?
Kai pati Viktorija pradėjo rimčiau
sportuoti ir siekti aukštų tikslų, jai didžiausias stimulas buvo amerikietė
Anna Tunnicliﬀe, kuri 2008 m. Pekine
tapo olimpine čempione. Bet ši sportininkė jai patiko dar tada, kai nebuvo iškovojusi olimpinės čempionės
titulo. Įkvėpė istorija, nes jai reikėjo
įveikti pasaulio metų buriuotoja išrinktą stiprią konkurentę iš JAV, kad
apskritai galėtų vykti į Pekiną.
„Mane sužavėjo rašiniai, pasakojimai
apie ją, nors tuo pat metu mes turėjome Gintarę Volungevičiūtę, kuri Pekine tapo vicečempione. Tai didžiulis
jos asmeninis ir viso mūsų buriavimo
laimėjimas, bet apie A.Tunnicliﬀe
man, stiprios buriuotojos pavyzdžio
ieškojusiai merginai, pasiskaityti
buvo prieinamiau“, – pasakojo buriuotoja.
O apie ką po Pekino žaidynių daugiau
rašė žiniasklaida: apie G.Volungevičiūtės pergalę ar apie į viešumą iškilusią meilės istoriją – dar klausimas.

Atlikti tyrimai rodo, kad daug daugiau žinučių Lietuvos sporto žiniasklaidoje – apie vyrus. Atitinkame ne
pačias geriausias tendencijas – įprastą pasaulio vidurkį. Seminare išsiaiškinome, kodėl. Pasirodo, Lietuvos
sporto žiniasklaidoje dominuoja komandinės sporto šakos – krepšinis,
futbolas, ledo ritulys. Jomis žmonės
labiau domisi, matyt, tokios tradicijos, tai įaugę į kraują. Be to, šių sporto
šakų vyrų komandos tarptautinėse
varžybose patiria daugiau laimėjimų.
Kalbant apie individualias sporto
šakas, Lietuvoje padėtis tikrai gera,
čia žiniasklaidos dėmesys abiejų lyčių sportininkams yra vienodas. Juk
dviratininkės Simonos Krupeckaitės
aukso medalis yra tokios pat vertės
kaip ir plaukiko Dano Rapšio.
kokias konkrečias temas palietus
užvirė karščiausios seminaro dalyvių diskusijos?
Viena iš labiausiai diskutuojamų
temų buvo moterų sporto įdomumas ir kas jį kuria: sporto specifika,
atletiškumas, žiūrovų kiekis arenose,
stereotipai, o gal žurnalistai? Dauguma sutarė, kad dirbtinai kelti sporto
šakos, komandos arba sportininko
(-ės) aktualumo nėra prasmės, bet
informacijos sklaida prisidėti prie
rečiau matomų sportininkų, ne tokių
populiarių, kaip krepšinis ar futbolas,
sporto šakų – tikrai gali.
Kita aktuali diskusija vyko sportininkų vaizdavimo žiniasklaidoje tema.
Čia buvo paliesta žurnalisto etikos
tema, ką ir kaip vaizduoti, apie ką rašyti ar nerašyti, sutarta vengti vartoti
atletus žeidžiančius žodžių junginius,

tokius kaip „gražuolė sportininkė“,
„seksualiausi sportininkai“ ir t.t.
seminaro dalyviai susipažino su
tok lytiškumo įvaizdžio gairėmis.
kokia buvo jų reakcija į pasaulines
tendencijas?
Noriu pagirti Lietuvos sporto žurnalistus. Visi seminaro dalyviai įsiklausė
į rekomendacijas, su jomis sutinka,
daugelis jomis jau remiasi savo darbe. Tą parodė ir jų išsakytas kritiškas
požiūris į kai kurių Lietuvos sporto
federacijų žingsnius, akcijas, atidirbimą rėmėjams. Susidarė įspūdis, kad
žurnalistų požiūris į sportininkų vaizdavimą yra artimesnis TOK rekomendacijoms, pasaulinėms normoms ir
tendencijoms nei kai kurių sporto
šakų federacijų.
Iš to, ką mačiau ir išgirdau Druskininkuose, darau išvadą, kad Lietuvos
žurnalistai eina teisingu keliu, gerbia
save ir kitus, mąsto ne tik apie žinučių skaitomumą, bet ir apie etikos
normas.
olimpinėse žaidynėse dalyvauja
vis daugiau sportininkių. lyčių lygybė sporte – tok pasirinktas kelias. ar tikite, kad ir sporto žiniasklaida abiem lytims skirs vienodai
dėmesio?
Tikiu ir numanau, kada tai įvyks
(šypsosi). Teoriškai tai turėtų atsitikti
per artimiausias olimpines žaidynes
Tokijuje. Ten sportininkų, moterų ir
vyrų, skaičius bus labai panašus, tai
sudarys palankią terpę net nesusimąsčius skirti dėmesio abiejų lyčių
atletų iškovotiems medaliams, jų
istorijoms. Olimpinėse žaidynėse
daugėja ne tik sportininkių, bet ir
atletų pasirodymus nušviečiančių
žurnalisčių. Šis veiksnys irgi turi
įtakos žvelgiant į lyčių lygybę bei
tinkamą sportininkų vaizdavimą žiniasklaidoje.
kokios realios naudos žurnalistams davė šis seminaras?
Šio seminaro tikslas – pabandyti
stabtelėti ir apsižvalgyti, kur esame,
kaip atrodome, ar nepamiršome to,
ko mokėmės universitete, kas parašyta etikos kodeksuose. Manau, dalyviai į redakcijas grįžo su geru užtaisu,
susimąstę apie smulkius, bet svarbius
kasdienio darbo niuansus.
Seminarą baigėme pažadu sukurti
sporto žurnalistams skirtas rekomendacijas ir suorganizuoti dar vieną
seminarą, kuriame susitiktų žiniasklaidos atstovai ir geriausi Lietuvos
sportininkai.
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Pagalbos ranką
ištiesė Indija
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės generalinis
sekretorius Vytautas Zubernis pasakoja apie šiandienos
gyvenimą, ankstesnį darbą Indijoje ir LTOK.
Marytė Marcinkevičiūtė

LTOK ir asmeninio archyvo nuotr.
V.Zubernis Londono olimpinėse žaidynėse su prezidente D.Grybauskaite ir tuomečiu Lietuvos
ambasadoriumi Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje O. Jusiu

