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SkaitytOjamS

iki XXXii vasaros olimpinių žaidynių Tokijuje liko 
metai. Viso pasaulio olimpinei šeimai, visai olimpi-
nio judėjimo organizacijai tai yra didžiulė šventė. 
žaidynių rengėjai pristatė medalius, pradėjo olim-
pinio deglo kelionę, atgaline eiga paleido iki žaidy-
nių likusius mėnesius, dienas, valandas ir minutes 
skaičiuojantį laikrodį.

mūsų, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, kieme – 
taip pat šventė. Tokijo olimpinių žaidynių normaty-
vus įveikė jau dešimt sportininkų – devynių rung-
čių atstovai. Tai tik komandos, vyksiančios į japoni-
ją, užuomazga, bet kontūrai pradeda ryškėti.

džiugina ne tik įveikiami normatyvai, bet ir būdas, 
kaip tai padaroma – trišuolininkė diana zagainova, 
ieties metikas edis matusevičius ir estafetės rungty-
je besivaržantys plaukikai bilietus į Tokiją išsikovojo 
pagerindami Lietuvos rekordus. 

Vis dėlto džiaugsmą lydi nerimas. šis olimpinis cik-
las yra vienas sudėtingiausių Lietuvai – pradedant 
kelerius metus trukusia nežinomybe dėl centrali-
zuoto sportininkų rengimo bei medicininio aptar-
navimo ir baigiant aukštumas pasiekusių atletų 
pasitraukimu iš aktyvaus sporto. esame įpratę prie 
olimpinių medalių, bet esant dabartinei situaci-
jai Lietuvai jų iškovoti vis sunkiau. Tad iki žaidynių 
likę paskutiniai metai yra bene didžiausias iššūkis 

Daina guDZineviČiŪtė
Lietuvos tautiNio oLimpiNio komiteto prezideNtė

likUS mEtamS 
iki tOkijO

SkaitytOjamS

Lietuvos olimpinei šeimai – privalėsime pranokti 
patys save.

Liepos pabaigoje vykusiame europos jaunimo 
olimpiniame festivalyje azerbaidžano sostinėje 
Baku dalyvavo 67 Lietuvos jaunieji sportininkai. 
stebėjau jų startus, mačiau pastangas bei emoci-
jas. iš visų jų vienintelis tenisininkas Vilius Gaubas 
Lietuvai iškovojo medalį – sidabro. Vienas medalis – 
nedaug, yra dėl ko krimstis, bet yra ir kuo pasi-
džiaugti: plaukikai pagerino du šalies jaunimo re-
kordus, nemažai sportininkų pateko į savo rungčių 
finalus. Visa tai – gera patirtis ir pamatai žvelgiant 
į ateitį.

Liepos mėnesį olimpinę šeimą papildė solidūs 
partneriai. Bendradarbiavimo sutartį, kuri galios 
iki 2020-ųjų pabaigos, pasirašėme su aB „eglės“ 
sanatorija. nuo šiol ji – oficialus Lietuvos olimpinės 
komandos sveikatinimo partneris. „eglės“ sana-
torija rūpinsis ne tik „LTeam“ olimpinės rinktinės 
kandidatų, bet ir olimpinių čempionų sveikata. 
druskininkuose ir Birštone būsimi bei esami čem-
pionai galės ne tik atgauti jėgas po startų, bet ir at-
likti reabilitaciją, sveikatinimo procedūras, stiprinti 
organizmą.

Bičiuliai, gražaus ir sportiško paskutinio vasaros 
mėnesio!

esame ĮPratę Prie 
olimPinių meDalių, 
bet esant Dabartinei 
situacijai lietuvai jų 
iškOVOti ViS SUNkiaU. 
taD iki ŽaiDynių 
likę Paskutiniai 
metai yra bene 
DiDŽiausias iššŪkis 
liEtUVOS OlimpiNEi 
šeimai – Privalėsime 
pRaNOkti patyS SaVE.

sauliaus Čirbos nuotr.
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MedALIAI NeNuMALdĖ 
nerimo Dėl ateities
antrosios euroPos ŽaiDynės ne tik PraDŽiugino aukso 
ir siDabro meDaliais, bet ir atskleiDė DiDŽiules sPragas, 
atsiraDusias Po buvusio kksD vaDovo inicijuotos ir ne vienerius 
metus vykDytos sPorto „reformos“. Pasak ltok PreZiDentės 
Dainos guDZineviČiŪtės, skubiai nesiėmus veiksmų, artimiausios 
olimPinės ŽaiDynės lietuvai gali virsti DiDeliu nusivylimu.
marius GriNberGas

būti ir pirmas, ir devintas. 

Bet yra ir kita prizmė – pačių pasiro-
dymų lygis. ir vyriausiojo mūsų rink-
tinės gydytojo daliaus Barkausko 
vertinimas, kaip atrodo komanda. O 
jo pastebėjimai kelia nerimą.

ar buvo nerimo, kad minske gali-
me likti be medalių?

Buvo. juk medaliai laimėti žaidynėms 
artėjant į pabaigą. 

žinoma, iš simonos Krupeckaitės 
mes visada tikimės medalio, nes ji 
labai patyrusi aukščiausio lygio spor-
tininkė. Tikrai negaliu pasakyti, kad 
nevertintas buvo ir robertas Tvoro-
galas, nugalėjęs ne tik varžovus, bet 
ir save. jis rizikavo ir ta rizika visiškai 
pasiteisino. 

prastu nepavadinčiau imtynininkės 
danutės domikaitytės pasirodymo, 
kai ji pralaimėjo dvikovą dėl bronzos, 
bet prieš tai įveikė tituluotą varžovę. 
Kai kuriems mūsų sportininkams iki 
medalio trūko kelių centimetrų. Ta-
čiau buvo ir tokių, kurie nuvylė. 

ką daryti, kad tokijuje lietuvių re-
zultatai nebūtų nuviliantys?

didžiausios problemos – labai sti-
priai juntamas medicininio aptarna-
vimo ir sporto mokslininkų indėlio 
trūkumas. Tiesą sakant, sportininkai 
neprižiūrėti. jie į varžybas atvažiuoja 
turėdami sveikatos problemų, nes 
gydomi pripuolamai arba iš viso ne-
gydomi. Tą pabrėžė ir d.Barkauskas, 
ir patys sportininkai. 

po LOsc medicininės dalies sunai-
kinimo jau praėjo nemažai laiko, 
tad beveik kiekvienas sportininkas 
ar treneris gali pasakyti, kad medi-
kų priežiūros labai trūksta. didžioji 

iNtERViU

„minske turėjome 72 atletus – tikrai 
ne mažiausią komandą. ir laimėjo-
me tris medalius. mano manymu, 
rezultatas nėra geras. didžiuojuosi 
sportininkais, kurie padarė, ką ga-
lėjo ir daugiau. Tačiau manau, kad 
dėl ne nuo jų priklausančių aplinky-
bių mūsų rezultatas yra toks kuklus. 
pirmą kartą mes medalių įskaitoje 
nusileidome daugeliui šalių, kurios 
anksčiau būdavo už mūsų nugaros. 
ir tik paskutinėmis dienomis iškovoti 
medaliai išgelbėjo nuo to, kad neli-
kome visiškai gale tarp 50 europos 
šalių“, – iškart po žaidynių žodžių į 
vatą nevyniojo d.Gudzinevičiūtė.

europos žaidynėse minske aukso 
medalius iškovojo gimnastas rober-
tas Tvorogalas ir treko dviratininkė 
simona Krupeckaitė. ši sportininkė 
kartu su migle marozaite dar pelnė 
komandų sprinto rungties sidabrą. 
medalių lentelėje Lietuva užėmė 29 
vietą.

„rezultatas minske visiškai nenuste-

dauguma federacijų paprasčiausiai 
finansiškai neišgali į kiekvienas var-
žybas ar treniruočių stovyklą pa-
siųsti ir gydytojo, ir kineziterapeuto 
ar masažuotojo. jei yra bent vienas, 
tai nėra kito. Tik kelios turtingiausios 
federacijos išgali užtikrinti tinkamą 
medicininę priežiūrą.

Būtina atkurti centralizuotą medi-
cininį aptarnavimą, sporto moks-
lininkų veiklą, LOsc centralizuotą 
rengimą, nes sporto federacijos ne-
turi finansinių resursų užtikrinti tai, 
ką darė LOsc.

tačiau medikai, net ir patys di-
džiausi fanatikai, tikriausiai nebe-
grįžtų į LosC dirbti tomis pačiomis 
sąlygomis, nes dabar jie uždirba 
tikrai daugiau.

Taip. Beveik visi, kurie išėjo iš LOsc, 
verčiasi privačia praktika. Tikėtis, kad 
jie to atsisakytų ir visu etatu grįžtų į 
LOsc, būtų naivu. Gal kai kurie iš fa-
natizmo prisijungtų tam, kad padėtų 
sukomplektuoti naująją kartą. Bet 
tikrai ne nuolatiniam darbui.

momentiniam gydymui ar tyrimams 
atlikti mes jau baigiame suderinti 
sutartis su medicinos įstaigomis, o 
štai nuolatinei priežiūrai užtikrinti, 
kaip buvo LOsc, kur sportininkas bet 
kada galėjo gauti masažuotojo, kine-
ziterapeuto ar gydytojo pagalbą, bū-
tinai reikia specializuoto centro.

ar Ltok prisideda prie sportinin-
kų aprūpinimo medicinos paslau-
gomis?

Taip, mes skiriame lėšų ir medicini-
niam aprūpinimui, turime sutartį 
su „affidea“ diagnostikos centru, 
„eglės“ sanatorija. Tačiau vien mūsų 
jėgomis sukurti ir išlaikyti sporto me-

bino. apie tai jau kalbėjome pernai, 
prieš jaunimo olimpines žaidynes 
ir po jų. Galime pasakyti, kad mūsų 
didysis sportas žengia žemyn. rezul-
tatai neauga ir negerėja. Tai yra ne-
apgalvotos sporto reformos pasek-
mė. jeigu skubiai nesiimsime jokių 
veiksmų ir vėl nepradėsime kurti 
sistemos, mūsų laukia fiasko olimpi-
nėse žaidynėse. surėmus pečius dar 
galima pristabdyti šį sniego gniužu-
lą. jeigu to nepadarysime, tai buvusį 
lygį pasieksime tikrai ne Tokijuje ir 
gal ne paryžiuje. nemalonu, bet taip 
yra“, – kalbėjo LTOK prezidentė. 

Kuklus Lietuvos delegacijos medalių 
kraitis, LTOK vadovės nuomone, –
buvusio Kūno kultūros ir sporto 
departamento vadovo edžio urba-
navičiaus ambicijų, dėl kurių buvo 
reorganizuotas Lietuvos olimpinis 
sporto centras (LOsc), o už medici-
ninį aptarnavimą, sporto mokslinin-
kų atliekamus tyrimus ir sudaromus 
pasirengimo planus tapo atsakingos 

iNtERViU

Vytauto d
ranginio ir Kipro štreim

ikio nuotr.

pačios sporto federacijos, pasekmė.

„Galiu pasidžiaugti, kad dabar san-
tykiai su KKsd funkcijas perėmusia 
švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
yra geri. Tačiau tai, kas sugriauta, at-
statyti labai greitai tiesiog neįmano-
ma. Vyksta diskusijos dėl to, ką reikia 
taisyti“, – pridūrė d.Gudzinevičiūtė.

ar europos žaidynės buvo sėkmin-
gos Lietuvai?

Būtina pastebėti, kad tai buvo savo-
tiška paskutinė repeticija – didelės 
kompleksinės suaugusiųjų varžybos – 
prieš Tokijo olimpines žaidynes. ir ši 
repeticija parodė daugybę atsivėru-
sių spragų, kurios kelia daug nerimo. 
jei padėtis nesikeis, Tokijuje turėsime 
dar prastesnį rezultatą. 

Kol kas mūsų visuomenė mažiau 
žino apie europos žaidynes, jos dar 
nėra įtrauktos į kriterijus, o turėtų 
būti. nors visuomenei galbūt neatro-
do, kad vyksta kažkas negerai, sporto 
specialistai tas negeroves mato.

bet pirmose europos žaidynėse 
baku rezultatas juk buvo pana-
šus: olimpinių rungčių medalius 
iškovojo kanojininkas Henrikas 
Žustautas (auksą), paplūdimio 
tinklininkės (bronzą) ir badminto-
nininkas kęstutis Navickas (bron-
zą). tuo tarpu plaukiko andriaus 
Šidlausko auksas ir sidabras buvo 
laimėtas jaunimo varžybose, o 
dar du bronzos medalius pridėjo 
neolimpinės sporto šakos sambo 
atstovai. tad žvelgiant į olimpines 
sporto šakas pasirodyta ne pras-
čiau.

Kalbame ne apie medalius. net 
laimėjus šiek tiek daugiau apdo-
vanojimų bendras vaizdas mažai 
pasikeistų. juk kai kurie atletai buvo 
per plauką nuo medalio. Kai kuriose 
sporto šakose patekęs į finalą gali 

dicinos centrą būtų neįmanoma.

Grįžkime prie europos žaidynių. 
kokį įspūdį jos paliko vertinant 
apskritai?

jos buvo tikrai sėkmingos. juk po pir-
mųjų, 2015 metais vykusių Baku, ilgai 
buvo ieškomas antrųjų žaidynių or-
ganizatorius. azerbaidžane žaidynės 
buvo ir prabangios, ir brangios. Tad 
norinčiųjų po jų pasikviesti žaidynes 
buvo nedaug. ir kai minskas apsiėmė 
rengti antrąsias europos žaidynes, 
skeptikų buvo nemažai. Bet viskas 
buvo suorganizuota nepriekaištingai. 

Galima tik pagirti baltarusius už tu-
rimą sporto infrastruktūrą. jie prieš 
žaidynes tik vieną bazę rimčiau re-
montavo, visa kita turėjo. Todėl ir 
surengti žaidynes buvo šiek tiek pa-
prasčiau. 

Beje, beveik kiekviena mūsų federa-
cija bendrauja su baltarusiais, ben-
dradarbiauja, važiuoja pas juos treni-
ruotis, tad bazės mūsiškiams nebuvo 
nepažįstamos.

norėčiau paminėti įspūdingas, bet 
neperkrautas atidarymo ir uždarymo 
ceremonijas. uždarymo iškilmėse 
parodytas filmas apie sportininkų 
pergales ir nusivylimus tikriausiai 
dažną pagriebė už širdies, o kai ku-
riems ir ašarą išspaudė. 

didžiulė pagarba savanoriams, be 
kurių žaidynės nebūtų įvykusios. jie 
buvo pasirengę, geranoriški, puikiai 
kalbantys užsienio kalbomis. didelį 
įspūdį paliko organizatorių suma-
nymas atsidėkoti savanoriams ir 
paskutinę žaidynių dieną leisti jiems 
apdovanoti medalininkus. paprastai 
tą daro tarptautinių federacijų, olim-
pinių komitetų vadovai.

LTOK prezidentė d.Gudzinevičiūtė ir LTOK viceprezidentas r.Bakutis su pirmą medalį 
minske Lietuvai iškovojusiomis dviratininkėmis s.Krupeckaite ir m.marozaite

bŪtina atkurti 
centraliZuotą 
meDicininĮ 
aPtarnavimą, 
SpORtO 
mokslininkų 
veiklą, losc 
centraliZuotą 
rengimą, 
NES SpORtO 
fEdERacijOS 
NEtURi 
finansinių 
resursų 
uŽtikrinti tai, 
ką Darė losc.

žaidynių metu Lietuvos respublikos 
ambasadoje Baltarusijoje vyko 
artėjančios karaliaus mindaugo 
karūnavimo dienos minėjimas. 
susirinkusieji į renginį giedojo Lietuvos 
himną

savanoriai 
daug prisidėjo 

prie europos 
žaidynių 
sėkmės
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pačiai irgi teko teikti apdovanoji-
mus. 

Tai viena iš maloniųjų priedermių ei-
nant nacionalinio olimpinio komite-
to prezidento, o dabar ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto nario pareigas. 
jau pernai apdovanojau prizininkus 
per jaunimo olimpines žaidynes Bu-
enos airėse. anksčiau teko ne kartą 
teikti medalius per europos jaunimo 
olimpinius festivalius, europos žaidy-
nėse Baku.