Tris kadencijas Lietuvos tautiniame
olimpiniame komitete generaliniu
sekretoriumi dirbęs praeityje puikus
dviratininkas, 1966 m. Lietuvos čempionas ir nusipelnęs treneris Vytautas Zubernis kovo 23-iąją minėjo 75
metų jubiliejų.
Kai pagerbiant jubiliatus LTOK būstinėje Olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė jam įteikė LTOK
antrojo laipsnio ženklą „Už nuopelnus“, V.Zubernis pasakė: „Džiaugiuosi
tiek sulaukęs, nes ne visiems lemta
tiek nugyventi. Nesu visiškai atsiskyręs nuo olimpinio judėjimo. Nuolat
stebiu, kas vyksta, jeigu tik būnu
kviečiamas, stengiuosi dalyvauti visuose renginiuose. Į užribį nesijaučiu
nustumtas.“
Sveikata Vytautas nesiskundžia, nors,
kaip pats sako, sulaukus tiek metų
prireikia tai vienur, tai kitur truputį
palopyti organizmą. Tačiau gyvenimo būdo nekeičia: kaip ir anksčiau,
keliasi prieš pusę šešių ir Jeruzalės
mikrorajone, kuriame gyvena, kasdien pėstute žingsniuoja bent 40 min.
ir lauke pasimankština.
Prisiminęs savo darbą LTOK Vytautas
sako, kad jam daugiau teko rūpintis
ūkiniais reikalais. „Taip visose šalyse
buvo. Jeigu esi generalinis sekretorius, atsakai už visą ūkį, direktorato
darbą. Dirbdamas patyriau daug
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gerų akimirkų. Olimpinis judėjimas
vyksta tam tikrais ciklais – nuo žaidynių iki žaidynių. Jeigu tarp žaidynių kildavo kokių nors problemų,
jos nublankdavo, per žaidynes iškovojus medalių ar užėmus aukštų
vietų, visas darbas atsipirkdavo. Taip
susiklostė, kad man dirbant LTOK per
visas olimpines žaidynes Lietuvos
sportininkai pelnė medalių. Dirbdamas generaliniu sekretoriumi turėdavau dalyvauti olimpinėse žaidynėse.
Olimpinių komitetų prezidentams ir
generaliniams sekretoriams Tarptautinis olimpinis komitetas ir anksčiau,
ir dabar apmoka visas išlaidas“, – sako
V.Zubernis.
Šešeri metai Indijoje
Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete Vytautas pradėjo dirbti 1995 m.
Nuo 1988 iki 1994-ųjų jis dirbo Indijoje ir treniravo tos šalies dviratininkus.
Pasibaigus pasirengimui Seulo olimpinėms žaidynėms buvo pakviestas
dirbti į Indiją.
„Tuo metu ten sporto ekspertais dirbo nemažai specialistų iš Amerikos,
Anglijos, Kinijos, Vokietijos, Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos. Tokioje
didelėje šalyje (tada Indijoje gyveno
beveik milijardas žmonių) ką nors pakeisti, padaryti per trumpą laiką buvo
sudėtinga, ypač buvo daug neišspręstų organizacinių klausimų. Nuolat

kildavo nesutarimų tarp šiaurinės ir
pietinės Indijos dalies dviratininkų,
ne visada patys geriausieji patekdavo
į rinktinę, nebūdavo atrankos. Vienais
metais buvau išsiųstas į vieną iš salų
Indijos vandenyne atrinkti talentingų
jaunųjų sportininkų. Kai nuskridau,
mane pirmiausia nuvedė ne pas tos
salos gubernatorių, bet į bažnyčią pas
kunigą. Per atrankos varžybas susirinko pilnutėlis stadionas dviratininkų ir
jų tėvų. Sportininkams sėkmės palinkėjo salos gubernatorius, o kunigas
juos pašventino. Atlikau tikrai didelį
darbą, radau gabių vaikinų, tačiau nė
vienas talentingas dviratininkas nebuvo pakviestas į Delį toliau treniruotis“, – pasakoja V.Zubernis.
Išbuvęs ten metus dviračių sporto
treneris įsivaizdavo, kad suvokė Indijos gyvenimą, papročius, bet, pasirodo, klydo. Vietinį gyvenimą jis pradėjo suprasti tik po ketverių metų,
kai jau galėjo kai ką pakeisti Indijos
sporte. Vytautas Indijoje ne tik treniravo dviratininkus, bet ir dirbo sporto
ekspertu, įvairių sporto šakų atstovams padėjo suprasti ir įgyvendinti
pasirengimo programą.
„Dviratininkams pirmiausia reikėjo
įrodyti, kad jų treniruočių sąlygos netinkamos, kad atsikėlę ketvirtą valandą ryto jie pedalų ilgai minti negalės.
Indija – didžiulė šalis, skirtingos jos
klimato sąlygos. Ten kiekvienas važinėja dviračiu, jų prigrūstos gatvės,
tačiau tikrų lenktynininkų nebuvo
daug – treniravosi kokie 500“, – dėsto
Vytautas.
Sveikino Indijos premjeras
V.Zubernis dirbo įvairiose Indijos
valstijose, o jo rezidencija buvo įsikūrusi Delyje. Vytauto vadovaujamiems
mėgėjams dviratininkams per Indijos čempionatus pavykdavo laimėti
medalių. Jie dalyvavo ir Azijos šalių
žaidynėse Kinijoje, bet ten apdovanojimų nepelnė.
Vytautas trumpam grįždavo į Lietuvą. Jis buvo Vilniuje ir Lietuvai skel-
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biant nepriklausomybę, ir atkuriant
savarankišką Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, dalyvavo sausio 13-osios
įvykiuose prie Televizijos bokšto.
„Tada buvo sunkus metas, Lietuvos
sportininkų su trispalve niekas nepriėmė į jokias tarptautines varžybas. Prisimenu, kaip grįžęs į Lietuvą
raštiškai kreipiausi į 40 valstybių,
kad mūsų dviratininkus pakviestų į
tarptautines varžybas ar padėtų įsigyti sportinio inventoriaus, tačiau nė
viena šalis nesuteikė jokios paramos.
Mums pagalbos ranką ištiesė Indija,
nes ten dirbau“, – pasakoja Vytautas.
Indai pasikviesdavo pas save Lietuvos
moterų ir vyrų rinktines ir jas po kelis
mėnesius išlaikydavo, dviratininkams
dar skirdavo dienpinigių. Patiems
reikėdavo susimokėti tik už kelionę.
Vytautas prisiminė pirmąją Lietuvos
dviratininkų ir jų kelionę apmokėjusių
rėmėjų išvyką į šiaurinę Indiją. Tąkart
delegacijoje buvo gal 30 žmonių.
„Mums reikėjo pervažiuoti į Bombėjų, dabartinį Mumbajų, kur prasidėjo
daugiadienės lenktynės Bombėjus–Delis ir jose dalyvavo dvylikos
šalių komandos. Galinga Indijos geležinkelių organizacija mums pateikė
malonią staigmeną: prie keleivinio
traukinio prikabino vieną papildomą
vagoną ir juo atskirai vežė Lietuvos
dviratininkų rinktinę. Kai traukinys sustodavo, mūsų dviratininkams atnešdavo karšto maisto, vaisių, gaiviųjų
gėrimų – jiems buvo skiriamas didelis
dėmesys“, – pabrėžia V.Zubernis.
Tos daugiadienės lenktynės Lietuvos
dviratininkams buvo ypač sėkmingos, galutinėje asmeninėje įskaitoje
jie užėmė penkias pirmąsias vietas.
Tuometis Indijos ministras pirmininkas Rajivas Gandhi po varžybų pajėgiausius sportininkus priėmė savo
rezidencijoje. Rankas jis spaudė ir
Lietuvos dviratininkams.
Padėjo būsimoms žvaigždėms
Indijoje treniravosi ir tuomet dar
kylančios Lietuvos dviračių sporto
žvaigždės Diana Žiliūtė, Edita Pučinskaitė, Rasa ir Jolanta Polikevičiūtės,
Zita Urbonaitė, kitos.
„Jų sportinė karjera kažin ar būtų
taip atsiskleidusi, jeigu ne treniruotės
ir varžybos Indijoje. Treniruodamosi
namie jos negalėjo išvykti į tarptautines varžybas. Kai mūsų sportininkės
nuvyko į Indiją, jos pirmiausia buvo
nusiųstos į siuvyklą išsirinkti medžiagų drabužiams. Per parą joms buvo
pasiūti Pandžabo valstijos, kurioje
treniravosi, išeiginiai indiški kostiumai. Vyrams buvo įteikti 7 metrų ilgio
turbanai“, – įspūdžiais dalijasi Vytau-