Kai pati sportavau, niekada negalvo-
jau, kad medalis gali sukelti tiek emo-
cijų. Kiekvieną kartą mane tai labai 
sujaudina. nors kai pati stovėdavau 
ant pakylos, visai nesijaudindavau.

šį kartą teko teikti apdovanojimus 
tradicinės karatė medalininkams. 
penkiskart pasaulio ir vienuolika 
kartų europos čempionas iš azerbai-
džano rafaelis agajevas, pralaimėjęs 
finalinę kovą, raudojo ant pjedestalo, 
nes pelnė ne auksą, o sidabrą. Tai ir aš 
išspaudžiau ašarą kartu su juo. emo-
cijos buvo labai stiprios. Viskas pa-
sikartojo teikiant aukso medalį, nes 
čempionas ukrainietis stanislavas 
Horuna verkė iš džiaugsmo. 

Kažkada per europos jaunimo olim-
pinį festivalį Gruzijoje apdovanojau 
lengvaatlečius. ir viena mergaitė taip 
jaudinosi ir taip laukė tos akimirkos, 
kad ištiesė rankas ir pati norėjo užsi-
kabinti medalį.  

Tai parodo, kad visiems – nuo vaiko 
iki suaugusio, labai patyrusio sporti-
ninko – pergalės yra svarbios, nes jos 
vainikuoja didžiulį triūsą. 

per s.Krupeckaitės apdovanojimą, kai 
grojo Lietuvos himną, ašarą braukė ir 
komandos nariai. net didžiausias in-

dividualistas niekada nėra vienas. yra 
komanda – treneris, kineziterapeu-
tas, masažuotojas, vadybininkas, kiti 
žmonės, bent dalele prisidėję prie lai-
mėjimo. aš irgi niekada nebuvau vie-
na, visada kas nors buvo šalia, padėjo 
sunkiais momentais, kartu džiaugėsi 
laimėjimais.

kalbama, kad europos žaidynių 
lygį bus bandoma pakelti į jų pro-
gramą įtraukiant tų sporto šakų, 
kurių atstovai kartu kovos ir dėl 
olimpinių kelialapių, varžybas. 
minske vyko aštuonių sporto šakų 
olimpinė atranka. ar tai padės žai-
dynėms tapti dar svarbesnėms?

žinoma, nes lygis galutinai pakils, kai 
visos rungtys ir visos olimpinės sporto 
šakos čia vykdys atranką į olimpines 
žaidynes. Kol kas europos žaidynės 
dar tik įsibėgėja, ne visos sporto šakos 
galėjo ir spėjo taip suderinti tvarkaraš-
čius, sistemą, kad šios žaidynės būtų 
vienos svarbiausių jų kalendoriuje.

Bet vėliau visos dalyvaujančios spor-
to šakos turėtų įtraukti olimpinės 
atrankos galimybę. Tai užtikrins, kad 
atvyks visi stipriausieji. Taip ir minske 
jau buvo – ne vienoje sporto šakoje.

Bet, pavyzdžiui, lengvosios atletikos 
varžybos vyko pagal eksperimenti-
nį formatą. ar europos žaidynės gali 
būti eksperimentas? manau, ne. Bet 
šiuo atveju kitokios rungtys buvo su-
galvotos todėl, kad tai nėra atranka į 
olimpines žaidynes. 

eksperimentams puikiai tinka jauni-
mo olimpinės žaidynės, olimpiniai 
festivaliai. pavyzdžiui, trijulių krepši-
nis. jis startavo nandzingo jaunimo 
žaidynėse, pasiteisino, todėl dabar 
įtrauktas į Tokijo olimpinių žaidynių 
programą.

per europos žaidynes ne visą laiką 
buvote minske – keletą dienų pra-
leidote Lozanoje. 

Lozanoje birželio 23 d. buvo atida-
ryti nauji olimpiniai namai – nauja 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
būstinė. Taip pat vyko TOK sesija. 
joje buvo renkama 2026 m. žiemos 
olimpinių žaidynių sostinė. rinki-
mus laimėjo italijos miestai milanas 
ir Kortina, įveikę švedijos miestus 
stokholmą ir Orę. Buvo labai rimta 
kova, per abiejų kandidatų prisista-
tymą sunku buvo apsispręsti, kam 
atiduoti balsą. Bet lyginamoji analizė 
išryškino skirtumus. 

kokie svarbūs renginiai šiemet dar 
laukia Lietuvos olimpinio judėji-
mo?

Beveik iškart po europos žaidynių 
startavo europos jaunimo olimpinis 
festivalis Baku, į kurį vyko labai dide-
lė mūsų komanda – 67 sportininkai. 

ir toliau sirgsime už kiekvieną mūsų 
atletą, kovojantį dėl olimpinių keliala-
pių į Tokiją. metų pabaigoje apdova-
nosime pačius geriausius ir skaičiuo-
sime viščiukus.

dabar sunku vertinti rezultatus. 
2019-ieji yra pagrindiniai atrankos 
į Tokijo olimpines žaidynes metai. 
ir daug sportininkų koncentruojasi 
būtent į tai, kaip pelnyti kelialapį. Tad 
kol metai nesibaigė, negalime daryti 
kažkokių išvadų.

džiaugiamės, kad keletas mūsų aukš-
čiausio lygio sportininkų jau pateko į 
olimpines žaidynes. Bet svarius ver-
tinimus bus galima atlikti tik prieš 
žaidynes ir, žinoma, po Tokijo olim-
piados. 

Lietuvos sportininkai europos 
žaidynėse minske iškovojo tris 
medalius. Čempionais tapo 
gimnastas robertas Tvorogalas 
ir treko dviratininkė simona 
Krupeckaitė. ji kartu su migle 
marozaite pelnė ir sidabrą 
komandų sprinto rungtyje.

3
medaLiai

d.Gudzinevičiūtė teikia apdovanojimus 
europos žaidynių medalininkams

Visose 
varžybų 
arenose buvo 
galima sutikti 
žaidynių 
talismaną 
Lesiką

OlimpiNiS fEStiValiS

PreZiDentas Patarė 
DiDŽiuotis savimi
liePos 18-osios PoPietę vilniaus oro uoste Į PenkioliktąjĮ 
euroPos jaunimo vasaros olimPinĮ festivalĮ (ejof) išlyDėta 
lietuvos sPortininkų Delegacija. 

prieš skrydį į Baku jauniesiems atletams 
sėkmės linkėjo LTOK prezidentė dai-
na Gudzinevičiūtė, prezidentas Valdas 
adamkus, švietimo, mokslo ir sporto vi-
ceministrė Kornelija Tiesnesytė, jaunimo 
ir sporto reikalų komisijos pirmininkas 
Kęstutis smirnovas, olimpinio sidabro 
medalio laimėtojas irkluotojas saulius 
ritteris.

Lietuvai azerbaidžane atstovavo 67 jau-
nieji sportininkai. jie rungtyniavo aštuo-
nių sporto šakų varžybose. Visą šalies de-
legaciją sudarė 107 asmenys.

„mano lūkesčiai ir palinkėjimai kaip visa-
da: padarykite viską ir dar truputį. paro-
dykite viską, ko išmokote, ir padarykite 
taip, kad galėtumėte džiaugtis ir didžiuo-
tis savo rezultatais“, – linkėjo d.Gudzine-
vičiūtė.

„žinau, kad esate čia ne todėl, jog esa-
te privilegijuoti – jūs čia patekote savo 
darbo, atsidavimo, išlieto prakaito 
dėka. Vykstate atstovauti Lietuvai. ne 
tik mes jumis didžiuojamės, bet ir jūs 
patys turėtumėte savimi didžiuotis, – 
pabrėžė V.adamkus. – nuoširdžiai 
sveikinu, dėkoju už jūsų pastangas 

Tradicines delegacijų eitynes pradėjo 
graikai, o užbaigė renginio šeimininkai. 
Lietuvos vėliavą atidarymo parade nešė 
rutulio stūmikas Karolis Gelažius. Festiva-
lyje dalyvavo 48 šalių atstovai.

Festivalio dalyvius pasveikino organizaci-
nio komiteto pirmininkas, azerbaidžano 
premjero pirmasis pavaduotojas jagubas 
ejubovas, europos olimpinių komitetų 
prezidentas janezas Kocijančičius. 

Garbės svečių tribūnoje festivalio ati-
darymo iškilmes stebėjo ir mūsų sporti-
ninkus pasveikino LTOK prezidentė, TOK 

narė daina Gudzinevičiūtė.

atidarymo iškilmės vyko greitu tem-
pu, buvo smagios, energingos. šeimi-
ninkai džiaugėsi, kad visa ceremonija 
tilpo į dvi valandas. mūsų misijos va-
dovai sakė, kad nuo išvykimo iš kai-
melio į atidarymo iškilmes iki sugrį-
žimo atgal praėjo net pusseptintos 
valandos. 

daugelio sporto šakų atstovai var-
žybas pradėjo dar prieš atidarymą. 
pirmieji iš mūsiškių jėgas išbandė te-
nisininkai ir imtynininkai.

ENERgiNgaS 
iR EmOciNgaS
liePos 21 D. baku krištolo rŪmuose 
buvo iškilmingai atiDarytas Xv euroPos 
jaUNimO VaSaROS OlimpiNiS fEStiValiS. 
aPie jo PraDŽią Paskelbė aZerbaiDŽano 
pREzidENtaS ilhamaS alijEVaS.

ir žinau, kad tinkamai atstovausite mūsų 
sportinei šeimai ir visai valstybei. sėkmės!“

palydėtuvių ceremonijoje LTOK prezidentė 
Lietuvos trispalvę įteikė delegacijos kapito-
nui Karoliui Gelažiui – būtent šiam septy-
niolikmečiui rutulio stūmikui buvo patikėta 
ją nešti ejOF atidarymo ceremonijoje.

palydos Vilniaus oro uoste

 Lietuvos delegacija

Vytauto d
ranginio nuotr. 
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MedALIs vIeNAs, 
PersPektyvių – Daug
liEtUVOS SpORtiNiNkai iš EUROpOS jaUNimO OlimpiNiO fEStiValiO 
grĮŽo su vienu siDabro meDaliu. jĮ iškovojo keturiolikmetis 
tenisininkas vilius gaubas. gausus bŪrys mŪsiškių rungtyniavo 
lengvosios atletikos, Plaukimo finaluose, sėkmės PritrŪko 
krePšininkų komanDai. gabaus jaunimo yra. 
JauNius sarapas 

pLaukimas
plaukimo varžybose Lietuvai atsto-
vavo dešimt sportininkų – keturios 
merginos ir šeši vaikinai.

aleksas savickas į 200 m plaukimo 
krūtine pusfinalį prasibrovė su trylik-
tu rezultatu (2 min. 22,90 sek.), bet 
jame sugebėjo šį laiką pagerinti dau-
giau nei trimis sekundėmis. Lietuvos 
plaukiko rezultatas 2 min. 19,65 sek. – 
septintas tarp finalininkų ir asmeninis 
rekordas. džiugas Karklelis galutinėje 
rikiuotėje liko 28-as – 2 min. 28,83 
sek. 

„nesitikėjau tokio rezultato. Galvojau 
nuo rytinio laiko pusę sekundės „nu-
imti“ ir tai būtų vau. O ėmiau ir page-
rinau net trimis sekundėmis, – stebė-
josi aleksas. – išanalizavau visas savo 
rytinio plaukimo klaidas. per pietų 
miegą mąsčiau, ką galėčiau pagerinti, 
ir pusfinalyje tai įvykdžiau.“

atranką įveikė ir Tomas navikonis, 
patekęs į 100 m plaukimo nugara 
pusfinalį – 59,79 sek. pusfinalyje jis 
pagerino savo rytinį laiką ir bendrojo-
je įskaitoje su asmeniniu rekordu liko 
vienuoliktas – 58,76 sek. Tadas pra-
niauskas užėmė antrą vietą – 1 min. 
00,99 sek.

„Tai nuoseklaus darbo, kuris vyko 
dvejus metus, rezultatai. šie vaikai 
yra atrinkti į rinktinę, su jais dirbama, 
važiuojama į stovyklas ir varžybas“, – 
sakė plaukimo komandos vadovė 
rasa duškinienė.

200 m plaukimo krūtine finale 16-me-
tis panevėžietis a.savickas nuotolį 
įveikė per 2 min. 18,73 sek. ir finišavo 
ketvirtas. jis dar kartą pagerino savo 
asmeninį rekordą. 

„prieš startą galvojau, kad penkta 
vieta man būtų labai gerai, o dabar 
ketvirta yra iš viso nerealu. nepasida-
viau įtampai, išlaikiau gerą grybšnį“, – 
džiaugėsi plaukikas.

a.savickas plaukė ir 100 m laisvuoju 
stiliumi, bet atrankos neįveikė ir užė-
mė 29 vietą – 53,13 sek. Geriau šioje 
rungtyje pasirodė danilas pancere-
vas, užfiksavęs 52,46 sek. laiką ir likęs 
šalia pusfinalio – devynioliktas.

sėkmė nusišypsojo d.Karkleliui, ku-
ris 200 m plaukimo kompleksiniu 
būdu atrankoje užėmė 21 vietą – 
2 min. 14,31 sek., bet buvo pirmasis 
atsarginių sąraše, tad iš varžybų pasi-
traukus vienam varžovui gavo progą 
plaukti dar sykį. antrą kartą 15-metis 
iš ignalinos plaukė lėčiau ir liko šešio-
liktas – 2 min. 15,51 sek.

mišri Lietuvos komanda – T.naviko-
nis, Gerda jotautė, Laura šliburytė ir 

teNisas
teniso varžybose dalyvavo keturi 
mūsų sportininkai – dvi merginos 
ir du vaikinai.

penktą reitingą vaikinų vienetų var-
žybose turėjęs edas Butvilas 5:7, 3:6 
nusileido slovakijos tenisininkui. „ati-
daviau visą save, bet šiek tiek pritrū-
ko,“ – sakė 14-metis edas. 

pirmame mače nepasisekė ir patrici-
jai paukštytei, kuri 4:6, 2:6 pralaimėjo 
slovakei. Kepinant 31 laipsniui karščio 
dar karštesnės buvo pačios sportinin-
kės emocijos – 14-metės merginos 
trenerė pripažino, kad tokios savo 
auklėtinės dar nėra mačiusi.

„matydami pradinius reitingus tikėjo-
mės geresnio rezultato, bet tikiu, kad 
patricija į kovą įdėjo visą šimtą pro-
centų savo jėgų“, – sakė trenerė edita 
Liachovičiūtė.

Kiti du Lietuvos teniso komandos na-
riai savo kovas pradėjo nuo antrojo 
etapo: 14-metis Vilius Gaubas vaiki-
nų turnyre buvo reitinguotas antras, 
o emilija Tverijonaitė – ketvirta. abu 
jie pirmuosius mačus laimėjo. Vilius 

d.pancerevas – 4x100 m plaukimo 
laisvuoju stiliumi estafetėje parodė 
keturioliktą rezultatą tarp 20 kvartetų 
– 3 min. 45,41 sek.

d.pancerevas, T.navikonis, a.savic-
kas, nojus skirutis dalyvavo 4x100 m 
plaukimo laisvuoju stiliumi varžybo-
se. mūsiškiai tarp 17 rinktinių buvo 
vienuolikti ir beveik pusantros sekun-
dės pagerino vaikinų iki 17 metų Lie-
tuvos rekordą – 3 min. 32,90 sek.

Į antrąjį finalą įplaukė a.savickas: 
100 m krūtine rungtyje jis dukart ge-
rino asmeninį rekordą ir pusfinalį už-
baigė su šeštu rezultatu – 1 min. 4,22 
sek. Finale jis nuotolį įveikė per 1 min. 
4,43 sek. ir liko septintas.

a.savickas su T.praniausku, d.pance-
revu ir T.navikoniu dalyvavo 4x100 m 
kompleksiniu būdu estafetėje, pa-
gerino Lietuvos 17-mečių rekordą – 
3 min. 53,82 sek., bet į finalą nepate-
ko. merginų komanda G.jotautė, mija 
motiejaitytė, radvilė Kerševičiūtė ir 
L.šliburytė tokią pat estafetę baigė 
per 4 min. 27,94 sek. ir tarp aštuonio-
likos rinktinių užėmė 15 vietą. 

50 m laisvuoju stiliumi L.šliburytė ir 
G.jotautė parodė vienodą laiką – 
27,06 sek. ir dėl pirmosios atsarginės 
pozicijos pusfinalyje kovojo per su-
rengtą papildomą plaukimą. jame 
abi pagerino asmeninius rekordus: 
Lauros laikas 26,71 sek., Gerdos – 
26,98 sek. Laimėjusi L.šliburytė, deja, 
pusfinalyje neplaukė, bet tapo sporto 
meistre.

50 m laisvuoju stiliumi varžybose 
sėkmė nusišypsojo d.pancerevui: at-
rankoje asmeninį rekordą pagerinęs 

6:4, 6:1 nugalėjo Kipro atstovą, o jo 
bendraamžė emilija 6:3, 6:3 pranoko 
švedę.

dvejetai baigėsi nesėkmingai. V.Gau-
bas su penkioliktą gimtadienį minėju-
siu e.Butvilu 2:6, 2:6 nusileido Belgijos 
dvejetui, o e.Tverijonaitė ir p.paukštytė 
0:6, 1:6 neprilygo taip pat belgėms.

sėkmingai žygį aštuntfinalyje pratę-

sė V.Gaubas ir e.Tverijonaitė. abu jie 
pateko į ketvirtfinalį. Vilius per pusan-
tros valandos 6:4, 6:3 pranoko estijos 
atstovą. 

emilija žaidė su itin pajėgia rumune. 
prieš pat mačą mūsiškei suskaudo 
kelį. medikams aptvarsčius skauda-
mą vietą jai nebesutrukdė niekas – 
pergalė buvo iškovota 6:3, 6:1.

„sužaisti pavyko tikrai geriau, nei pla-
navau, – džiaugėsi mergina, tačiau iš-
kart pridėjo. – Tikrai tikėjau, kad galiu 
laimėti.“

V.Gaubas ketvirtfinalyje po atkaklios 
1 val. ir 26 min. trukusios kovos 7:5, 6:4 
palaužė italo d.minighini‘o pasiprie-
šinimą. nepavyko e.Tverijonaitei, kuri 
2:6, 2:6 nusileido čekei d.salkovai.

pusfinalyje Viliaus varžovas buvo če-
kas H.Bartonas. Lietuvis laimėjo 6:4, 
6:3. Lemiamame sete mūsiškis pir-
mavo 1:0 ir jau buvo atlikęs „breiką“, 
tačiau Čekijos žaidėjo suklaidintas 
teisėjas liepė peržaisti tašką. Tokiu 
sprendimu nusivylęs mūsų tenisinin-
kas prarado koncentraciją ir netrukus 
buvo priverstas varžovą vytis – 1:3. 
Vis dėlto Vilius pademonstravo kovin-
gumą, laimėjo penkis geimus iš eilės 
ir Lietuvos delegacijai Baku garanta-
vo medalį. 

Finale V.Gaubas susitiko su ispanu 
d.merida. pajėgesnis buvo ispanijos 
tenisininkas – 6:2, 6:0. šiauliuose te-
nisą žaisti pradėjęs V.Gaubas dabar 
gyvena ir treniruojasi portugalijoje. 

„pažinojau šį varžovą, bet nesitikėjau, 
kad jis taip gerai sužais – man nepa-
vyko primesti savo žaidimo, todėl jis 
jautėsi patogiai, o aš nespėjau prie jo 
kamuolių, – finalą analizavo jaunasis 
tenisininkas. – pritrūko jėgų, galvos, 
psichologiškai buvau per silpnas 
šiandien.“

V.Gaubas nešė Lietuvos vėliavą per 
festivalio uždarymo paradą.

klaipėdietis (24,27 sek.) buvo dvi-
dešimtas, bet dėl valstybėms skirtų 
kvotų ribojimo gavo progą plaukti 
pusfinalyje. jame dar kartą pagerino 
savo rekordą ir liko 14-tas – 24,19 sek. 
puikiai 15-metis danilas pasirodė ir 
100 m plaukimo peteliške varžybose. 
atranką įveikęs per 56,63 sek., o pus-
finalį per 56,23 sek., jis pasiekė asme-
ninius rekordus ir galutinėje įskaitoje 
liko dešimtas.

asmeninius rezultatus pagerino: 100 m 
laisvuoju stiliumi plaukusios L.šlibu-
rytė (59,44 sek.) ir G.jotautė (1 min. 
00,95 sek.) liko 34 ir 44 vietoje, 400 m
 laisvuoju stiliumi n.skirutis (4 min. 
18,34 sek.) – 29 vieta, 200 m peteliške 
r.Kerševičiūtė (2 min. 26,99 sek.) – 26 
vieta ir 100 m peteliške (1 min. 5,34 
sek.) – 34 vieta, 200 m peteliške n.ski-
rutis (2 min. 10,80 sek.) – 26 vieta.

krepŠiNis
du pralaimėjimus grupės etape 
patyrę krepšininkai kovojo dėl 5–8 
vietų ir liko penkti.

Lietuvos vaikinų iki 16 metų krepšinio 
rinktinė pirmose B grupės rungtynėse 
77:71 (25:18, 19:20, 13:17, 20:16) įveikė 
bendraamžius iš Graikijos. rezultaty-
viausias mūsiškių gretose buvo pau-
lius murauskas, kuris įmetė 16 taškų, 
Liutauras Lelevičius pelnė 15, emilis 
Butkus 11 (6 atk. kam.), Tautvydas Bal-
trušaitis ir Titas sargiūnas – po 10.

„rungtynės buvo banguotos. žai-
dėme su pietiečiais, kurie yra anks-
tesnės brandos, bet vaikinai atlaikė 
jų spaudimą, todėl džiaugiamės šia 
pergale. Kalbant apie žaidimą, tai trū-
kumų yra daug“, – pripažino treneris 
rolandas rakutis.

suŽaisti Pavyko tikrai 
geriau, nei Planavau. 
tikrai tikėjau, kaD 
galiu laimėti.

emiLiJa tveriJoNaitė

OlimpiNiS fEStiValiS OlimpiNiS fEStiValiS

V.Gaubas

Prieš startą 
galvojau, 
kad pENkta 
ViEta maN 
bŪtų labai 
gerai, o Dabar 
kEtViRta yRa iš 
ViSO NEREalU. 
NEpaSidaViaU 
ĮtamPai, 
išlaikiau gerą 
grybšnĮ.

aLeksas saviCkas

a.savickas
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pergalė antrose rungtynėse Lietuvos 
krepšininkams būtų garantavusi vie-
tą pusfinalyje. Tačiau mūsiškiai 63:69 
(14:21, 12:14, 15:19, 22:15) nusileido 
Turkijos bendraamžiams. rezultaty-
viausias buvo p.murauskas – 13 taš-
kų, 10 surinko e.Butkus, 9 taškus ir 6 
rezultatyvius perdavimus pridėjo ra-
dvilas Kneižys. 

Lemta žaisti mūsiškiams pusfinalyje 
ar ne, sprendėsi akistatoje su ispanais, 
kurie jau turėjo dvi pergales. deja, lie-
tuviai jiems pralaimėjo – 84:94 (26:27, 
15:22, 25:21, 18:24).

ispanai pasinaudojo turkų jau išban-
dytu ginklu – visas rungtynes akty-
viai spausdami perėmė 18 kamuolių, 
o visa Lietuvos komanda suklydo net 
28 kartus. nuo antrojo kėlinio pra-
džios nuolat varžovus vijęsi mūsiš-
kiai sugebėjo atsitiesti ir daugiausiai 
T.Baltrušaičio pastangomis išlygino re-
zultatą 66:66. deja, visas triūsas buvo 
nubrauktas per pusantros minutės – 
šią atkarpą ispanijos krepšininkai lai-
mėjo 10:0.

e.Butkus pelnė 22 taškus, 19 surinko 
T.Baltrušaitis, po 14 – Olegas Koje-
netsas (12 atk. kam.) ir p.murauskas.

„sau kėlėme aukščiausius tikslus, bet 
nepavyko įveikti ispanų ir dar pritrū-
ko vieno pelnyto taško, nes trims ko-
mandoms iškovojus po vieną pergalę 
buvo skaičiuojamas įmestų ir praleis-
tų taškų santykis, – mintimis dalijosi 
treneris r.rakutis. – Turnyrą vertinu 
kaip gerą patirtį, nes grupėje žai-
dėme su pajėgiomis ekipomis, nuo 
kurių atsiliekame fiziškai. rungtynių 
pabaigoje mums pritrūkdavo jėgų.“

Kiti rezultatai: ispanija – Turkija 
72:65, ispanija – Graikija 63:62, Grai-
kija – Turkija 67:62. Į pusfinalį žengė 
ispanija ir Turkija. iš kitos grupės dėl 
medalių kovojo serbai, sutriuškinę 
visus varžovus: azerbaidžaną – 77:39, 

Kroatiją – 102:57, prancūziją – 90:45, 
ir prancūzai.

mūsiškiai toliau žaidė dėl 5–8 vietų. 
pirmieji varžovai kroatai buvo su-
triuškinti 103:48 (22:16, 21:18, 33:3, 
27:11). pergalingose rungtynėse taš-
kus pelnė visi dvylika žaidėjų, o rezul-
tatyviausias buvo L.Lelevičius, kurio 
sąskaitoje – 17 taškų. 16 pridėjo p.mu-
rauskas, po 11 surinko ugnius jaruše-
vičius (10 atk. kam.) ir O.Kojenetsas, 
po 10 – T.sargiūnas ir r.Kneižys.

dėl 5 vietos mūsiškiai žaidė su kar-
tą festivalyje jau įveiktais graikais. 
Lietuviai vėl laimėjo – 86:76 (19:26, 
19:13, 24:21, 24:16). net 14 tritaškių 
pataikiusioje mūsų rinktinėje rezulta-
tyviausias su 18 taškų buvo p.muraus-
kas, po 17 surinko e.Butkus (10 atk. 
kam.) ir r.Kneižys, 13 – u.jaruševičius, 
9 – L.Lelevičius, 8 – T.sargiūnas.

Kaip parodė vėlesni įvykiai, grupė, 
kurioje žaidė lietuviai, buvo daug 
stipresnė – dėl aukso medalių kovo-
jo ispanai ir turkai. Laimėjo ispanai – 
65:52. Treti liko serbai, nugalėję pran-
cūzus – 75:57.

LeNGvoJi atLetika
iš dvylikos mūsų lengvaatlečių fi-
naluose rungtyniavo beveik pusė.

Keliems sportininkams neatvykus 
buvo atšauktos kvalifikacinės ieties 
metimo varžybos. Todėl marius ru-
dzevičius savo pasirodymą iškart 
pradėjo finale. pirmieji du 16-mečio 
šilutiškio metimai nebuvo įskaityti, 
bet trečiasis bandymas (62 m 66 cm) 
garantavo vietą aštuntuke ir dar tris 
metimus. rezultato pagerinti nepa-
vyko ir marius liko aštuntas.

Kaunietė andrė Ožechauskaitė savo 
atrankos varžybų 100 m bėgime 
finišavo trečia – 12,12 sek., tačiau į 
finalą neprasibrovė ir galutinėje ri-
kiuotėje užėmė dvyliktą vietą. Geriau 
jai sekėsi šuolių į tolį sektoriuje. Ten 
penkiolikmetė andrė kvalifikacinėse 
varžybose geriausiu antruoju bandy-
mu nušoko 5 m 46 cm ir su dvyliktu 
rezultatu pateko į finalą. Finale ge-
riausias jos šuolis 5 m 40 cm jai lėmė 
vienuoliktą vietą.

septynkovininkė Olivija Vaitaitytė 
pirmą dieną varžėsi keturiose rung-
tyse. septyniolikmetė vilnietė page-
rino du asmeninius rekordus – 100 m 
su barjerais nubėgo per 14,90 sek., 
įveikė 1 m 68 cm aukštį, rutulį nu-
stūmė 11 m 9 cm, o 200 m nubėgo 
per 26,87 sek. ji buvo dvylikta tarp 17 
sportininkių. antrą dieną lietuvė į tolį 
nušoko 5 m 3 cm, ietį numetė 41 m 
89 cm ir savo geriausią rezultatą pa-
gerino daugiau nei pusantro metro, 
o 800 m nubėgo per 2 min. 28,23 sek. 
su 4995 taškais ji liko dešimta.

sėkmingai varžybas pradėjo Lietu-
vos vėliavą atidarymo ceremonijoje 
nešęs Karolis Gelažius. 17-metis iš 
žagarės kvalifikacijoje geriausiu tre-
čiuoju bandymu rutulį nustūmė 18 m 
31 cm ir į finalą pateko su penktu re-
zultatu. Tačiau finalas jam susiklostė 

itin nesėkmingai. pirmuoju bandymu 
Karolis rutulį nustūmė 16 m 46 cm, 
antras buvo neįskaitytas, trečias krito 
ties 17 m 61 cm žyma ir lietuvis liko 
už aštuntuko ribos – dešimtas.

400 m atrankos bėgime nedas Tala-
las užfiksavo savo geriausią sezono 
rezultatą (49,82 sek.), tačiau jo pa-
kako tik vienam varžovui aplenkti 
šešiolikos dalyvių atrankoje. 400 m 
su barjerais elena jasaitė įveikė per 
1 min. 4,07 sek. ir liko penkiolikta. 

ėjikė Toma dailidonytė 5 km nuėjo 
per 25 min. 33,44 sek. ir užėmė 11 
vietą.

paskutinę festivalio dieną finale star-
tavo mykolas alekna, kuris disko me-
timo atrankoje buvo penktas – 56 m 
75 cm. Finale jaunėliui Virgilijaus alek-
nos sūnui sekėsi prasčiau: numetęs 
diską 54 m 13 cm jis liko devintas.

„Tai buvo mano pirmas rimtesnis 
startas: jeigu prieš varžybas būčiau 
žinojęs, kad pateksiu į finalą ir būsiu 
devintas, tikrai būčiau buvęs laimin-
gas. Bet dabar galvoju, kad galėjau 
geriau pasirodyti. Vakar buvo dau-
giau jėgų, o šiandien tik atsikėlus 
žengti į sektorių – daug sunkiau. 
Kelios techninės klaidos lėmė, kad 
rezultatas nebuvo toks, kokio tikė-
jausi“, – sakė m.alekna.

Finale varžėsi trišuolininkas Osvaldas 
Gusčius, kuriam dėl per mažo dalyvių 
skaičiaus nereikėjo dalyvauti atranko-
je. nušokęs 14 m 5 cm jis taip pat liko 
devintas.  iki aštuntuko pritrūko 4 cm.

dviejose rungtyse varžytis plana-
vo atėnė šliževičiūtė, tačiau 100 m 
barjerinio bėgimo ir šuolių į aukštį 
atrankų laiką skyrė vos 5 min., todėl 
pasitarusi su trenere austra skujyte 
16-metė kaunietė nusprendė susi-
koncentruoti į šuolius. ji įveikė karte-
lę, iškeltą į 1 m 68 cm aukštį, tačiau 

to finalui neužteko. mūsiškė liko pen-
kiolikta. 

merginos išbandė jėgas neįprasto-
je kombinuotos estafetės rungtyje: 
a.Ožechauskaitė bėgo 100 m, O.Vai-
taitytė – 200 m, a.šliževičiūtė – 300 
m, o e.jasaitė – 400 m. distanciją 
lietuvės įveikė per 2 min. 18,10 sek. 
ir užėmė 17 vietą tarp devyniolikos 
komandų.

meda repšytė bėgo 2000 m su kliūti-
mis. nuotolį ji įveikė per 7 min. 21,57 
sek. ir liko devyniolikta.

dziudo
Šeši dziudo imtynininkai iškovojo 
dvi pergales.

pirmasis iš dziudo atstovų ant tata-
mio žengė elijus jokubėnas (svorio 
kategorija iki 60 kg). pirmame susiti-
kime su italu mūsiškis gavo tris įspė-
jimus ir pralaimėjo.

pirmąją pergalę iškovojo ugnė pilec-
kaitė. ji svorio kategorijos iki 63 kg 
aštuntfinalyje įveikė baltarusę, ta-
čiau kovodama dėl vietos pusfinalyje 
pralaimėjo ukrainietei. Vis dėlto šiai 
imtynininkei iškopus į finalą 15-metė 
kaunietė gavo galimybę dėl bronzos 
pasivaržyti paguodos turnyre, tačiau 
pralaimėjo ispanei.