Treneris V.Zubernis ir dviratininkai K.Steponavičius bei A.Žukas (dešinėje)

tas, kuris Indijos dviratininkus buvo
pasikvietęs ir į mūsų šalį, jie dalyvavo
lenktynėse aplink Lietuvą.
Tačiau Indijoje, pasak Vytauto, buvo
ne taip paprasta dirbti. Jis galėjo
dar pasilikti, indai labai prašė, tačiau
siaubą kėlė tenykštės klimato sąlygos – per metus septynis ar aštuonis
mėnesius kamuodavo 45 laipsnių
karštis. Ne visi ir kitų šalių sporto specialistai galėjo prisitaikyti prie sudėtingų klimato sąlygų.
„Ten dirbusio Kazachstano bokso
trenerio santykiai su vietiniais treneriais pasidarė tokie įtempti, jog jis
kiekvieną dieną stengėsi išmokti kuo
daugiau indiškų keiksmažodžių, kad
indus galėtų pasiųsti į visas keturias
puses“, – juokiasi Vytautas.
Indijoje V.Zubernis nepraturtėjo, bet
įgijo daug puikių draugų, susipažino
su neįprastais tos šalies papročiais.
„Kai vykau į Indiją, gerai žinojau, jog
prie tų papročių reikės taikytis, jų negalėsiu pakeisti. Buvau patekęs į ne
vieną keblią padėtį, bet pavyko laimingai išsisukti. Gyvendamas Indijoje gerai išmokau anglų kalbą“, – sako
Vytautas.
Indijoje gyveno ir Vytauto sūnus Vytautas, kuris Malaizijoje tapo Azijos
šalių 4 km persekiojimo lenktynių
dviračių treko čempionato prizininku. Dabar jis gyvena Australijoje,
Sidnėjuje. Už indo buvo ištekėjusi
Vytauto dukra Ramunė, tačiau jos vyras mirė operacijos metu Singapūre.
Dabar dukra gyvena Lietuvoje.
Džiaugiasi šiandienos LTOK
Nuo 1995 m. rugsėjo mėnesio V.Zubernis pradėjo dirbti Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete rinkodaros direktoriumi. Jo darbo sritis
buvo gana plati – stengėsi ieškoti
rėmėjų, rūpinosi Lietuvos olimpiečių
sportine apranga. Jis buvo LTOK vyk-

domojo komiteto ir Lietuvos olimpinio fondo valdybos narys, Lietuvos
dviračių sporto federacijos viceprezidentas.
„Prieš Atlantos olimpines žaidynes
iš „Reebok“ gavome daug sportinės
aprangos, avalynės, buvome paremti
materialiai. Visų siekiai buvo bendri –
ir olimpinių sporto šakų federacijų, ir
LTOK, ir Olimpinio fondo. Džiaugiuosi, kad pavyko susitarti su italų dviračių sporto kompanija „Pinarello“. Ji
Lietuvai nemokamai pagamino puikių olimpinių dviračių, kurių vertė –
100 tūkst. JAV dolerių“, – džiaugiasi
Vytautas.
V.Zubernis, nuo 2000 iki 2012 m. ėjęs
LTOK generalinio sekretoriaus pareigas, gerai vertina Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto veiklą ir sako, kad
darbuotojai tvarkosi puikiai.
„Gaila, kad, kaip ir anksčiau, atsiranda
keletas opozicionierių, kurie nori perimti pagrindinį LTOK pajamų šaltinį – „Olifėją“. Jeigu jos nebūtų,
manau, susidomėjimas Olimpiniu
komitetu būtų daug mažesnis.
Juk pats Olimpinis komitetas įkūrė
„Olifėją“. Tačiau visada atsiranda
tokių, kurie nori pasinaudoti kitų
įdirbiu, sukurtomis gėrybėmis,
o patys nė piršto nepajudina“, –
pyksta Vytautas.

Prisimenu,
kaip grįžęs
į Lietuvą
raštiškai
kreipiausi į
40 valstybių,
kad mūsų
dviratininkus
pakviestų į
tarptautines
varžybas ar
padėtų įsigyti
sportinio
inventoriaus,
tačiau nė
viena šalis
nesuteikė
jokios
paramos.
Mums
pagalbos
ranką ištiesė
Indija, nes ten
dirbau.
Vytautas Zubernis

LTOK garbės generalinis sekretorius
džiaugiasi vis didėjančiomis šiandienos LTOK veiklos apimtimis, dideliu
tarptautiniu pripažinimu, susibūrusiu puikiu kolektyvu.
„Atkūrus nepriklausomybę pirmą
sykį istorijoje Baltijos šalies atstovė,
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė tapo Tarptautinio olimpinio komiteto nare. Tai ypatingas pripažinimas.
Kiek žinau, jos autoritetas TOK yra
gana didelis ir tuo reikia tik džiaugtis“, – sako V.Zubernis.
OLIMPINĖ PANORAMA

27

TALENTAI

Staigmena, kurios
vardas – Lietuva
Iš Europos čempionato Lietuvos meninės gimnastikos
komanda grįžo pakilios nuotaikos – su favoričių etiketes
nešiojančiomis gimnastėmis mūsiškės varžėsi kaip lygios
su lygiomis ir dukart prasibrovė į finalą.
Lina Daugėlaitė

LGF nuotr.

komandos arkliukas. Prieš metus vykusiame Europos jaunimo čempionate Lietuvos rinktinė taip pat džiaugėsi finalu ir šešta vieta jame.
„Mergaitės pernai buvo tarp aštuonių geriausių komandų, dabar vėl
aštuntuke. Vadinasi, tai ne atsitiktinumas, tai jau Lietuvos komandos
pripažinimas, įvertinimas“, – teigia
D.Kutkaitė.
Sunku su tuo nesutikti, juolab kad šių
metų komanda – visiškai nauja. Praėjusio čempionato dalyvės jau perėjo į
suaugusiųjų amžiaus grupę, o šiemet
Europos čempionate debiutavo trylikametės ir keturiolikmetės kaunietės
Patricija Kilijonaitė, Eva Dovidonytė,
Emilija Tarnauskaitė, klaipėdietė Paulina Jočytė bei vilnietė Gabija Cicėnaitė.