Vieną kovą laimėjo ir marijus mitrochi-
nas (iki 90 kg). šis 17-metis pirmame 
etape pranoko Belgijos imtynininką, 
bet aštuntfinalyje pralaimėjo estui.

Į Baku su rankos įtvaru atvykusi, ta-
čiau per savaitę po sėkmingų proce-
dūrų ir mankštų atsigavusi evelina 
Kleinytė (iki 70 kg) pralaimėjo pirmą 
kovą prancūzei.

per 30 sek. Ligita navarauskaitė (iki 
57 kg) neprilygo prancūzei. nepasi-
sekė ir pijui mikalauskui (iki 66 kg), 
kuris pirmą kovą pralaimėjo gruzinui.

GimNastika
Lietuvos rinktinėje buvo šeši gim-
nastai – trys merginos ir tiek pat 
vaikinų. viena mergina dėl traumos 
nestartavo.

skambių rezultatų užfiksuoti nepavy-
ko. Gytis chasažyrovas (gavo 70,500 
balo) ir Titas Kuzmickas (67,050) liko 
toli nuo daugiakovės finalo – tarp 76 
dalyvių užėmė atitinkamai 59 ir 70 
vietą. Tik pratimus ant arklio su ranke-
nomis atlikęs danielius polismakas su 
10,600 balo liko 59-as. nė į vieną atski-
rų prietaisų finalą mūsiškiai nepateko.

merginų daugiakovės varžybose 
pasirodė evita Kaziūnaitė ir Ūla Biki-
naitė. Tarp 80 dalyvių evita liko 72-a 
(40,300 balo), o Ūla – 76-a (38,600). 
Į finalus ant atskirų prietaisų mūsiš-
kės nepateko. Trečioji gimnastė  ema 
pleškytė varžybų išvakarėse per treni-
ruotę patyrė traumą ir nestartavo.

šešioliktasis vasaros olimpinis 
festivalis vyks 2021 m. 
slovakijoje. per uždarymo 
iškilmes Baku estafetę perdavė 
Banska Bistricos miestui.

16
ateitis

Be suaugusiojo 
sportininkai negalėjo 
palikti kaimelio.

iš kaimelio į arenas ir atgal 
kursavusius autobusus 
lydėjo policija. sportininkus 
vežusiam transportui buvo 
skirta atskira juosta. Vis 
dėlto su autobusų grafikais 
problemų buvo. 

Kaimelio laisvalaikio zonoje 
buvo įvairių žaidimų, 
minkštasuolių, televizorių, 
kompiuterių. Čia jaunieji 
ambasadoriai organizavo 
įvairias veiklas. 

Kambariuose neveikė 
bevielis internetas. Taip 
jaunimas buvo skatinamas 
daugiau judėti, dažniau 
laiką leisti kartu ir nesėdėti 
kambariuose prie 
mobiliųjų įrenginių.

KAIMELIS
skatiNo Judėti

Kovoja 
u.pileckaitė 

(kairėje) 

disko 
metikas 

m.alekna

minutės 
pertraukėlė 

 Gimnastų vaikinų rinktinė (iš kairės): 
d.polismakas, G.chasažyrovas, T.Kuzmickas

OlimpiNiS fEStiValiS OlimpiNiS fEStiValiS
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Į OLIMPINIus vANdeNIs – 
su Pasitikėjimo bure
buriuotoja viktorija anDrulytė birŽelio viDuryje iškovojo DiDŽiausią 
savo karjeros trofėjų – Pasaulio taurę. ši Pergalė su kauPu PriPilDė 
buriuotojos Pasitikėjimo taurę Prieš Pasaulio ČemPionatą.
LiNa dauGėLaitė

iš aRti

paskutinėmis pavasario dienomis pajėgiausia Lie-
tuvos buriuotoja 27-erių Viktorija andrulytė stojo į 
kovą su varžovėmis ir atlanto vandenynu europos 
čempionate, kuris vyko portugalijoje. žvelgiant į 
pliką rezultatą – 37 vieta tarp „Laser radial“ klasės 
buriuotojų – čempionatas, regis, jai nenusisekė. 

Vis dėlto pati buriuotoja pasirodymu liko paten-
kinta, nors rezultatas – vienas prasčiausių, pasiektų 
europos čempionatuose per jos karjerą. 

„sąlygos buvo jūrinės, kokiomis mes praktiškai ne-
buriuojame. Galima sakyti, tai buvo mano pirmo-
sios tokios varžybos, kai buvo tokia didelė srovė, 
didžiulės pailgos bangos. Tad pasirodymą vertinu 
gerai, nes mes neturime kur tokiomis sąlygomis 
treniruotis. Tikslas buvo patekti į auksinį laivyną ir 
ten kuo geriau plaukti. Vieną plaukimą finišavau 

trečia, tad iš principo džiaugiuosi“, – motyvus, kurie 
paaiškina nuotaikas ir atlanto vandenyse pasiekto 
rezultato vertę, dėsto Viktorija.

karŠtas birŽeLis
europos čempionatą portugalijoje galima vadinti 
gera treniruote prieš pasaulio pirmenybes, kurios 
liepos mėnesį vyko japonijoje. mat jame varžėsi ne 
tik europietės, bet ir buriavimo sporto meistrės iš 
viso pasaulio – paskutinėmis pavasario dienomis į 
porto miestą buvo sugužėjusios visos pajėgiausios 
buriuotojos, tik europietėms buvo atskira europos 
čempionato įskaita.

iškart po varžybų porte Lietuvos buriuotoja daly-
vavo finaliniame pasaulio taurės etape prancūzijos 
uostamiestyje marselyje, o jam pasibaigus į viršų 
kėlė pagrindinį trofėjų – pasaulio taurę. džiaugs

V.andrulytė – 
viena geriausių 

pasaulyje „Laser 
radial“ buriuotojų

pasaulio taurės finaliniame etape 
marselyje lietuvė laimėjo net 
šešis iš devynių plaukimų. 

6
perGaLės

dviračių sportas 
trys mūsų vaikinai ir trys merginos 
dalyvavo dviratininkų varžybose. 
Geriau sekėsi merginoms.

jaunieji dviratininkai – vaikinai ir 
merginos – varžybas pradėjo asme-
ninėmis 10 km lenktynėmis laikui. 
Tarp merginų iš lietuvių geriausiai pa-
sirodė Gustė stanišauskaitė (15:55,42 
min.), užėmusi aukštą dvyliktą vietą. 
Tarp 75 dalyvių 25-a finišavo rūta 
rastauskaitė (16:34,82), 30-a – auksė 
strainytė (16:42,18). jai geresnį laiką 
užfiksuoti sutrukdė lenktynių metu 
iš priekinės padangos išsileidęs oras.

Vaikinų rezultatai buvo kuklesni. ro-
kas adomaitis (14:28,84) galutinėje 
rikiuotėje užėmė 44 vietą, Gediminas 
Kubelskas (14:44,24 min.) – 59-ąją, o 
Belgijoje gyvenantis lietuvis Vladas 
van mechelenas nestartavo. Lenkty-
nėse iš viso dalyvavo 90 dviratinin-
kų. 10 km greičiausiai įveikė didžio-
sios Britanijos atstovė z.Backstedt 
(14:35,25 min.) ir estas m.mihkelsas 
(13:10,19 min.).

merginų 50 km grupines lenktynes 
laimėjo ta pati britė z.Backstedt, 
įveikusi distanciją per 1 val. 21 min. 
Geriausiai iš lietuvių pasirodžiusi 
a.strainytė buvo 35-a – ji čempionei 
pralaimėjo 5 min. G.stanišauskaitė 
finišavo 41-a, r.rastauskaitė – 44-a.

Vaikinų grupinių lenktynių laimėto-
jas irgi nesikeitė: 75 km finišo liniją 
pirmasis kirto estas m.mihkelsas – 
1 val. 49 min. 24 sek. 

Lietuvos sportininkų trejetas dis-
tanciją įveikė kaip komandinėse 
lenktynėse – vienas greta kito. V.van 
mechelenui atiteko 66 vieta, r.ado-
maičiui – 67-a, G.Kubelskui – 68-a. Visi 
jie čempionui pralaimėjo daugiau 
kaip 10 min. 

imtyNės
baku jėgas išbandė vienuolika 
mūsų imtyninkų – penkios mergi-
nos ir šeši vaikinai. 

Heidaro alijevo arenoje pirmasis ant 
kilimo žengė laisvųjų imtynių atsto-
vas Karolis Grigelis (55 kg). 16-metis 
iš Vilkaviškio aštuntfinalyje 0:4 pralai-
mėjo ukrainiečiui.

„jam tai pirmas toks rimtas startas, 
todėl įgyta patirtis ateityje tikrai bus 
naudinga. aišku, pasirodymas galėjo 
būti ir geresnis, trūko atakų, bet tam 
įtakos turėjo patirties trūkumas“, – 
sakė trenerė Vaida puidaitė. 

Tos patirties trūko ir visiems kitiems 
mūsų sportininkams.

Vienintelę pergalę iš vaikinų iškovojo 
graikų-romėnų imtynininkas ado-
mas Grigaliūnas – 16-metis (iki 55 kg) 
aštuntfinalyje 5:0 įveikė italą. Vėliau 
kelią į pusfinalį jam pastojo rumunas – 
2:4. 

nepasisekė ir lengviausiam vaikinų 
imtynių rinktinės nariui 16-mečiui 
nedui Gervinskui, kovas pradėjusiam 
nuo ketvirtfinalio. Graikų-romėnų im-
tynininkas (iki 45 kg) 0:4 turėjo pripa-
žinti ruso pranašumą.

„nedas kovėsi su rusu, kuris yra daug 
stipresnis, buvo mažai vilčių tikėtis 
pergalės. didžiausios viltys buvo dė-
tos į adomo startą, bet kovodamas 
su rumunu savo potencialo jis tikrai 
neišnaudojo“, – kalbėjo graikų-romė-
nų imtynininkų treneris aleksandras 
Kazakevičius.

Graikų-romėnų imtynininkas dona-
tas rindeikis (iki 60 kg) aštuntfinaly-
je 0:4 pralaimėjo azerbaidžaniečiui, 
kuris tapo čempionu. deja, mūsiškiui 
nepavyko ir paguodos turnyre – pir-
moje kovoje jis 1:3 pralaimėjo balta-
rusiui. 

po pirmųjų dvikovų pasirodymus 
baigė Vestina danisevičiūtė (49 kg), 
1:3 pralaimėjusi bronzos medalininke 
tapusiai baltarusei, ir meda ančerytė 
(iki 61 kg), kuri 0:3 nusileido turkei.

iš merginų vienintelę pergalę iško-
vojo ineta dantaitė (iki 57 kg), kuri 
aštuntfinalyje 3:1 pranoko bulgarę. 
Kelią į pusfinalį jai užtvėrė pralaimėji-
mas 0:5 norvegei, kuriai žengus į fina-
lą 17-metė šiaulietė gavo progą ko-
voti dėl bronzos medalio paguodos 
turnyre, tačiau ją 4:1 įveikė vengrė.

dvynės dilytės festivalį baigė aštunt-
finalyje. Gabija (iki 53 kg) 1:3 nusilei-
do vokietei, o Gabrielė (iki 65 kg) 0:5 
pralaimėjo prancūzei.

Graikų-romėnų imtynininkas Kirilas 
Vasilčukas (iki 51 kg) aštuntfinalyje 
0:4 nusileido rumunui, o Gediminas 
aukščionis (iki 65 kg) šešioliktfinalyje 
0:4 neprilygo latviui.

OlimpiNiS fEStiValiS

dviratininkių trio (iš 
kairės): a.strainytė, 

G.stanišauskaitė, 
r.rastauskaitė

pergalę 
iškovojo 
i.dantaitė 

jauniaus sarapo nuotr.



  OLIMPINĖ PANORAMA   1716   OLIMPINĖ PANORAMA   

atsikvėpusi nidoje po to dar dešimt dienų ji pra-
leido gimtajame Kaune, prieš pakeldama sparnus 
į japonijos miestą sakaiminatą, kuriame liepos 
17–24 d. vyko pasaulio čempionatas.

oLimpiNė karŠtiNė
šių metų pasaulio čempionate buriuotojos kovos 
ne tik dėl pasaulio čempionės vardo ir garbės, bet 
ir dėl olimpinių kelialapių. praėjusiais metais olim-
pinius kelialapius jau išsidalijo 18 šalių, čempionate 
japonijoje teisę dalyvauti olimpinėse žaidynėse 
įgis dar dešimties valstybių atstovai. pirmoji atran-
ka vyko per praėjusių metų pasaulio pirmenybes 
danijoje. deja, tame čempionate V.andrulytė užė-
mė tik 46 vietą – tai vienas prasčiausių pasirodymų 
per karjerą. 

„praėjusiame čempionate buvo tikslas iškovoti ke-
lialapį, mus būtų tenkinusi ir paskutinė vieta, kuri jį 
gauna, o dabar tikslas – iškovoti kelialapį ir pasiekti 
kuo geresnį rezultatą“, – atskleidžia buriuotoja.

pasaulio čempionatas – dar ne paskutinė galimybė 
nugriebti bilietą į Tokiją, bet niekas nenorėtų olim-
pinio kelialapio medžioklės atidėti iki olimpinių 
metų, kai europiečiams bus surengta paskutinė 
atranka ir joje bus kovojama dėl paskutinių dviejų 
kelialapių. 

pasaulio čempionatas vyko visai priešingoje pu-
sėje, negu yra eno sala (Eno-shima), kur po metų 
rinksis pajėgiausi pasaulio buriuotojai kovoti dėl 
olimpinio čempiono titulo. V.andrulytė į pasaulio 
čempionatą išvyko anksčiau, kad priprastų ir prie 
laiko skirtumo, ir prie vietinių sąlygų. 

apie pasaulio čempionato vietą ir buriavimo sąly-
gas jose prieš išvykdama Viktorija nedaug tegalėjo 
pasakyti – ten ji dar neburiavo: „Kiek teko matyti, 
ten visko gali būti – ir daug vėjo, ir mažai. nieko 
nežinau, nei kaip ten su srovėmis. Kai nuvyksim, 
pamatysim.“

Kokios sąlygos Lietuvos buriuotojai labiausiai pa-
tinka? Kad būtų kuo įvairesnės. „ir kad vėjas suki-
nėtųsi, reikėtų ir pagalvoti, ir kad srovė būtų. Labai 
gerai, kai yra kažkokia srovė, kai ji tam tikrose vie-
tose skirtinga. man patinka sudėtingos sąlygos, kai 
lemia ne tik greitis, bet ir taktika būna įvairesnė“, – 
dėsto Viktorija. 

japonijoje laiko reikės priprasti ir prie laivo. pasau-
lio čempionate visos sportininkės buriuoja vieno-
dais laivais, kuriuos parūpina organizatoriai, kad 

visiems dalyviams būtų vienodos sąlygos. Laivas 
dažniausiai paskiriamas burtais. Tokia tvarka ir 
olimpinėse žaidynėse. Tad laivui prisijaukinti kar-
tais prireikia ir savaitės.

Beje, europos čempionate, į kurį sportininkės vyks-
ta su savo laivais, Viktorija išbandė naują laivą. 

„portugalijoje jo dar nebuvau „paleidusi“ (pripratu-
si – aut. past.). Gal tik marselyje išjudinau. anksčiau 
plaukiojau su australiškais laivais, o dabar turiu an-
glišką. Tad man apskritai prie kitokios laivo formos 
reikėjo priprasti“, – apie pasikeitimus pasakoja bu-
riuotoja.

Lūkesčių NaŠta
po to, kai Gintarė Volungevičiūtė iš olimpinių Kinijos 
vandenų parplukdė sidabro medalį, lietuvių susido-
mėjimas šia sporto šaka, o kartu ir lūkesčiai išaugo.

sulig kiekviena diena didėjančią lūkesčių naštą jau-
čia ir Viktorija. Tačiau to ji nesureikšmina ir tiki savo 
jėgomis.

„ruošėmės, treniravomės. ir asmeninis gyvenimas 
buvo primirštas. Vykstame su gera emocija, kad 
iškovotume kelialapį. nesinori net galvoti, kad ne-
pavyks. Faktas, kad tikiesi geriausio rezultato. ir tre-
neris akcentuoja, kad ne tik kelialapį iškovoti, bet ir 
rezultato gero reikia. ir man, ir draugams, ir valdžiai. 
Kiekvienas sportininkas žino, ką gali bei turi pada-
ryti, ir to eina“, – sako buriuotoja.

Viktorija pasiryžusi eiti iki galo. iki olimpinių žaidy-
nių, o ten – ir toliau. Lygindama, kaip jautėsi prieš 
rio olimpines žaidynes, į kurias kelialapį Lietuvai 
pelnė būtent ji, ir dabar, sako, jog ketveri metai pri-
dėjo daug patirties ir iš to kylančio pasitikėjimo. 

„Tada, manau, olimpinėse žaidynėse būčiau tik pa-
tirties pasisėmusi. aišku, rezultato norisi kuo geres-
nio, bet tada dar negalėjau pretenduoti į trejetuką, 
tai faktas. apskritai prieš rio žaidynes man buvo tik 
antras pasaulio čempionatas ir pati pirmoji atranka, 
kurioje bandžiau iškovoti kelialapį. Ganėtinai žalia 
buvau, spirgėjau, tada irgi daug ir sunkiai dirbom. 
Giliai širdyje tikėjausi, kad iškovosiu olimpinį kelia-
lapį, bet buvo toks netikrumas – gal pavyks, gal 
nepavyks. O dabar vykstame iškovoti kelialapį, kad 
dalyvautume olimpiadoje. dalyvautume dėl rezul-
tato, ne dėl patirties. per tuos ketverius metus pa-
tobulėjau, įgijau daug patirties, reitingų varžybose 
rezultatas yra – pasitikėjimo daugiau“, – drąsiai į 
ateitį žiūri buriuotoja. 

V.andrulytė tiki 
savo jėgomis

iš aRti

ir kaD vėjas 
sukinėtųsi, 
reikėtų ir 
Pagalvoti, ir kaD 
srovė bŪtų. labai 
gerai, kai yra 
kaŽkokia srovė, 
kai ji tam tikROSE 
ViEtOSE SkiRtiNga. 
maN patiNka 
suDėtingos 
sąlygos, kai lemia 
ne tik greitis, bet 
ir taktika bŪna 
Įvairesnė.

viktoriJa aNdruLytė

iš aRti

mas, pasitikėjimas, varžovių pagarba ir šuolis reitin-
go lentelėje – po šios pergalės iš 15 vietos lietuvė 
pakilo į septintąją. 

„man ši taurė duoda labai gerą psichologinį jausmą 
prieš pasaulio čempionatą. mano tikslas buvo užti-
krintai išlošti prieš medalių plaukimą. Tą pavyko pa-
daryti, turėjau 18 taškų pranašumą. norėjau maksi-
maliai gerai plaukti visus etapus. dėl savęs. Kiekvieną 
plaukimą. O ne tik laimėti finalą. Tai prideda didelio 
pasitikėjimo prieš pasaulio čempionatą“, – prisimin-
dama pasaulio taurės varžybas sako buriuotoja, o 
mintimis jau skrieja į pasaulio čempionatą, kuriam ir 
ruošėsi tuo metu, kai kalbėjomės, nidoje. 

marselyje lietuvė laimėjo net šešis iš devynių plau-
kimų. paskutinis medalių plaukimas dėl prastų oro 
sąlygų buvo atšauktas. V.andrulytė surinko 10 bau-
dos taškų (atmetus prasčiausią rezultatą) ir užtikrin-
tai aplenkė antrą vietą užėmusią baltarusę Tatjaną 
drozdovskają (28 baudos taškai). Trečia liko kroatė 
elena Vorobeva (30 baudos taškų). šioje klasėje 
varžėsi aštuonios buriuotojos.

marselyje, iš kurio Viktorija parsivežė didžiausią 
savo karjeros trofėjų, sąlygos kovoti dėl taurės 
buvo sudėtingos. Bet, kaip sako pati buriuotoja, 
kuo sunkiau, tuo jai geriau. Gal todėl jai ir patinka 
buriuoti šiame prancūzijos mieste, kuriame, beje, 
2024 m. vyks paryžiaus olimpinių žaidynių regata. 

„marselyje buvau trečią kartą. praėjusiais metais 
pasaulio taurės finale čia likau ketvirta – po fotofi-
nišo paaiškėjo, kad pralaimėjau dėl bronzos. esu 
dalyvavusi ir europos taurės varžybose prieš pen-
kerius metus. sąlygos čia man labai patinka. šįkart 
buvo net kelių skirtingų krypčių vėjas, skirtingų 
bangų – skyrėsi ir jų dydis, ir ilgumas. sąlygos to-
kios, kad reikia ne šiaip plaukti, bet ir mąstyti. po 
pirmojo plaukimo buvau penkta, po to treneris ant 

manęs pyktelėjo, susigriebiau ir pradėjau laimėti 
plaukimus. 

Labiausiai džiaugiuosi plaukimu, per kurį pūtė di-
desnis nei 35 mazgų vėjas – viršijantis ribą, dėl to 
vėliau išsiuntė visus į krantą. Laimėjusi tą plaukimą 
džiaugiausi labiau, negu laimėjusi visą regatą, nes 
man labiau patinka vėjas iki 15 mazgų arba tada 
jau didesnis nei 25, kai sąlygos visoms pasidaro vie-
nodos ir tada jau lemia technika. esu ganėtinai len-
gvo svorio, todėl man stiprūs vėjai nėra palankūs. 
nebent vėjas labai sukinėjasi, tada galima atsilošti, 
bet jeigu varžomasi vien greičiu, man sunkiau. Tada 
patogiau sunkesnėms sportininkėms“, – niuansus 
dėsto V.andrulytė.

atokvėpis NidoJe
po pasaulio taurės finalo V.andrulytė savo bures iš-
skleidė nidoje. Čia ji ir treniravosi, ir ilsėjosi prieš pa-
saulio čempionatą bemaž iki pat birželio pabaigos. 

„ši stovykla greičiau atokvėpio, kad galva pailsėtų 
ir kartu nepamirščiau įgūdžių. dirbam sunkiai, bet 
reikia ir galvą praaušinti. Tokią stovyklą visada ren-
kamės prieš pasaulio čempionatus – atsipalaidavi-
mą deriname su darbu. Visada gerai prie jūros, man 
patinka nidoje“, – sako Viktorija.

Buriuotoja, kuri per metus mažiausiai šešis mėne-
sius praleidžia buriuodama toli nuo Lietuvos, ne-
slepia, kad būdama toli labiausiai pasiilgsta namų. 

„namų ramybės, su draugais leidžiamo laiko, laiko 
sau irgi labai pasiilgsti, nes ten jo tiesiog neturi – 
nuo ryto iki vakaro dirbi“, – pasakoja Viktorija, kuri 
laisvalaikiu mėgsta važinėti riedučiais ir veikti tai, 
kas susiję su fizine veikla. ji neslepia, kad mėnesiai 
užsienyje – itin sunkūs. ir emociškai, ir fiziškai.

„Toli nuo namų sunku, bet mes neturime sąlygų 
namie treniruotis visus metus“, – sako buriuotoja.

aistės n
oreikaitės ir „sailing energy“ nuotr.

V.andrulytės triumfas finaliniame pasaulio taurės etape

Viktorija andrulytė pasiekė 
svarbiausią tikslą liepos 24 d. 
pasibaigusiame „Laser 
radial“ jachtų klasės pasaulio 
čempionate japonijoje – 
iškovojo olimpinį kelialapį. 
paskutiniuose – dešimtame ir 
vienuoliktame – plaukimuose 
finišavusi trečia, galutinėje 
įskaitoje ji užėmė antrą vietą 
tarp tų šalių, kurios kovojo 
dėl dešimties bilietų į Tokijo 
žaidynes, sportininkių. 
Bendrojoje čempionato įskaitoje 
mūsų šalies sportininkė buvo 
28-ta tarp 111 buriuotojų iš 49 
valstybių. Olimpinėse žaidynėse 
vienoje jachtų klasėje varžysis po 
vieną šalies atstovą arba įgulą.

tOkijaS 
2020
keLiaLapis
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antrųjų 
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1. žaidynių atidarymo saliutai

2. stalo teniso varžybose

3. šaulė a.Bogdanova

4. misijos vadovas e.petkus ir misijos darbuotojos              
a.Vanagienė ir V.Vencienė

5. Baidarininkų finišas

6. dviratininkių s.Krupeckaitės ir m.marozaitės triumfas

7. r.Tvorogalo suktukas

8. Lengvaatletis r.saulius prieš 110 m barjerinio bėgimo 
startą

9. šuolininko į aukštį a.Glebausko žvilgsnis

10. žaidynių uždarymo linksmybės

10

98

7
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Vytauto d
ranginio ir Kipro štreim

ikio nuotr. 
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Įvairenybės

meDikų 
REpEticija
Penki gyDytojai, Du masaŽuotojai ir 
keturi kineZiteraPeutai. tokia buvo 
lietuvos meDikų komanDa, Pasirengusi 
uŽbėgti uŽ akių galimiems euroPos 
ŽaiDynėse minske DalyvaujanČių mŪsų 
šalies sPortininkų negalavimams, o 
jeigu jų nePavyktų išvengti, kuo skubiau 
PaDaryti viską, kaD Problemos neliktų.

„Kaip ir sportininkams, medikų komandai 
šios žaidynės dar yra savotiška repeticija 
prieš 2020 m. Tokijo olimpines žaidynes. 
mėginsime čia modeliuoti darbą, kuris 
lauktų kitų metų olimpiadoje. Todėl pa-
grindinė įranga, kurią čia vežamės, yra 
labai artima tai, kurią norėtume turėti To-
kijuje. aišku, čia sąlygos lengvesnės, nėra 
tolimo skrydžio, nėra karščio, drėgmės, ku-
rie lauks japonijoje. Bet ir gerai, kad mode-
liuojant darbą sąlygos kiek paprastesnės. 
Bandysime sužinoti, ko reikės vengti, ką 
padaryti kiek kitaip, kam daugiau dėmesio 
skirti. Be to, jeigu čia ko trūksta, nesunku 
greitai atsivežti iš Lietuvos. Tokijuje to jau 
negalėsime padaryti“, – keliaudamas į 
minską teigė Lietuvos rinktinės vyriausia-
sis gydytojas dalius Barkauskas.

drauge su juo minske darbavosi gydy-
tojai diana Baubinienė, alma Kajėnienė, 
mantas ambraška, Tomas Vorobjovas. 
sportininkams pasirengti startams ir 
greičiau atsigauti po varžybų, treniruočių 
padėjo kineziterapeutai Laura Gedminai-
tė, jurijus Vaščenkovas, Tomas Linksmuo-
lis, spartakas zastarskis, masažuotojai pa-
olo Baldi, paulius Katinas. Kaimelyje buvo 
įsikūręs ir sporto psichologas andrius 
Liachovičius.

Žvilgsnis

daUgiaU NEi tRENERiS
jie – aukšČiausio lygio ProfesionalŪs treneriai, net karšČiausiais 
varŽybų momentais sugebantys šaltakraujiškai rasti racionalų 
sPrenDimą, galintĮ nulemti auklėtinio sėkmę. taČiau kai kurių 
auklėtinių PasiroDymai jiems kelia Daug DiDesnę ĮtamPą ir emocijas. 
nes tie auklėtiniai – Patys artimiausi Žmonės.
LiNas Jaurys

Keletą Lietuvos sportininkų, dalyva-
vusių europos žaidynėse, į minską 
atlydėjo ir patarimus dalijo treneriai, 
su kuriais atletai matosi kasdien ne tik 
per pratybas ar varžybas. 

Vieną geriausių Lietuvos stalo teni-
sininkų medardą stankevičių treni-
ruojantis ir per varžybas greta aikštės 
sėdintis jo tėvas Viktoras stankevičius 
emocijas stengiasi tramdyti. Bet ne-
slepia – jam ne visada pavyksta at-
skirti trenerio ir tėvo vaidmenų.

„Kai žaidžia medardas, o ne kitas au-
klėtinis, reaguoju ne tik kaip treneris, 
emocijų būna tikrai daugiau“, – prisi-
pažįsta.

panašiai yra sakiusi ir kartu su dmitri-
jumi Leopoldu trekininkę Oliviją Ba-
leišytę treniruojanti jos mama solvei-
ga Baleišytė. ji pripažįsta, kad dukterį 
ugdyti ypač sunku: „Todėl, kad tai yra 
dukra. Treke labiau matau savo vaiką, 
o ne auklėtinę.“ 

d.Leopoldas pergalių link veda ir 
savo žmoną – europos žaidynėse kei-
rino rungties auksą ir kartu su migle 
marozaite komandų sprinto sidabrą 
iškovojusią simoną Krupeckaitę. pa-

tyrusi dviratininkė teigia, kad tai, jog 
ją treniruoja artimiausias žmogus, 
kartais kelia dvejopų emocijų.

„Kartais pagalvoju, kad jei treneris 
būtų kitas, kurio aš taip artimai ne-
pažinočiau, nežinočiau, kiek įdeda 
širdies, savęs, gal būtų kiek lengviau, 
jei patirčiau nesėkmę. O dabar viskas 
susideda. nusivylimas savimi, mintys, 
kad nuvili trenerį, nes žinai, kiek jis 
dirba, kiek iš tavęs laukia kiti. Tai sun-
kiai pakeliama“, – neslepia europos 
žaidynių čempionė.

Bet s.Krupeckaitė priduria, kad vyras 
yra puikus treneris: „jis labai daug 
supranta, daug mato, yra neįtikėtinai 
patyręs. dažnai duoda tokių patari-
mų, kurių kartais kaip moteris nesu-
pranti, nes vyras į tam tikrus dalykus 
žiūri kitaip. Tai labai padeda. Gerai, kai 
tu nebijai kalbėtis su žmogumi.“ 

susidėlioti pratybų, varžybų, moks-
lų ir laisvalaikio grafiką šaulei alisai 
Bogdanovai padeda jos tėvas, titu-
luotas stendinio šaudymo atstovas 
Germanas Bogdanovas, pratybų salę 
dukters patogumui įrengęs net na-
muose.

s.Krupeckaitė ir d.Leopoldas

„namie turime mini sporto salę, at-
liekame kardiotreniruotę, prisitrauki-
mų. Kiekvieną dieną pradedame nuo 
30–40 minučių mankštos. Be išeigi-
nių“, – pasakoja alisos tėvas. 

paklaustas, kas labiau lemia šaulio sėk-
mę – talentas ar darbas, G.Bogdano-
vas nedvejoja: „darbas, darbas ir dar 
kartą darbas. Turi nuolat gyventi su 
šautuvu ir lėkštėmis.“ 

Tėvas Kęstutis Vitkauskas treniruoja 
ir dziudo imtynininką, taip pat Kęs-
tutį Vitkauską. O lengvosios atletikos 
sprinterio Kosto skrabulio treneris – 
jo vyresnysis brolis martas skrabulis. 
plento dviratininkė rasa Leleivytė po 
finišo minske, kur grupinėse lenkty-
nėse iškovojo devintą vietą, pirmiau-
sia apkabino savo vyrą – komandos 
masažuotoją paolo Baldi.

Lankininkė inga Timinskienė į mins-
ką atvyko su ją treniruojančiu vyru 
ugniumi. Kai tik turi laiko ir galimybių, 
u.Timinskas ir pats dalyvauja varžybo-
se. alytuje įsikūrę Timinskai ne tik pa-
tys čia treniruojasi, bet ir moko kitus – 
klube „žaliasis lankas“ turi penkiolikos 
suaugusių šaulių grupę, keletą neįga-
liųjų lankininkų, būrelį vaikų. 

Olivija ir 
solveiga 

Baleišytės

inga ir 
ugnius 

Timinskai

medardas 
ir Viktoras 

stankevičiai

Vytauto d
ranginio ir Kipro štreim

ikio nuotr.

fOtOgRafO 
Pergalė
iš minsko Lietuvos delegacija grįžo ne tik su 
dviem aukso ir vienu sidabro medaliu, bet ir 
su laurais už geriausią europos žaidynių metu 
užfiksuotą kadrą.

Komisija, sudaryta iš sportininkų ir europos 
olimpinių komitetų spaudos atstovų, 
fotografijų konkurso „athletes in action“ 
nugalėtoju paskelbė „LTeam“ fotografą Kiprą 
štreimikį ir jo užfiksuotą kadrą. jame – po 
pergalės, lėmusios bilietą į ketvirtfinalį, 
triumfuojantis 3x3 krepšinio rinktinės narys 
paulius semaška.