Lietuvos jaunimo komanda (iš kairės) su Ispanijos atstove M.Cumbres, trenerėmis
D.Kutkaite ir A.Giriūniene

Dar prieš kelerius metus kaip autsaiderės linksniuotos lietuvės šiandien
kabinasi į atlapus geriausioms ir nežada sustoti. Prisimindama Europos
čempionatą, gegužės viduryje vykusį
Azerbaidžano sostinėje Baku, Lietuvos rinktinės trenere šiandien dirbanti Dalia Kutkaitė, kuriai kadaise lenkėsi visa Europa, turi pagrindo šypsotis.
„Padarėme daugiau, nei tikėjomės.
Iškopti į du finalus buvo be galo sudėtinga esant tokiai konkurencijai,
dalyvaujant tokioms valstybėms, kurios turi nepalyginamai geresnes sąlygas. Tai didžiulis laimėjimas – mes
turime kuo didžiuotis, nes tik šešios
komandos iš visos Europos pateko
į du finalus, tarp jų ir Lietuva“, – jaunimo komandos pasirodymu Baku
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didžiuojasi trenerė.
Dviejuose finaluose, be Lietuvos, taip
pat varžėsi Rusijos, Baltarusijos, Italijos, Ukrainos ir Ispanijos komandos.
Pramušė ledus
Lietuvos komanda prasiskynė kelią
į penkių kaspinų bei penkių lankų
finalines rungtis ir jose atitinkamai
užėmė septintą ir aštuntą vietą.
„Visą laiką jaunimo čempionatuose
būdavo tik vienas pratimas, tik viena
kompozicija, o šiemet pirmą kartą
reikėjo atlikti dvi. Paruošti dvi kompozicijas daug sudėtingiau, kita vertus, daugiau galimybių varžytis – jei
ne vieno, tai kito pratimo finale“, – paaiškina D.Kutkaitė.
Būtent grupiniai pratimai – Lietuvos

„Teisėjai jau pradėjo mus gerbti ir pripažinti. Tai labai daug. Net neįsivaizduojate, koks didžiulis darbas pramušti ledus, kad į Lietuvos komandą
būtų žiūrima kaip į konkurentę. Mūsų
pasaulyje tai jau labai daug“, – meninės gimnastikos užkulisių šydą
praskleidžia patyrusi specialistė.
Kovotojos
Pripažinimą Lietuvos komandai
pelnė ir pats pasirodymas, ir nepralaimėta užkulisinė kova. Pirmiausia,
pasak D.Kutkaitės, tam, kad mūsų
komanda būtų įvertinta, kompozicija
turėjo būti ne dviem, o visomis trimis
galvomis aukštesnė.
„Aldutė Giriūnienė sugebėjo sukurti tokias išskirtines kompozicijas,
apie kurias kalbėta visą čempionatą.
Mūsų klausinėjo, kas sukūrė, kieno
pagalbos prašėme. Niekieno. A.Giriūnienė – pirmoji mano trenerė, aš
ja labai pasitikiu ir vertinu, mes daug
metų kartu dirbome Ispanijoje ir ji
sukūrė tas kompozicijas. Nemiegojo
dienomis ir naktimis – tuo gyveno
ir už tai buvo įvertinta“, – išskirtinių
kompozicijų svarbą pabrėžia trenerė.
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Marianne Piquerel nuotr.
Lietuvos gimnasčių pasirodymas
Suaugusiųjų varžybose dalyvavusios gimnastės (iš kairės) B.Gerulytė, B.Budginas, J.Ivanova ir Lietuvos jaunimo komanda

O prie puikaus pasirodymo prisidėjo
keli papildomi veiksniai – praėjusių
metų šešta vieta finale, darbas užkulisiuose. Europos čempionate dirbusios teisėjos Valentina Bagrijeva ir
Sigutė Mackonienė, pasak trenerės,
savais būdais taip pat kovojo už Lietuvos komandą.
„Jeigu žiūrėtume į čempionato pradžią, tai mūsų komanda, pagal teisėjų skaičiavimus, neturėjo patekti
į finalus. Tačiau mes tuos planus išardėme ir visi laikraščiai rašė, kad didžiulis siurprizas – Lietuva finale. Visą
šitą užkulisinę kovą reikia išgyventi,
būti psichologiškai labai tvirtam. Juk
vienas dalykas, kai atvažiuoji į čempionatą ir turi visų palaikymą bei pripažinimą, žinai, kad gerai pasirodęs
būsi tame aštuntuke, o kitas dalykas,
kai apie tave net nešneka, tau net
nieko neplanuoja. Todėl reikia būti
psichologiškai tvirtam, kovoti iki galo.
Mums buvo daug sunkiau nei kitoms
komandoms“, – apie kovas ant kilimo
ir šalia jo pasakoja D.Kutkaitė.
Lietuvos merginos atsilaikė. Ir tai visos komandos nuopelnas. Su jomis
dirbo ir psichologas Andrius Liachovičius. Mergaitės į komandą suburtos
įvertinus ne tik jų sugebėjimus, bet ir
charakterį.
„Mergaitės labai nori pergalių, jos
dirba, siekia tikslo. Vaikų, kurie nenori
dirbti ar mano, kad viskas lengvai pasiekiama, komandoje nėra. Visas šitas
„bukietas“ ir padėjo čempionate. Be
to, man labai svarbu, kad vaikai būtų
tokie, kuriems Lietuvos vardas kažką
reikštų“, – detales vardija trenerė.
Kišenės tuščios
Tai, kad šios trys kaunietės, klaipėdie-