Geriausia žaidynių nuotrauka buvo išrinkta 
atsižvelgiant į kompoziciją, pasakojamą 
istoriją, emociją, ryškumą, kokybę ir 
auditorijos reakciją.

Konkurse, kuris buvo surengtas socialiniame 
tinkle „instagram“, balsuoti galėjo visi žaidynių 
dalyviai, teisėjai ir delegacijų nariai.

 pergalę lėmęs kadras

„LTeam“ fotografas K.štreimikis

sportininkų kaimelyje, tiksliau, studen-
tų bendrabutyje Čiurlionio gatvėje, 
Lietuvos delegacijai skirtuose aukštuo-
se medikai turėjo net dvi erdvias patal-
pas, kuriose buvo po du kabinetus.

„Tokių gerų sąlygų senokai neturėjo-
me“, – pripažino d.Barkauskas. 

Tad medikų komandai buvo kur 
susidėti ir efektyviai naudoti visą 
atsivežtą įrangą: fizioterapinį univer-
salų aparatą, porą japonų gamybos 
portatyvinių ultragarso skirtingo sti-
prumo prietaisų – jie gana plataus 
spektro, gali efektyviai gydyti įvairias 
minkštųjų audinių traumas. Taip pat 
atsigavimo procesus pagreitinančius 
limfodrenažo aparatus. netrūko ir at-
sivežtų ar vietoje gautų masažo stalų.
„Turime ir labai universalių, visiems 
tinkamų „compex“ prietaisų. jie pa-
deda sumažinti raumenų spazmus, 
skausmą, pagreitinti atsigavimą po 
varžybų“, – aiškino vyriausiasis rinkti-
nės gydytojas.

paklaustas, ar daug darbo medikams 
buvo minske, d.Barkauskas neslėpė: 
„Turėjome ką veikti. niekada visi svei-
ki nebūna.“

Lietuvos 
rinktinės 
medikai 
minske

Lietuviai 
atsivežė 
įvairios 
įrangos

Kabinetas 
žaidynių 

kaimelyje

Vytauto d
ranginio ir Kipro štreim

ikio nuotr.
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ČIuOžIMAs 
NePALeIdžIA               
nė Per ŽingsnĮ
lietuvos Dailiojo ČiuoŽimo sielos lilijos vanagienės 
ryškiausi Prisiminimai susiję su Žiemos olimPinėmis 
ŽaiDynėmis, nors ji Pati yra iškovojusi ir šuolių Į vanDenĮ 
varŽybų meDalių.
marytė marCiNkevičiūtė

gerai čiuožiau. Kai „Kauno dienoje“ 
perskaičiau trenerės marijos dau-
gėlaitės skelbimą, kviečiantį lankyti 
dailiojo čiuožimo pratybas, aš, tada 
aštuonmetė, ten ir užsirašiau. 

Kartu su dailiuoju čiuožimu mano 
sportinėje karjeroje buvo ir šuoliai į 
vandenį, esu tapusi šuolių nuo 10 m 
bokšto Lietuvos jaunučių čempio-
ne. Tuo pat metu gana ilgai lankiau 
ir čiuožimą, ir šuolius į vandenį. abi 
sporto šakos sekėsi gerai. 

Vasarą Trakuose būdavo rengiamos 
šuolių į vandenį treniruočių stovy-
klos, vykdavo varžybos. ilgainiui net-
gi savo auklėtinius čiuožėjus išmo-
kiau šokinėti nuo 5 m bokšto ir 3 m 
tramplino – už tai dėkinga trenerei 
ritai makauskienei. 

Lilija, ko apie jus dar nežinome?

Gal to, kad išsiskyrusi su vyru gydy-
toju povilu Vanagu sūnus – povilą 
ir simą – nuo dvylikos ir septynerių 
auginau viena. Gal mažai kas žino, kad 
poviliukas pradėjo čiuožti nuo trejų. 
Tada treniravau keturias čiuožėjų gru-
pes. sūnus buvo ypač nevalgus, todėl 
norėdama, kad jis pajudėtų, vesdavau-
si į čiuožyklą ir įduodavau kėdę į ran-
kas. Taip už jos laikydamasis jis išmoko 
čiuožti. dabar juokaudama sakau, kad 
kėdė buvo pirmoji jo partnerė. 

Taip povilas treniruotėse su manim 
praleido trejus metus. sulaukęs šeše-
rių pareiškė, kad nori dalyvauti varžy-
bose. Tose varžybose ir supratau, kad 
tai reto talento vaikas. 

mažai kas žino, kad mano tėtis, tuo-
metis „atramos“ gamyklos tiekimo 
skyriaus viršininkas algirdas žalys, su-
organizavo savo draugus, tokius pat 
išprotėjusius sporto entuziastus kaip 
ir jis, bei visuomeniniais pagrindais 
prisidėjo prie dirbtinio ledo čiuožy-
klos įrengimo Kauno radijo gamyklos 
teritorijoje. 

Viena gamykla nupirko kompreso-
rių, kita vamzdžių, trečia – fermų. 
1976-aisiais liepos 1-ąją septintą va-
landą ryto buvo iškilmingai atidaryta 
pirmoji Lietuvoje dirbtinio ledo čiuo-
žykla, kurioje per metus buvo galima 
treniruotis šešis septynis mėnesius. 

Tada juostelę perkirpo tuometis Kau-
no sporto komiteto pirmininkas pra-
nas majauskas, o per parodomąsias 
varžybas ankstų rytą šoko ir mano 
šešerių poviliukas.

Tėtis mirė 1997 m. rugsėjį, būdamas 
75-erių, o po pusmečio 1998 m. vyko 
nagano žiemos žaidynės. Kaip dabar 
atsimenu, tada tėtis išpranašavo, kad 
nagane jo anūkas pateks į dešim-

mūsų šalies dailųjį čiuožimą sunku 
įsivaizduoti be Lilijos Vanagienės – 
Lietuvos čiuožimo federacijos prezi-
dentės, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentės, nusipel-
niusios Lietuvos trenerės, aštuonis-
kart respublikos čempionės. Be to, 
penkerių žiemos olimpinių žaidynių 
dalyvio, pasaulio ir europos čempio-
natų bronzinio prizininko povilo Va-
nago mamos bei pirmosios trenerės. 

Lilija, birželio 20-ąją jums sukako 
70 metų. kaip vertinate savo gyve-
nimo kelią? kokie įvykiai labiausiai 
įstrigo?

Tikrai nesijaučiu, kad man septynias-
dešimt. nors metų nemažai, tačiau 
anksčiau tiek daug, kiek dabar, ne-
dirbdavau. ypač daug darbų, susiju-
sių su Tarptautine čiuožimo sąjunga 
ir Lietuvos čiuožimo federacija. Kartu 
įgyvendiname nemažai bendrų pro-
jektų, iš kurių labiausiai nuskambėjo 

tuką, nes Lilehameryje su margarita 
drobiazko jie buvo dvylikti. Tėčio žo-
džiai išsipildė: povilas su margarita 
užėmė aštuntą vietą. 

didelio meistriškumo sportininkas 
buvo ir mano brolis rimgaudas ža-
lys, kuris pirmasis Lietuvoje į aukštį 
peršoko du metrus. po to jis aktyviai 
dalyvavo veteranų pasaulio lengvo-
sios atletikos bei krepšinio čempio-
natuose, pelnydavo medalių. Tačiau 
ir rimgaudo jau nebėra tarp gyvųjų. 

jaunesnysis sūnus simas, 10-metė 
anūkė Kotryna ir 23-ejų anūkas simo-
nas gyvena amerikoje. simonas jau 
augina sūnų mykoliuką. 

sūnūs gyvena svetur. ar namie ne-
sijaučiate vieniša?

apie vienatvę nėra kada galvoti, nes 
mano antrasis vyras – dailusis čiuoži-
mas. jis manęs jau daug metų nė per 
žingsnį nepaleidžia.  

išliko gražūs ryšiai su pirmuoju vyru ir 
vaikų tėvu povilu. su juo pasimatome 
per sūnaus organizuojamus ledo šou, 
susiskambiname. 

ar kada nors turėsime tokį didelio 
meistriškumo šokėją, kaip jūsų sū-
nus povilas?

parodys gyvenimas. daug tikiuosi iš 
trečią sezoną kartu šokančių ir dai-
liajam čiuožimui atsidavusių sauliaus 
ambrulevičiaus ir allison reed. jie 
turi tikslą, yra motyvuoti, tiki, kad gali 
toli nueiti. 

dailusis čiuožimas – sudėtingas spor-
tas. atrodo, mažytės mergaitės yra 
labai perspektyvios, tačiau kai jos 
pradeda bręsti, prasideda proble-
mos. šiandien labai džiaugiuosi, kad 

pasaulio jaunimo „Grand prix“ etapas 
„amber cup“ 2018 m. Kauno „žal-
girio“ arenoje, apie kurį dar ir dabar 
sklando itin geri atsiliepimai.

esu ir LTOK viceprezidentė. Kai 
2012-aisiais buvau išrinkta į Vykdo-
mąjį komitetą, man tai buvo nauja 
patirtis. LTOK turi labai gerą aurą, ten 
dirba puikūs žmonės. nuo 2012-ųjų 
matau didžiulius pokyčius, į LTOK pri-
imta dirbti naujų, veiklių, motyvuotų 
bei jaunų žmonių. jie dirba šauniai, 
įgyvendina įvairiausius projektus su 
jaunimu, rengia puikius trenerių kur-
sus. džiaugiuosi, kad prie LTOK vairo –
 energija trykštanti olimpinė čempio-
nė daina Gudzinevičiūtė.    

patį didžiausią įspūdį paliko pirmo-
sios nepriklausomos Lietuvos 1992 m. 
albervilio žiemos žaidynės, kai kone 
paskutinę minutę įšokome į nuva-
žiuojantį traukinį. 

patys gražiausi mano gyvenimo me-
tai susiję su sūnumi povilu. stebėjau 
jo pasirodymus ir Lilehamerio, naga-
no, solt Leik sičio bei Turino olimpi-
nėse žiemos žaidynėse. 

Liūdniausias momentas, kai tada 
27-erių deividas stagniūnas po sočio 
olimpinių žaidynių 2014-aisiais bai-
gė sportuoti. Buvo įdėta daug jėgų 
siekiant gauti Lietuvos pilietybę jo 
partnerei isabellai Tobias. Turėjome di-
delių planų. po žaidynių pasaulio čem-
pionate jie buvo penkiolikti – pakilo 
dviem vietomis aukščiau nei sočyje.  

Čiuožėjai galėjo dalyvauti dar dvie-
jose olimpiadose, tačiau atsinaujinus 
senai traumai gydytojai deividui už-
draudė toliau sportuoti. atsigavusi 
po šalto dušo tariau sau, kad kitoms 
olimpinėms žaidynėms išugdysime 
naują porą. 

džiaugiausi, kad pavyko išugdyti ne 
vieną pajėgią porą, o dvi. Viena iš jų 
vos nepateko į pjongčangą. Tada sau-
lius ambrulevičius su savo partnere all-
ison reed iš jaV liko pirmi už brūkšnio.   

ar vis dar dirbate žiemos sporto 
mokykloje „baltų ainiai“ čiuožimo 
trenere?

nuo šių metų kovo 1-osios jau nebe-
dirbu, nes vieni mano auklėtiniai bai-
gė aktyvųjį sportą, o kiti yra išvykę. 
mano, kaip trenerės, karjera baigėsi, 
tačiau nuolat dalyvauju stipriausių 
Lietuvos čiuožėjų treniruotėse, jiems 
patariu, esu lyg jų psichologė. 

kodėl pasirinkote tokią nepopulia-
rią Lietuvoje sporto šaką – dailųjį 
čiuožimą?

Gimiau ir užaugau Kaune prie ąžuo-
lyno, ten žiemą praleisdavau visas 
dienas nuo ryto iki vakaro. ypač mė-
gau slidinėti ir čiuožti. nuo mažens 

2022 m. pekino olimpinėms žaidy-
nėms Lietuvoje pirmą kartą rengiasi 
ir penkios pavienio čiuožimo atsto-
vės. jeigu pavyktų iškovoti kelialapį, 
tai būtų viena mano įgyvendintų sva-
jonių. Būtų atverstas naujas Lietuvos 
dailiojo čiuožimo istorijos puslapis, 
nes olimpinėse žaidynėse iki šiol da-
lyvavo tik mūsų šokėjų poros.  

Laukia ypač sunki ir sudėtinga olim-
pinė atranka. dažnai už borto lieka 
stiprūs čiuožėjai, pasaulio čempiona-
tų finalininkai. Į olimpines žaidynes 
patenka tik 24 šokių poros ir tik 30 
pavienio čiuožimo atstovų

iki šiol nuo mūsų vis nusigręždavo for-
tūna: prieš Turino olimpines žaidynes 
pirmasis už brūkšnio liko aidas reklys, 
prieš sočio – inga janulevičiūtė, prieš 
pjongčango – s.ambrulevičius su part-
nere. Trejos olimpinės žaidynės – tai 
dvylika kruopštaus darbo metų. 

Jūsų gyvenime egzistuoja tik dai-
lusis čiuožimas ar atrandate laiko 
ir kitokiai veiklai?

jeigu turiu laisvo laiko, mėgstu šeimi-
ninkauti virtuvėje. Visada laukiu at-
vykstančių savo vaikų bei anūkų, juos 
vaišinu pačios gamintais skanėstais. 
savaitgalius praleidžiu sode – žolės 
pjovimo nepatikiu niekam.

esu labai laiminga, kad dar turiu 
mamą, kuriai šių metų lapkritį sukaks 
95-eri.

nebelieka laiko kokiame nors svei-
katingumo klube pasistiprinti savo 
sveikatą. Galvoju, kai baigsiu visus 
darbus, tada užsiimsiu savimi. Kol kas 
jaučiuosi gerai, nevartoju jokių table-
čių, nors kartais ir paskauda stuburą.  

aPie vienatvę 
nėra kaDa 
galvoti, nes 
maNO aNtRaSiS 
VyRaS – 
dailUSiS 
ČiuoŽimas. 
jis manęs jau 
Daug metų nė 
Per ŽingsnĮ 
nePaleiDŽia.  

SUkaktiS SUkaktiS
asm

eninio album
o nuotr.

L.Vanagienė su sūnumis simu ir povilu

iš kairės: d.Kizala, L.Vanagienė, a.reed, s.ambrulevičius
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maištas Prieš rutiną
ekstremalŪs, leiDŽiantys galvą išvėDinti vėjui, raminantys nervus, 
DŽiuginantys skranDĮ, muZikalŪs, kŪrybiški – tai Žinomų sPortininkų 
Pomėgiai, kurie jiems leiDŽia bent trumPam ištrŪkti iš grieŽtos 
sPortinės rutinos.
iNGa JarmaLaitė

patikdavo laisvės pojūtis, kuris apimdavo su drau-
gais važinėjant. susirinkdavome ir bandydavome 
įvairius triukus – nušokti nuo kliūties, ore apsisukti 
ir panašiai“, – smagias paaugliškas šėliones prisime-
na Vadimas. 

Blogiausia būdavo, kai lakstydamas dviračiu susi-
trenkdavo kelį ir negalėdavo priklaupęs kanojos 
irkluoti. neišvengiamai artėjusį apsisprendimą pa-
ankstino eilinė trauma – vieną kartą labai stipriai 
susižeidė kelį ir per sezono įkarštį gal du mėnesius 
negalėjo lipti į kanoją. 

„reikėjo apsispręsti. pasirinkau kanoją ir iki šitos 
dienos nesigailiu. po poros metų ėmiau gauti mi-
nimalią stipendiją, daugiau sužinojau apie olimpi-
nes žaidynes, atsirado svajonė į jas patekti. žiūrint į 
perspektyvą ir galimybę gyventi iš sporto, daugiau 
šansų atrodė išgyventi būnant kanojininku nei 
BmX dviratininku“, – lemtingus argumentus dėsto 
kanojas pasirinkęs V.Korobovas. 

ekstremaLi Šeima
m.morauskaitės tėtis – ekstremalaus sporto ger-
bėjas, todėl modestą nuo vaikystės supo įvairios 
lentos: pradedant riedlente ir baigiant snieglente. 
Būdama paauglė rimčiau susidomėjo snieglenčių 
sportu, dalyvavo varžybose, bet atėjo metas rinktis – 
lengvoji atletika ar snieglentė. 

Brolis motiejus morauskas, 2019 m. europos jauni-
mo žiemos olimpiniame festivalyje pelnęs sidabro 
medalį, liko su snieglentėmis, o modesta tapo leng-
vaatlete. Beje, 15-metė m.morauskaitė 2011 m. 
europos jaunimo olimpiniame festivalyje (tokiame 
pačiame kaip jos brolis motiejus, tik vasaros) iško-
vojo 400 m bėgimo auksą.

modesta prisipažįsta, kad daugiau nei šešeriais me-
tais jaunesnis brolis ganėtinai seniai ją aplenkė vi-
sose su lentomis susijusiose sporto šakose ir galėtų 
pamokyti įvairių triukų.

„Lentos visada buvo mano gyvenime ir iš jo ne-
dings, juk tai mano hobis, kuriam skiriu laiko, kai 
tik jo turiu. Bet aš manau, kad lengvoji atletika – 
teisingas pasirinkimas. daug kas klausia, kodėl bū-
tent lengvoji atletika, kodėl 400 m bėgimas. net 
nežinau. Lengvoji atletika mane žavėjo nuo pat 
vaikystės. žiūrėdavau europos, pasaulio čempio-
natus, žaidynes. Bėgikės atletiškos, grakščios – tuo 
sužavėjo bėgimas“, – kodėl snieglentės liko pomė-
gis, o bėgimas tapo pagrindine veikla, pasakoja 
m.morauskaitė. 

ar neapninka mintys, kad tąkart paauglystėje blo-
gai apsisprendė? Oi, būna, neslepia modesta, ypač 
kai ateina sunkios treniruotės. Tada aršiausios vidi-
nės kovos vyksta.

„ant vieno peties sėdintis žmogeliukas sako, ką tu 
čia darai, kodėl pasirinkai šitą sunkią distanciją, juk 
galėjai pasilikti su snieglente, tai būtų ir pomėgis, ir 
sportas. Bet po sunkių išgyvenimų atėję rezultatai 
atperka šias vidines kovas ir kiekvienąkart džiau-
giuosi pasirinkusi lengvąją atletiką“, – sako bėgikė.

apie Laiką ir riziką
ar m.morauskaitės treneris rafaelis Blanqueras 
alcantudas žino apie visus savo auklėtinės ekstre-
malius pomėgius, o gal ką nors bėgikė nutyli, kad 
treneris ramiau miegotų?

Pomėgiai

du kanojininkai – 22 metų Vadimas Korobovas ir 
19-metis ilja davidovskis, 20-metė treko dviratinin-
kė Olivija Baleišytė ir trys 23-ejų metų lengvaatle-
čiai: rapolas saulius, modesta justė morauskaitė ir 
martynas Vrašinskas. Kuo jie užsiima palikę kano-
jas, treką, stadioną?

LaisvaLaikiu tiNka vaNduo 
europos jaunimo iki 23 m. čempionas kanojininkas 
Vadimas Korobovas šiltuoju sezonu didžiąją die-
nos dalį praleidžia treniruodamasis vandenyje. O 
laisvadienį, kuris paprastai būna tik sekmadieniais, 
dažnai vėl skuba ten, kur šlapia. pavyzdžiui, vasarą į 
vandenlenčių parką. 

„Laiko pomėgiams turiu tik tada, kai būna laisva 
diena, nes po treniruočių nelabai pasimėgausi, 
jėgų nėra, o vakarais ir poilsio reikia. dabar vasarą 
nuvažiuoju į vandenlenčių parką – labai patinka. 
pavyzdžiui, vykdamas namo į Visaginą užsuku į za-
rasuose esantį „Wake inn“ vandenlenčių parką. yra 
jų ir Vilniuje, bet zarasuose už tą pačią kainą galima 
pavažinėti ilgiau“, – pasakoja V.Korobovas. 

Vandenlenčių parką vasaromis pamėgusi ir lengva-
atletė, 400 m bėgikė modesta morauskaitė. šiemet 
vandenlenčių sezoną ji suspėjo atidaryti prieš pat 
europos žaidynes, kai iš ispanijos, kurioje treniruo-
jasi, buvo kelioms dienoms grįžusi į Lietuvą. skrie-

„Treneris viską žino. Bet jis taip pat žino, kad turiu 
galvą ant pečių ir žinau, ko noriu. jis manimi pasitiki, 
aš pasitikiu juo, o abipusis pasitikėjimas trenerio ir 
atleto santykiams yra labai svarbus“, – sako modesta.

Kaip rodo m.morauskaitės pavyzdys, tarp ekstre-
malių pomėgių ir rimtų traumų nebūtinai galima 
dėti lygybės ženklą. Lėkdama su snieglente mo-
desta buvo susilaužiusi abi rankas, bet tai įvyko ne 
vienu metu – šias traumas skyrė poros metų laiko-
tarpis. Bet stadione jų galima patirti lygiai taip pat 
ar tiesiog lipant laiptais gali pakrypti koja. 

„negali apsikamšyti pagalvėmis ir gulėti lovoje. 
reikia gyventi gyvenimą, daryti tai, kas tavo širdžiai 
malonu“, – įsitikinusi bėgikė.

pačią didžiausią traumą ji patyrė stadione – 2015 m. 
rudenį susilaužė pėdą. Teko daryti operaciją, kaip 
atminimas liko trys varžtai pėdoje. paradoksas: 
nors daug kas kartoja, kokie pavojingi jos pomė-
giai, baisiausią traumą patyrė per lengvosios atle-
tikos treniruotę.

jeigu turėtų daugiau laiko, kanojininkas V.Koro-
bovas išbandytų kuo daugiau šlapių ekstremalių 
pomėgių – tokių, kurie suteikia galimybę skrieti, 
sklęsti. 

„Vasaromis tikrai daugiau dienų praleisčiau van-
denlenčių parke. žiemą būtinai važiuočiau į stovy-
klą rimčiau pasimokyti snieglente čiuožinėti. išban-
dyčiau banglentes, norėčiau bent mėnesį pabūti 
rimtoje užsienio banglentininkų stovykloje“, – ak-
tyvias veiklas vardija kanojininkas. 

ar šaškės su šachmatais galėtų tapti jo pomėgiu? 
„Oi, nežinau, nebent tada, kai pasensiu. dabar tai 
tikrai ne“, – atsako kanojininkas.

iŠmoko pradėti iŠ NauJo
Treko dviratininkė Olivija Baleišytė savo pomė-
giais išsprendė tris periodiškai gyvenime kylančius 
klausimus: kuo vaišinti, kuo puoštis ir ką dovanoti. 

dama ant vandens leidžia mintims atsipalaiduoti, 
pabūti toliau nuo stadiono. 

„svarbiau ne fizinis, o psichologinis poilsis, bent 
minimalus atotrūkis nuo treniruočių rutinos“, – 
sako modesta, kuriai treneris po europos žaidynių 
dar leido kelias dienas pailsėti. per tą laiką bėgikė 
pasistengė nušauti tris zuikius: vyko į jėgos aitvarų 
sostinę svencelę, pabendravo su vasaromis ten ap-
sistojančia savo šeima ir paplaukiojo su jėgos aitva-
rais, bėgimo reikalus palikusi ant kranto. 

„Ten perkraunu savo psichologiją iš naujo. Kitaip 
tariant, „refrešinu“, – savijautą kompiuteriniais ter-
minais apibūdina bėgikė. – jėgos aitvarų sportas, 
vėjas, vanduo geriausiai grąžina mano sielą atgal į 
gerąją būseną, į euforiją, kai vėl norisi grįžti ir sun-
kiai treniruotis.“ 

teko apsispręsti
V.Korobovas paauglystėje su bendraamžiais mėgo 
lakstyti BmX dviračiu. nors irklavo nuo pirmos klasės, 
iš pradžių jį buvo įsodinę į baidarę, o į ją Vadimas rim-
tai nežiūrėjo. „Baidarę lankiau nerimtai ketverius ar 
penkerius metus. Kai perėjau į kanojų irklavimą, tada 
jau rimtai pradėjau sportuoti“, – prisipažįsta. 

su BmX dviračiu važinėti sekėsi neblogai, patiko ir 
kanoja, bet vienas pomėgis ėmė kitam trukdyti. „su 
dviračiu nuolat nusidaužydavau kojas, kelius, bet 

NEgali apSikamšyti 
Pagalvėmis ir 
gulėti lovoje. 
REikia gyVENti 
gyvenimą, Daryti 
tai, kas tavo 
širDŽiai malonu.

modesta morauskaitė

Pomėgiai

V.Korobovas

Vienas 
m.morauskaitės 
pomėgių – jėgos 
aitvarai 
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jos pomėgis – iš karoliukų verti apyrankes, kitus 
papuošalus, aksesuarus. sau, draugams, parduoti. 
Turi susikūrusi savo prekės ženklą ir tarp treniruo-
čių ar poilsio dienomis neria į karoliukų karaliją. 

nuo vaikystės buvo linkusi į rankdarbius, o būda-
ma maždaug dešimties užsinorėjo apyrankės, bet 
pagalvojo, kam pirkti, jeigu pati gali pasidaryti. nuo 
to viskas ir prasidėjo. ėmusi rimčiau sportuoti buvo 
užmetusi šį pomėgį, bet jis vėl grįžo, o kai maždaug 
prieš metus pradėjo verti solidžias apyrankes ir pa-
puošalus, draugės patarė kelti į internetą ir bandyti 
parduoti. Taip prasidėjo naujas jos pomėgio etapas. 

„Karoliukai teikia nusiraminimo ir moko susikaupti. 
Bet kartu tai ir nervų išbandymas. Būna, veri, veri – 
ir visos smulkios detalės pasipila ant žemės. pirmas 
impulsas – viską mesti. Bet išmokau sukaupti iš-
tvermę, iškvėpti, įkvėpti, susirinkti nuo žemės ir vėl 
iš naujo verti. Turiu atsisėsti rami, apie nieką negal-
voti ir susikoncentruoti“, – pasakoja trekininkė. 

Kada pastarąjį kartą pirko papuošalų – nebepame-
na. apie šį Olivijos pomėgį žinančios draugės, arti-
mieji kartais paprašo jos ką nors suverti. „dažniausi 
mano pirkėjai – draugai. smagu, kai jie pasako, ko 
nori, o man pavyksta savaip interpretuoti ir įgyven-
dinti jų norus. džiugu matyti, jei tam žmogui dar-
bas išties patinka“, – neslepia.

Kita jos laisvalaikio aistra – maisto gamyba, tiksliau, 
desertų. Gal šis pomėgis iš vaikystės, mamos atė-
jęs? „Oi ne, – sako dviratininkė. – Kai buvau maža, 
mano mama kaip tik jokių pyragų nekepdavo. O 
man kilo noras pabandyti ką nors skanaus paga-
minti. Viskas prasidėjo nuo mano sugalvotų recep-
tų ir kepinių, kuriuos net valgyti būdavo baisu, bet 
aš savo vargšėms draugėms liepdavau ragauti. Taip 
pamažu išmokau ir normaliai gaminti“, – juokiasi. 

Vadinasi, jos pomėgis – lyg protestas pasigaminti 
tai, ko vaikystėje negaudavo? „na taip. mama sal-
dumynų nemėgsta, ji išranki, jeigu jai patinka – 
vadinasi, tikrai gerai pavyko. mamai geriau mėsos 
kepsnys nei saldumynai“, – apie mamą ir trenerę 
solveigą Baleišytę pasakoja Olivija.

Turi Olivija su šiuo pomėgiu susijusią svajonę – ati-
daryti konditerijos gaminių kepyklėlę, bet tenykščius 
kepinius interpretuoti taip, kad jie būtų sveikesni.

„neatsimenu, kada pirkau gimtadienio tortą. Bet 
ne visada pavyksta gimtadienį švęsti. Taip jau spor-
tininkams būna“, – sako dviratininkė ir priduria, kad 
randa progą ir be gimtadienio. pavyzdžiui, kai prieš 
varžybas reikia daugiau riebalų, angliavandenių 
pakaupti, tada torto ar pyrago suvalgyti sau leidžia: 
„mėsa yra mėsa, jos kasdien valgai, o va išsikepi ką 
nors tokio – ir jau šventė.“

anksčiau ji dar mėgo daug važinėti riedučiais. „ir 
dabar turiu juos nusipirkusi, bet retai išvažiuoju, 
nes po treniruočių kojomis nesinori dirbti“, – juo-
kiasi trekininkė.

su kNyGa ir Gitara
Kanojininkas ilja davidovskis savo santykį su laisva-
laikiu nusako aiškiai: arba trumpas, ar jo nėra. daž-
niausiai lieka laiko vakarais knygai paskaityti arba 
išeiti trumpam pabendrauti su draugais, pasivaži-
nėti riedučiais. dar jam patinka muzika. 

„Klausytis, domėtis, pagroti, pažiūrėti į muziką giliau. 

PomėgiaiPomėgiai

mokydamasis mokykloje kartu lankiau ir muzikos 
mokyklą, ten išmokau groti gitara“, – pasakoja ilja. 

ar dar būna tokių pasisėdėjimų, kai jam tenka gi-
taros stygas virpinti? „mokyklos laikais pagrodavau 
draugams, bet po jos baigimo nėra tokių progų“, – 
sako kanojininkas.

patinka riedučiai, tik retai pavyksta į juos įsistoti, 
nes po treniruočių nei jėgų būna, nei noro, bet kar-
tais smagu su vėju palakstyti.

Įstojęs į Lietuvos edukologijos universitetą, bet po 
eilinių pertvarkų dabar Vytauto didžiojo universi-
teto švietimo akademijoje studijuojantis sportinin-
kas patikina, kad pavyksta suderinti mokslams rei-
kiamą ir laisvalaikiu skaityti patinkančią literatūrą. 

„mano knygos dažniausia būna detektyvai, kartais 
grožinė literatūra. Į treniruočių stovyklas bent pora 
pasiimu, nes kai nebūna ką veikti vakarais, turiu ką 
skaityti“, – sako ilja.

dažniausiai kartu treniruočių stovyklose būnantis 
V.Korobovas priduria, kad irgi paskaito, o labiausiai 
patinka tikrais faktais paremtos knygos apie spor-
tininkus. 

iŠsiskirti iŠ miNios
Bėgiko martyno Vrašinsko pomėgis – industrinis ir 
grafinis dizainas. šis jo polinkis, galima sakyti, pa-
veldėtas iš tėvų, kurie abu yra dizaineriai. Bet mar-
tynas laisvalaikiu siekia sujungti du mėgstamus 
dalykus – sportą ir dizainą. 

„Ką darau su savo pomėgiu? modeliuoju, projektuo-
ju tam tikrus daiktus, pavyzdžiui, kaip magistro dar-
bą esu pradėjęs kurti riedlentę, – paaiškina bėgimo 
su kliūtimis trasoje besivaržantis sportininkas, kuris 
riedlentei tobulinti turės dar apie metus. – Labiau 
dirbu ties mechaniniais dalykais. magistro darbas 
bus tiriamasis, bet per jį tobulinsiu riedlentę, kuri jau 
yra pagaminta ir ja važinėju. smagiai važiuoja. ir išsi-
skirti pavyko. riedlentės nėra mano pomėgis, prieš 
tai nebuvau išbandęs, bet pasigaminau, pamačiau, 
kad kompaktiška, paprasta nešiotis, – ir važinėju. 
Kartais sulaukiu praeivių žvilgsnių.“

m.Vrašinskas su pažįstamu iš sporto inžinerijos sri-

ties yra prisidėjęs prie dar vieno sporto prietaiso 
gimimo. „esu sukūręs bėgikų greičiui matuoti skir-
to prietaiso elektroninę dalį – pats suprojektavęs, 
padaręs ir suprogramavęs. yra ir daugiau idėjų, 
bet reikia turėti laiko joms įgyvendinti“, – sako 
martynas.

šis pomėgis kartu yra ir jo darbas, tik štai laiko 
trūksta. Kita vertus, sako martynas, kadangi tai po-
mėgis, jis pats pas tave ateina – per prievartą nerei-
kia imtis. iš ryto treniruotė, mokslo metais vakare – 
universitetas, o kiek per pietus pavyksta rasti laiko, 
tiek jo skiria pomėgiui.