tė ir vilnietė turi charakterį, atskleidžia tokia detalė – kartu jos treniruojasi vos metus.
„Mergaitės iš skirtingų miestų, jas
reikia surinkti, kad galėtų treniruotis
kartu. Šitas mergaites, kurios išvažiavo į Europos čempionatą, mes
paruošėme per penkias stovyklas. Tai
didvyriška. Nė vienos šalies atstovai,
kuriems pasakau, kokiomis sąlygomis mes ruošiamės, netiki, mano, kad
juokauju. Bet tai faktas“, – patikina
D.Kutkaitė.
Kitas iššūkis šiam penketui – pasaulio
jaunių čempionatas Maskvoje, kuris
vyks liepos 19–21 d. Tiesa, jaunimo
komanda į jį vyks su viena sąlyga –
jeigu bus finansų.
„Besiruošdami Europos čempionatui
išnaudojome visus finansus ir dabar esame minuse. Taigi su ištiesta
ranka bandysime prašyti, kad mus
kažkas išgirstų, įvertintų mūsų darbą, pastangas ir kažkiek padėtų, kad
galėtume pasiruošti ir garbingai sudalyvauti pasaulio čempionate. Man
atrodo, nei pasaulis, nei Europa nesupras, jeigu Lietuvos komanda, kuri
dabar yra aštuntuke, neatvažiuotų į
pasaulio čempionatą“, – apie euforiją
sklaidančią realybę pasakoja trenerė.
Konkurencija didėja
Azerbaidžano sostinėje tuo pat metu
vyko ir suaugusiųjų amžiaus grupės
meninės gimnastikos čempionatas,
kuriame Lietuvai atstovavo trys sportininkės – Julija Ivanova, Beatričė
Gerulytė ir Brigita Budginas. „Individualioje programoje dar reikia daug
tobulėti, – pripažįsta rinktinės trenerė. – Čia sunkiau nei grupiniuose
pratimuose, nes konkurencija milžiniška.“

Geriausiai tarp suaugusiųjų iš Lietuvos komandos pasirodė B.Budginas,
kuri atlikdama pratimą su kaspinu
užėmė 28 vietą, o pratimuose su
kuokelėmis buvo 30-ta. „B.Budginas
patempė Lietuvos komandą į viršų“, – nauja rinktinės nare džiaugiasi
D.Kutkaitė.
JAV gyvenanti lietuvių kilmės Brigita prie Lietuvos komandos prisidėjo
šiemet. Norą atstovauti Lietuvai pareiškė pati sportininkė. B.Budginas
treniruojasi JAV, tačiau ne vieną kartą
buvo atvykusi į Lietuvą, dalyvavo treniruočių stovykloje.
„Manau, tai tik į gera. Tai yra konkurencija, kuri labai reikalinga. Ne visi
tą supranta, pasipriešinimo buvo
nemažai. Bet, manau, su laiku supras,
kad kuo daugiau yra į ką lygiuotis,
tuo geriau augti ir tobulėti mūsų vaikams“, – sako trenerė.

Nei pasaulis,
nei Europa
nesupras,
jeigu Lietuvos
komanda, kuri
dabar yra
aštuntuke,
neatvažiuotų
į pasaulio
čempionatą.
Dalia Kutkaitė

Prancūziška svajonė
Šie metai – priešolimpiniai, kai įvairių
sporto šakų atstovai pradeda skaičiuoti olimpinius kelialapius ir galimybes kitų metų Tokijo olimpinėse
žaidynėse. Lietuvos meninės gimnastikos atstovai apie Tokiją nesvajoja. Jų viltys ir svajonės lekia į Paryžių,
kuriame olimpinės žaidynės vyks dar
po ketverių metų, 2024-aisiais.
„Turime svajonę kitam olimpiniam
ciklui suburti grupinių pratimų komandą, nes jau dvejus metus jaunimo čempionatuose mergaitės
rodo puikius rezultatus. Tai ir buvo
daroma tam, kad Lietuva pagaliau
turėtų grupinių pratimų suaugusiųjų rinktinę, kuri bandytų kovoti dėl
patekimo į olimpines žaidynes Paryžiuje“, – savo tikslus dėsto D.Kutkaitė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Skatins senjorus
gyventi aktyviau
Lietuvos olimpiečių asociacijos viceprezidentės Birutės
Statkevičienės teigimu, ne pinigai svarbiausia, o tai, kad
žmonės atgautų gyvenimo džiaugsmą.
Marytė Marcinkevičiūtė

WOA nuotr.
Nugalėtojų rankose – piniginiai čekiai

Lietuvos olimpiečių asociacija (LOA),
įsikūrusi 2003 m., jau žinoma viso
pasaulio olimpiečiams, o jos veiklos
programoje – nemažai tarptautinių
renginių.
Kaip pasakoja LOA referentė Ijolė
Domarkienė, viskas prasidėjo tada,
kai asociacijai dar vadovavo dabar
jau šviesaus atminimo Eugenijus
Levickas. Tada sėkmingai pasirodyta
tarptautiniame tęstiniame projekte
„Olimpiadų keliais“.
„Į save dėmesį atkreipėme ir 2016-aisiais, kai Birštone vyko mūsų metinė
konferencija. Pasaulio olimpiečių
asociacijai (WOA) nusiuntėme išsamų jos reglamentą, ataskaitą ir
sulaukėme gražių įvertinimų bei pageidavimo kasmet jiems siųsti informacinius pranešimus apie savo nuveiktus darbus. 2017-ųjų pabaigoje
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už aktyvią veiklą iš WOA gavome
nedidelę 1 tūkst. JAV dolerių paramą
mūsų asociacijos administraciniams
reikalams“, – pasakoja I.Domarkienė.
2018 m. Varšuvoje per Lenkijos olimpinio komiteto įkūrimo šimtmečiui
paminėti surengtą konferenciją LOA
prezidentė Lina Kačiušytė, viceprezidentai Birutė Statkevičienė, Romualdas Bitė ir referentė I.Domarkienė
pristatė išsamią vaizdinę medžiagą
apie LOA veiklą, kuri sulaukė daug
gražių žodžių.
Šiemet Pasaulio olimpiečių asociacijos vadovus sudomino LOA projektas, skirtas pagyvenusiems žmonėms, su kuriais mūsų olimpiečiai
pasiryžę bendrauti ir jiems padėti. Šis
projektas, kuris bus tęstinis, pateko į
WOA paskelbto konkurso geriausiųjų
penketuką.

Balandžio mėnesį Pasaulio olimpiečių asociacijos forume Lozanoje patrauklų projektą pristatė LOA vadovės – L.Kačiušytė ir B.Statkevičienė.
Projektas sulaukė puikaus įvertinimo
ir 5 tūkst. JAV dolerių premijos. Tokiu
pat piniginiu prizu buvo apdovanoti
ir Kolumbijos atstovai.
Šiandien „Olimpinės panoramos“
pašnekovė – LOA viceprezidentė
B.Statkevičienė.
Kam pirmiausia kilo mintis parengti projektą, skirtą vyresnio amžiaus
žmonių užimtumui skatinti?
Per tuos kelerius metus WOA pamatė, kad esame veikli organizacija, rengiame nemažai projektų. Tiesa, anksčiau dauguma jų buvo skirti vaikams
ir jaunimui.
Kartą mano anūkė Silvija, kuriai tada

olimpiečių iniciatyvos
WOA nuotr.

LOA nuotr.
L.Kačiušytė ir
B.Statkevičienė

buvo aštuoneri, iš Kanados parvykusi
į Lietuvą vasaros atostogų pastebėjo,
kad Lietuvoje yra ypač daug pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių. Suprantama, jaunimas emigruoja į kitas
šalis, o vyresnio amžiaus žmonės
lieka Lietuvoje. Todėl jie ir geriausiai
matomi.
Kai kurie apsigyvena senelių namuose, kiti gyvena vieni, jiems trūksta bendravimo. Pradėjau stebėti savo kaimynus, dažniau kalbėtis su jais. Tokiems
žmonėms tikrai reikia pagalbos. LOA
gretose irgi yra nemažas būrys vyresnio amžiaus olimpiečių. Nepaisant
to, jie yra išsilavinę ir dar energingi.
Dauguma jų dirbo arba dirba sporto
ar kitose srityse, turi patirties ir žinių,
norėtų ir galėtų būti aktyvūs. Vyresnio
amžiaus olimpiečius puikiai prisimena vyresnės kartos Lietuvos žmonės.
Jiems įdomu, kaip jų laikmečio sporto
žvaigždės gyvena šiandien.
Todėl olimpiečių ir ne tik jų dažnesnis bendravimas su senjorais galėtų
būti naudingas abiem pusėms. Mano
minčiai viename LOA vykdomojo
komiteto posėdyje pritarė olimpinė
čempionė Vida Vencienė. Taip ir ėmėmės šio projekto.
papasakokite plačiau apie šį projektą, kuris rado atgarsį ir pasaulio
olimpiečių asociacijoje.
Remiantis statistiniais duomenimis,
Lietuvoje yra apie 20 proc. pagyvenusių žmonių, kurių daugumos vaikai yra emigravę, o jie, jau senoliai,
gyvena vieni. Šie žmonės apsiriboja
nuėjimu į parduotuvę ar vaikščiojimu iš vieno kambario į kitą. Todėl tokiems žmonėms, ypač gyvenantiems
miestuose ir miesteliuose, trūksta
fizinės veiklos, bendravimo. Olimpiečiai pasišovė sumažinti nors dalelę
šio trūkumo.

Projektus pristato finalininkai. B.Statkevičienė – viduryje

Savo projektą pavadinome „Olimpinio
gyvenimo mentorystė“ („Olympian
life mentoring“). Projekto tikslas –
per sportą ir fizinį aktyvumą skatinti
vyresnio amžiaus gyventojus, žmones su negalia ir našlaičius gyventi
aktyviau, įvairiau.
kaip vyko finalinis konkursas lozanoje?
Projektų buvo daug, bet į finalinį
pristatymą buvo išrinkti tik penkių
šalių projektai, tarp jų – ir mūsų. Finansavimą galėjo gauti du projektai.
Kiekvienai šaliai projektui pristatyti
buvo skirtos 5 min. Per tas kelias akimirkas reikėjo įtikinti komisiją ir visus
į forumą susirinkusius olimpiečius,
kad mūsų projektas yra geresnis ir
vertingesnis už kitų.
Savo projektą pristačiau penktoji.
Buvo labai smagu pasisakyti prieš tokią didelę auditoriją. Mus matė ir apie
mus sužinojo visas pasaulis. Po to įvairių šalių olimpiečiai, kurių buvo gerokai daugiau per šimtą, balsavo. Finansinę paramą gavo du projektai: mes
ir Kolumbija surinkome vienodai –
po 29 proc. balsų.
5 tūkst. jaV dolerių jūsų asociacijai – didelė ar maža suma?
Viskas į mūsų kasą. Iki šiol organizuodavome renginius savanoriškai ir tą
darėme su dideliu malonumu, nes
tai ir olimpiečių užimtumas, buvimas
tarp žmonių, priminimas apie save, savęs parodymas. Dabar galėsime skirti
pinigų lektoriams, pasigaminti įvairių
dydžių marškinėlių, išsinuomoti transportą kelionėms. Ne pinigai mums
svarbiausia. Svarbu, kad atliksime kilnų darbą Lietuvos žmonėms.
kaip dabar įgyvendinsite tai, ką
esate numatę?
Projekte nurodėme, kaip jį įgyven-

dinsime. Darbai prasidės vasarą.
Vyksime į Lietuvos miestelius, lankysimės senelių namuose, kviesime
miestų ir miestelių gyventojus į susitikimus. Drauge atsivešime įvairių sričių specialistų – lektorių, kurie kalbės
apie žmonių senėjimą, pasakos, kaip
ilgiau išlikti sveikiems ir aktyviems.
Kviesime psichologų, gydytojų, mitybos, sporto specialistų, patys olimpiečiai pasakos savo gyvenimo istorijas, kalbėsime apie olimpizmą, kodėl
yra svarbios olimpinės vertybės. Žinoma, kalbėsime ir apie dabartinius
sporto laimėjimus.

ne pinigai
mums
svarBiausia.
svarBu, kad
atliksime
kilnų darBą
lietuvos
žmonėms.
Birutė
statkeViČienė

Olimpiečiai organizuos kūno kultūros
ir sporto pratybas paplūdimiuose,
parkuose, vyks praktiniai ir metodiniai
užsiėmimai. Rengsime parodomąsias
varžybas, kuriose dalyvaus ir neįgalūs
žmonės, našlaičiai bei visi norintieji.
Pagrindinis tikslas – siekti, kad žmonės
atgautų gyvenimo džiaugsmą, pasijustų laimingesni.
Projekto dalyviams užduosime namų
darbų. Juos gerai atlikusieji bus apdovanoti projekto marškinėliais su
LOA ir WOA emblemomis.
premija, žinoma, motyvuoja. gal
jau sukasi minčių apie naujus projektus?
Projekto planą pristatėme Lozanoje,
pasauliniame kongrese. Norėtume
jį tęsti. Mus išgirdo daugelio šalių
atstovai. Gal ir kiti kažką panašaus
pritaikys savo šalyse. O mums taip
pat reikia kitų valstybių patirties. Jos
galime įgyti tik matydami kitų šalių
olimpiečius, bendraudami su jais,
klausydami jų pasakojimų apie save
ir savo šalį. Apie tai irgi kalbėjome
pasauliniame forume, tą girdėjo komisijos nariai. Aišku viena – reikia
kuo daugiau bendrauti tarpusavyje.
Tiek užsienyje, tiek Lietuvoje.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Baku pasirengė puikiai
Gegužės 5–8 d. Baku vyko 15-ojo Europos
jaunimo vasaros olimpinio festivalio, kuris
Azerbaidžano sostinėje rengiamas liepos
21–27 d., misijos vadovų pasitarimas.
Jame dalyvavo LTOK olimpinio sporto
direktorius Einius Petkus, jo pavaduotojas
Kazys Steponavičius ir LTOK projektų
vadovė Agnė Vanagienė.

posėdis

patvirtinta
europos žaidynių
rinktinė

Seminaro dalyviai apžiūrėjo sporto bazes,
olimpinį kaimelį, išklausė organizacinio
komiteto tarnybų ataskaitas apie
pasirengimo eigą. „Organizatoriai puikiai
pasiruošę. Po Europos žaidynių, kurios
Azerbaidžane vyko 2015-aisiais, jie įgavo
puikios patirties. Visiškai funkcionuoja
visos bazės, paruoštas ir jaunųjų
sportininkų jau laukia olimpinis
kaimelis“, – pasakojo E.Petkus.
Daugiau nei 3900 festivalio dalyvių
rungsis dešimties sporto šakų –
sportinės gimnastikos, lengvosios
atletikos, krepšinio, dviračių sporto,
rankinio, dziudo, plaukimo, teniso,
imtynių ir tinklinio – varžybose. Lietuvai
olimpiniame festivalyje atstovaus 68
sportininkai, lietuviai nerungtyniaus tik
rankinio ir tinklinio varžybose.
Į grupes buvo suskirstytos žaidimų
komandos. Lietuvos krepšininkų
rinktinė pateko į B grupę, kurioje
susitiks su Ispanijos, Turkijos ir Graikijos

Gegužės 16 d. vyko LTOK
vykdomojo komiteto posėdis,
kuriam pirmininkavo LTOK
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Buvo patvirtinta Lietuvos delegacija,
vyksianti į antrąsias Europos
žaidynes Minske.
Oficialią Lietuvos komandą sudarys
73 sportininkai, 30 trenerių, 4
komandų vadovai, 11 medikų,
3 delegacijos vadovai ir 10
aptarnaujančio personalo atstovų.
Lietuvos garbę gins 31 moteris ir 42
vyrai, 13 sporto šakų atstovai.

Iš kairės: E.Petkus, A.Vanagienė, V.Lastauskas,
ambasados pirmasis sekretorius A.Gajosinskas,
K.Steponavičius

bendraamžiais. A grupėje žais Kroatijos,
Prancūzijos, Serbijos ir Azerbaidžano ekipos.
LTOK atstovai susitiko su Lietuvos
ambasadoriumi Azerbaidžano Respublikoje
ir Turkmėnistanui Valdu Lastausku, kuris
pažadėjo ne tik varžybų metu palaikyti mūsų
šalies jaunuosius sportininkus, bet ir suteikti
jiems visokeriopą pagalbą.

sutartis
Sauliaus Čirbos nuotr.

„ergo“ tapo
olimpiečių rėmėju
Gegužės 9 d. LTOK prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė ir draudimo
bendrovės ERGO Lietuvoje generalinis
direktorius Tadas Dovbyšas pasirašė
bendradarbiavimo sutartį. Ja įtvirtinta
partnerystė iki 2020 m. pabaigos.
Naujieji rėmėjai prisidės ne tik prie
LTOK organizuojamų projektų, bet ir
integruosis į didžiuosius renginius –
„LTeam“ olimpinį žiemos festivalį,
Olimpinę dieną, „LTeam“ konferenciją ir
„LTeam“ apdovanojimų šventę.
„Mums svarbu turėti stiprius ir patikimus
partnerius, kurie vadovaudamiesi ir
olimpizmo principais nenusisuka nuo
sporto bei prisideda prie Lietuvos
olimpiečių gerovės. Tiek sporto aikštėse,
tiek už jų ribų sunkumai užgriūva labai
netikėtai ir dažnai pačiu netinkamiausiu
metu, todėl prireikus pagalbos
olimpinės rinktinės nariai galės kreiptis
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Sutarties pasirašymas

į ERGO“, – partnerystės svarbą akcentavo
D.Gudzinevičiūtė.
„Pradedame bendradarbiauti su Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu ir tai yra mūsų
pasirinktos veiklos krypties tęstinumas,
nes mums rūpi sportas ir sveikatingumas.
Suprantame, kad pasiruošimas ir
dalyvavimas olimpinėse žaidynėse –
sudėtingas fizinis ir psichologinis iššūkis
kiekvienam sportininkui. Tad palaikome
komandą, kad sportininkai turėtų daugiau
galimybių siekti pergalių bei garsinti
Lietuvos vardą“, – sakė T.Dovbyšas.

Posėdyje atkreiptas dėmesys į
sportininkų sąraše esantį boksininką
Evaldą Petrauską, kuris dėl
problemų su teisėsauga laikinai
suspenduotas. Vėliau nuspręsta, kad
Londono olimpinis medalininkas
žaidynėse Minske nedalyvaus.
Vykdomajame komitete pateikta
informacija apie LTOK atstovų
dalyvavimą Europos jaunimo
olimpinio festivalio Baku
(Azerbaidžanas) misijos vadovų
seminare bei tarptautinėje fizinio
raštingumo konferencijoje Vinipege
(Kanada).
Posėdyje buvo aptarti aktualiausi
artėjančios Olimpinės dienos
renginio iššūkiai bei jau nuveikti
darbai. Papildytas Lietuvos
olimpinės komandos kandidatų,
besirengiančių Tokijo olimpinėms
žaidynėms, sąrašas, patvirtinti
Lietuvos žiemos olimpinės rinktinės
ir olimpinės pamainos sportininkų
2018–2019 m. sezono sąrašai.
2022 m. Pekino žiemos žaidynėms
rengiamų sportininkų sąraše yra
15 pavardžių, olimpinės pamainos
sąraše – dar 18 sportininkų.
Posėdyje dalyvavo švietimo, mokslo
ir sporto viceministrė Kornelija
Tiesnesytė, pristačiusi Lietuvos
sporto politikos aktualijas. Nuo
spalio 1 d. bus likviduotas Kūno
kultūros ir sporto departamentas, o
visus jo darbus atliks ministerija. Kai
kurios funkcijos persikels į Lietuvos
olimpinį sporto centrą.

kronika

Sauliaus Čirbos nuotr.

apdoVanojiMai

tęsiama graži
tradicija
Gegužės 16 d. LTOK vyko tradiciniai
apdovanojimai, per kuriuos jubiliejinių
sukakčių proga buvo pagerbti
olimpizmui ir šalies sportui nusipelnę
žmonės. LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė apdovanojimus įteikė
mokslininkams, treneriams, sporto
teisėjams, sporto federacijų vadovams.
75-mečio proga LTOK prizais „Citius.
Altius. Fortius“ apdovanoti Aleksandras
Marčenkovas, buvęs ilgametis Lietuvos
gimnastikos federacijos generalinis
sekretorius, kuris daug energijos ir
kūrybos įdėjo plėtodamas šią sporto šaką
šalyje, bei Michailas Kumko, nacionalinės
kategorijos tinklinio teisėjas, aktyviai
teisėjaujantis šalies čempionatuose ir
tarptautinėse varžybose.
70-metį neseniai minėjęs ilgametis
Lietuvos edukologijos universiteto
profesorius, biomedicinos mokslų
daktaras, Sporto metodikos katedros
vedėjas, Sporto mokslo tyrimų
laboratorijos vadovas, žurnalo „Sporto
mokslas“ vyr. redaktorius Kazys
Milašius apdovanotas LTOK antrojo
laipsnio ženklu „Už nuopelnus“. Toks
pat apdovanojimas 70-mečio proga
įteiktas ir buvusiam ilgamečiam Kauno
sporto mokyklos „Gaja“ direktoriui,
Kauno miesto sporto mokyklų direktorių
tarybos pirmininkui Viktorui Krimeliui bei
ilgametei lietuvių kalbos puoselėtojai,
įvairių LTOK leidinių redaktorei Zitai
Šakalinienei.
LTOK viceprezidentą Saulių Galadauską
60-mečio proga D.Gudzinevičiūtė
apdovanojo Olimpine žvaigžde.

Iš kairės: D.Strazdas, S.Galadauskas, A.Marčenkovas, V.Krimelis, D.Gudzinevičiūtė, Z.Šakalinienė,
K.Milašius, J.Simanavičienė, G.Reutas, M.Kumko

Olimpiniai čempionai: V.Vencienė, V.Chomičius ir D.Gudzinevičiūtė

LTOK medaliai „Už nuopelnus
olimpizmui“ 60-mečio proga įteikti
ilgamečiam Kauno miesto sporto
tradicijų puoselėtojui, įvairių varžybų
rengėjui ir rėmėjui Gediminui Reutui.
Tokie medaliai 50-mečio proga įteikti
Lietuvos sporto universiteto merginų
tinklinio komandos trenerei, sporto
mokslininkei Jolantai Simanavičienei
bei Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės

treneriui Daliui Strazdui, parengusiam
pasaulio, Europos komandinių ir
estafečių varžybų čempionų.
Likus dienai iki šių apdovanojimų
Olimpiniame komitete D.Gudzinevičiūtė
60-mečio proga Olimpinius žiedus
įteikė olimpiniam, pasaulio ir Europos
čempionui bei prizininkui Valdemarui
Chomičiui.

Bilietai

prekyBa prasidės
Birželį
Gegužės 13 d. LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė susitiko su kelionių
organizatoriaus „Novaturas“ generaline
direktore Audrone Keinyte. Organizacijų
vadovės apsikeitė naujausia informacija
apie Tokijo olimpines žaidynes.
Svarbiausia susitikime nuskambėjusi
žinia – bilietų prekyba į Tokijo olimpines
žaidynes prasidės šių metų birželio 14 d.
Priminsime, kad Lietuvoje bilietais į
žaidynes prekiaus būtent „Novaturas“ –
oficialus Lietuvos olimpinės komandos ir
sporto sirgalių vežėjas į Tokiją.

D.Gudzinevičiūtė
ir A.Keinytė
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kronika

„Scanpix“ nuotr.

Gedo Saročkos nuotr.
D.Rapšys

plaukiMas

pirmieji
olimpiečiai
Plaukikai Danas Rapšys ir Andrius
Šidlauskas tapo pirmaisiais
Lietuvos sportininkais, iškovojusiais
kelialapius į 2020 m. Tokijo
olimpines žaidynes.
Pirmasis bilietą į Tokiją laimėjo
D.Rapšys. Kovo pradžioje Alytuje
vykusiame Lietuvos plaukimo
žiemos čempionate jis 200 m
laisvuoju stiliumi įveikė per 1 min.
46,71 sek. ir įvykdė olimpinį A
normatyvą.

D.Gudzinevičiūtė
ir M.M.Scolaris

ViZitas

ltok prezidentė susitiko su m.m.scolariu
Gegužės 24 d. Lietuvos tautiniame
olimpiniame komitete viešėjo garbus
svečias – Tarptautinės laipiojimo sporto
federacijos prezidentas Marco Maria
Scolaris. Svečią iš Italijos priėmė olimpinė
čempionė, LTOK prezidentė ir Tarptautinio
olimpinio komiteto narė Daina
Gudzinevičiūtė.
Susitikime M.M.Scolaris ir
D.Gudzinevičiūtė aptarė laipiojimo

sporto aktualijas, šios sporto šakos atstovų
dalyvavimą Tokijo olimpinėse žaidynėse,
plėtrą Lietuvoje ir galimą lietuvių olimpinį
debiutą.
Priminsime, kad oficialiai laipiojimo sportas
olimpinėje šeimoje debiutavo 2018 m.
Buenos Airėse (Argentina) vykusiose jaunimo
olimpinėse žaidynėse. Laipiojimo sportas
įtrauktas ir į Tokijo olimpines žaidynes, kurios
Japonijos sostinėje vyks 2020 m. vasarą.

Dar vieną Tokijo žaidynių A
normatyvą D.Rapšys įvykdė
gegužės 12 d. Vengrijos sostinėje
Budapešte, kur 400 m laisvuoju
stiliumi nuplaukė per 3 min. 43,36
sek., pasiekdamas Lietuvos rekordą
ir tapdamas pirmuoju istorijoje
Lietuvos plaukiku, laimėjusiu
naujosios FINA čempionų serijos
etapą.
Tą pačią dieną kelialapį į Tokiją
pelnė ir A.Šidlauskas, atvirajame
Rumunijos plaukimo čempionate
laimėjęs 100 m krūtine rungtį ir
įvykdęs olimpinį A normatyvą. Jo
rezultatas – 59,9 sek.

eok seMinaras

tarėsi, diskutavo
Gegužės 17–19 d. Austrijos sostinėje
Vienoje vyko 40-asis Europos olimpinių
komitetų (EOK) seminaras ir EOK
vykdomojo komiteto susirinkimas.
Seminare buvo pateiktos ataskaitos
apie artėjančius didžiuosius EOK
sporto renginius – Europos žaidynes
ir Europos jaunimo olimpinį festivalį,
pateikta informacija apie Pasaulio
antidopingo agentūros (WADA) naujoves,
aptartos Europos sporto modelio,
moterų lyderystės sporte, sporto
komercializacijos, aukšto meistriškumo
sporto ir kitos temos.
Seminare apžvelgtos Europos Sąjungos
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sporto finansavimo galimybės, naujų
olimpinių sporto šakų plėtra, Olimpinė
diena, išklausytos Tokijo ir Pekino olimpinių
žaidynių organizatorių ataskaitos, pateikta
informacija apie pasirengimą 2024 m.
Paryžiaus olimpinėms žaidynėms.
Buvo surengtos šešios interaktyvios sesijos.
Jose dalyvavo keturi LTOK atstovai –
prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, olimpinio
sporto direktorius Einius Petkus, užsienio
ryšių direktorė Vaida Mačianskienė ir
projektų vadovė Agnė Vanagienė. LTOK
prezidentė ir Tarptautinio olimpinio komiteto
narė, olimpinė čempionė D.Gudzinevičiūtė
dalyvavo viešoje ekspertų diskusijoje.

A.Šidlauskas
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