Kaip pavyko rasti nišą ir sportą suderinti su ne itin 
dažnu pomėgiu? „Gal tai viena iš baimių labai ne-
nuklysti – norėčiau būti vienos srities ekspertas. 
Kaip lengvaatletis žinau, ko reikėtų sportininkams, 
todėl ir toliau gyvenime norėčiau bandyti sieti šias 
dvi sritis“, – atsako bėgikas.  

nuo jaunumės jį traukė sportai, susiję su technika, 
pavyzdžiui, dviračių. „Tik va lengvoji atletika toks 
gal nukrypimas, – juokiasi bėgikas, nuo devynerių 
metų sportuoti pradėjęs nuo kiokušin karatė. – Bet 
man, kaip taikiam žmogui, kontaktinis sportas pa-
sirodė nelabai priimtinas, todėl po ketverių metų 
perėjau į lengvąją atletiką. Bet visą gyvenimą ne-
sportuosiu, matyt, baigęs sportą persimesiu į po-
mėgį – į techniką.“

bėGioJaNtis proGramuotoJas
pirmiausia rinkodaros studijas baigęs lengvaatletis 
rapolas saulius į mokslą žiūrėjo kaip į atsarginę 
sporto versiją. juk visą gyvenimą nesportuosi. su 
tokia pat mintimi vėliau nuėjo į programuotojų 
kursus, po kurių įsidarbino banke ir jau daugiau nei 
dvejus metus jame dirba programuotoju. 

„mano darbas iš pradžių buvo kaip atsarginis pla-
nas, nes Lietuvoje iš sporto pragyventi beveik 
neįmanoma. sunku suderinti normalų darbą su 
sportu, bet kažkaip sukuosi. dirbu iki penkių, tada 
vakare treniruotė. nuovargį jaučiu, bet stengiuosi 
ir darbe pajudėti, kuo mažiau sėdėti“, – sako leng-
vaatletis, kuris savo darbą, tai yra programavimą, 
vadina pomėgiu.

Trenerė į šį jo blaškymąsi nelabai kaip žiūri, bet iš-
vykti į treniruočių stovyklas, varžybas leidžia darbo 
vadovas. „Galiu savo pomėgį ir kartu darbą sude-
rinti su sportu, nes vadovas išleidžia visur, kur rei-
kia“, – sako 110 m su barjerais bėgiojantis r.saulius.

dėl dar vieno jo pomėgio kalčiausias kaimynas. Tai 
jis įsigijo vienratį ir rapolui davė pabandyti. išmo-
kęs važinėti ir nuosavą įsigijęs dabar ir pats kitiems 
pamėginti duoda – atsiveža į darbą ir kolegas ban-
ke pamoko. ar nepavojinga? 

„jei išmoksti ir tvarkingai važiuoji, pavojinga nebus. 
avarijų nė karto nesu patyręs. Tik su juo didelio ats-
tumo nenuvažiuosi, nes visą laiką reikia minti, bet 
per vienas dviratininkų varžybas pusę 10 km trasos 
nuvažiavau. Kiti raumenys dirba nei bėgime, todėl 
nelabai man leidžia juo važinėti“, – pasakoja r.sau-
lius. 

dėl to vienračiui lieka atostogos, kurios šiemet nu-
simato vėlyvos, nes bėgikas bandys patekti į rugsė-
jo gale prasidėsiantį pasaulio čempionatą dohoje. 
iki to laiko jis draugams dar nusiųs ne vieną savo 
darytą fotografiją, kad šie atnaujintų socialinių tin-
klų paskyras. Fotografavimas ir nuotraukų modifi-
kavimas – tai dar vienas rapolo pomėgis.

Kalbinti sportininkai sutaria, kad sportinis režimas – 
būtinas ir geras dalykas, bet kas per daug – tas ne-
sveika. Būtina mokėti mintis nukreipti kitur, pajusti 
naujų potyrių, išvėdinti galvą. štai čia juos ir gelbsti 
pomėgiai.

„Treniruočių režimas, rutina – geras dalykas, bet kai 
jis tęsiasi ilgai, išgręžia ne tiek fiziškai, kiek psicho-
logiškai. Tada norisi bent menko atotrūkio“, – sako 
m.morauskaitė.

ar r.saulius nesvarsto mesti darbo ir labiau atsidėti 
sportui? „manau, man būtų blogiau, nes visą laiką 
sportuoti būtų per didelis krūvis. man smagiau vi-
duriukas, balansas, kai duodi ir galvai, ir kūnui pa-
dirbėti“, – prisipažįsta sportininkas. 

„režimo reikia, bet kai jo per daug – smegenys pa-
vargsta“, – patikina V.Korobovas, savo ekstremaliais 
pomėgiais sugebėjęs užkrėsti ir tėvus.

mano Darbas iš 
PraDŽių buvo kaiP 
atsarginis Planas, 
NES liEtUVOjE 
iš SpORtO 
Pragyventi beveik 
neĮmanoma. 
SUNkU SUdERiNti 
normalų Darbą 
su sPortu, bet 
kaŽkaiP sukuosi. 
Dirbu iki Penkių, 
tada VakaRE 
treniruotė.

rapoLas sauLius

r.saulius ant vienaračio

O.Baleišytės 
pomėgis –
kurti 
papuošalus

i.davidovskis (dešinėje) 
minske buvo tituluoto 
H.žustauto partneris 
dvivietėje m.Vrašinskas
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tikSlaS – ilga iR 
sėkminga karjera
lietuvos trišuolio rekorDininkė ir euroPos jaunimo iki 
23 m. ČemPionė Diana Zagainova – aPie sėkmingus šuolius, 
trenerius, Draugą ir Debiutą tokijuje. 
marytė marCiNkevičiūtė 

gė, irgi Tokijo olimpinių žaidynių kan-
didatė bėgikė modesta morauskaitė, 
su kuria gyvena viename kambaryje. 

„modesta man daug padėjo mokytis 
ispanų kalbos. drauge gyvendamos 
palaikome viena kitą. Tačiau šiuo 
metu mano namai yra Vilniuje. Į Va-
lensiją smagu nuvažiuoti, ten trum-
pai pabūti, pasimėgauti ir vėl grįžti 
namo. per ilgai užsibuvus vienoje 
vietoje pasidaro nuobodu. prieš šių 
metų pasaulio čempionatą vėl vyksiu 
į treniruočių stovyklą ispanijoje“, – 
sako diana. 

triŠuoLis – suNki ruNGtis 
ispanijoje d.zagainova atsidūrė 
2017-ųjų kovą, kai išsiskyrė su dešimt 
metų ją treniravusiu žinomu Latvijos 
šuolininku į tolį andrejumi Tolstiku. 
sukūręs šeimą su mūsų 800 m bėgike 
irina Krakoviak, a.Tolstikas persikėlė 
gyventi į Vilnių. 

Todėl nenuostabu, kad diana iš pra-
džių šokinėjo į tolį – 14-metės spor-
tininkės geriausias rezultatas buvo 
5 m 47 cm. Trišuolį išbandė sulaukusi 
šešiolikos. Treniruojama a.Tolstiko to-
liausiai nušoko 13 m 20 cm. 

išsiskyrusi su šiuo treneriu (kaip pa-
grindinę priežastį sportininkė įvardija 
skirtingus interesus) perėjo treni-
ruotis pas K.šapką, kuris pritarė jos 
sprendimui vykti tobulintis į ispaniją. 
Tam neprieštaravo ir dianos draugas 
verslininkas Tomas, su kuriuo ji gyve-
na trejus metus. 

„Tada mano rezultatas nebuvo ypa-
tingas (13 m 20 cm), tačiau treneris 
r.B.alcantudas vis dėlto pakvietė 
mane atvykti į treniruočių stovyklą. 
su bet kuo jis nedirba, todėl apsi-
džiaugiau. jis manyje įžvelgė kažką 
tokio ir pasakė, kad jeigu dirbsime 
kartu, po poros metų įveiksiu 14 m 
ribą. Treneris manimi patikėjo, o aš 
juo“, – džiaugiasi diana. 

su abiem treneriais ji puikiai sutaria. 
nors K.šapka praeityje buvo garsus 
šuolininkas į aukštį, 1974 m. per eu-
ropos čempionatą romoje peršoko 
2 m 25 cm, pelnė sidabro medalį ir 
pagerino Lietuvos rekordą, tačiau jis 
gerai šokinėjo ir trišuoliu, yra pelnęs 
Lietuvos čempionatų medalių. 

„šuoliai į aukštį ir trišuolis – giminin-
gos lengvosios atletikos rungtys, to-
dėl žinių apie trišuolį man netrūksta 
ir treniruoti dianą nėra sunku. mūsų 
bendras darbas jau duoda rezultatų“, – 
džiaugiasi treneris.          

diana pripažįsta: trišuolis – sunki 
rungtis. per olimpines žaidynes, pa-
saulio ir europos čempionatus trišuo-
lio sektoriuje varžosi mažiau sporti-

22-ejų vilnietė trišuolininkė diana 
zagainova šią vasarą gali vadinti fan-
tastiška: birželio 30-ąją šveicarijoje ji 
trišuoliu įveikė 14 m 43 cm, pagerino 
vos 15 dienų dovilei dzindzaletai-
tei-Kilty priklausiusį Lietuvos rekordą 
(14 m 26 cm) ir įvykdė Tokijo olim-
pinių žaidynių bei pasaulio čempio-
nato dohoje (Kataras) normatyvus, 
o liepos 13 d. jevlėje (švedija) tapo 
europos jaunimo iki 23 m. čempione 
(13 m 89 cm). 

„Labai džiaugiuosi aukso medaliu – 
tai pirmoji mano pergalė tokio rango 
varžybose. prieš porą metų analogiš-
kose varžybose Bydgoščiuje buvau 
septinta (13 m 44 cm). Kas svarbiau – 
Lietuvos rekordas ar kelialapis į Tokijo 
olimpines žaidynes? Labiau vertinu 
kelialapį, šalies rekordui pasiekti būtų 
užtekę 14 m 27 cm. 

šiandien aš rekordininkė, o rytoj ja 
gali būti jau kita. rekordas – tai papil-
domai gražus momentas, o kelialapis 
į olimpines žaidynes – tai mažos sva-
jonės išsipildymas. po šiemetinio pa-
saulio čempionato pradėsiu kryptin-
gai rengtis Tokijo žaidynėms“, – sako 
d.zagainova. 

ninkų nei kitose rungtyse. 

„Trišuolis reikalauja geros technikos, 
didelio greičio, sprogstamosios jėgos. 
Viskas turi susijungti į vieną visumą ir 
virsti skrydžiu. Trišuolininkai patiria 
daug traumų. Visas krūvis tenka ko-
joms – nuo atsispyrimo iki prisižemi-
nimo šuoliaduobėje. Kiekviena klaida 
gali daug kainuoti“, – sako europos 
jaunimo iki 23 m. čempionė. 

sportuoti skatiNo tėvai 
svarbus vaidmuo rekordininkės gy-
venime tenka tėvams: Turkijos res-
publikos ambasadoje dirbančiai jos 
mamai julijai ir daug metų priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai 
vadovaujančiam tėvui iljai. jie atva-
žiuoja pasižiūrėti, kaip sekasi rungty-
niauti dukrai. sportininkės tėvai ste-
bėjo ir prieš porą metų Bydgoščiuje 
vykusį europos jaunimo čempionatą, 
kuriame diana kovojo finale ir liko 
septinta.

„Tėvai nebuvo profesionalūs spor-
tininkai, bet sportu itin domėjosi ir 
mėgsta aktyvų gyvenimo būdą. jie 
mane, tada ketverių metukų, nuvedė 
į sportinės gimnastikos sekciją. nuo 
gimnastikos pradėjo ir sesutė. Būda-
ma devynerių pasirinkau lengvąją 
atletiką, o sesuo – plaukimą, kurį ir 
dabar lanko“, – sako diana.

diana treniruotėms skiria ypač daug 
dėmesio. jai patinka šuoliuoti, mėgs-
ta kilnoti štangą. Kiek sunkesnės iš-
tvermės pratybos, kai reikia rengtis 
sezonui. „Tačiau po tokių treniruočių 
atsiranda geras jausmas“, – priduria 
diana.

mėGsta beNdrauti su pubLika
ne už kalnų Tokijo olimpinės žaidy-
nės, kuriose diana debiutuos. Kitąmet 
birželio 20 d. jai sukaks 23-eji. „žinau, 
kad Tokijuje bus labai sunku. pirmasis 
rimtas išbandymas – pasaulio čempi-
onatas Katare, kuriame rungtyniaus 
daugmaž tos pačios trišuolininkės, 
kurios šokinės ir olimpinėse žaidynė-
se. nors būsiu debiutantė, norėtųsi 
pasirodyti kuo geriau“, – sako diana.

tiksLas – stabiLumas  
pustrečių metų šalies rekordininkę 
treniruojantis legendinis Lietuvos 
šuolininkas į aukštį, 1971 m. europos 
čempionas Kęstutis šapka norėtų, 
kad jo auklėtinė nuolat šokinėtų apie 
14 m 50 cm.

„pagrindinė problema – gerai patai-
kyti atsispirti nuo lentelės. didžiau-
sios įtakos turi vėjas, kuris dažnai 
keičiasi. diana gabi, ypač motyvuota, 
sparčiai tobulėja. jai tik 22-eji, dar 
viskas prieš akis. žinodamas jos tvirtą 
charakterį tikiu, kad į Tokijo olimpi-
nes žaidynes ji vyks ne kaip turistė, o 
kaip patyrusi sportininkė, ir stengsis 
pasiekti gerą rezultatą“, – neabejoja 
K.šapka. 

diana tik šypteli ir sako, kad tada, kai 
gerai pataiko atsispirti nuo lentelės, – 
jokių bėdų nebūna. Tačiau šį sezoną 
su šia problema ji susidūrė kone per 
kiekvienas varžybas. išskyrus šveica-
riją, kai pagerino Lietuvos rekordą ir 
įvykdė normatyvus. Tada ir stadionas 
buvo geras, ir palankus vėjas pūtė.  

Vienas pagrindinių beveik 1 m 80 cm 
ūgio sportininkės tikslų – stabilumas. 

pastaruoju metu ji dažnai pasiekda-
vo 14 m 10 cm rezultatą. šokti toliau 
trukdė arba oro sąlygos, arba savijau-
ta, arba blogas atsispyrimas.

„Tik šveicarijoje daugmaž pavyko pa-
daryti tai, kam esu pasirengusi. pati 
jaučiu, tą sako ir mano treneriai, kad 
galiu šokti dar toliau. nenoriu žadėti, 
bet stengsiuosi tai padaryti“, – sako 
sportininkė.   

proverŽio beNdraautoriai – 
treNeriai 
2019-uosius d.zagainova vadina 
proveržio metais. Vasario mėnesį per 
Lietuvos uždarų patalpų čempionatą 
šiauliuose ji pirmą kartą nugalėjo Lie-
tuvos rekordininkę d.dzindzaletaitę 
ir debiutavo europos uždarų patal-
pų čempionate Glazge, kuriame liko 
penkiolikta (13 m 36 cm). Gegužę 
per seLL studentų žaidynių lengvo-
sios atletikos varžybas alytuje diana 
pirmą kartą šoko už 14 m žymos – 
14 m 11 cm. 

Birželį vykusiose Lietuvos lengvosios 
atletikos taurės varžybose utenoje 
ji dar kartą šoko toliau nei 14 m – 
14 m 4 cm. ir pagaliau pasiekė puikius 
rezultatus birželio pabaigoje ir liepos 
13-ąją. 

„pagrindiniai mano proveržio ben-
draautoriai – naujieji treneriai Kęs-
tutis šapka ir ispanas rafaelis Blan-
queras alcantudas, su kuriais pradė-
jau dirbti nuo 2017-ųjų kovo. Treni-
ruodamasi ispanijoje dirbau pagal is-
panų trenerio planus, kurie man tiko. 
su treneriu nusprendėme jų nekeisti, 
tam pritarė ir K.šapka, kuris pagal 
mano savijautą, oro sąlygas juos kaž-
kiek pakoreguoja“, – pasakoja diana, 
kuri ypač džiaugiasi, kad Lietuvoje jai 
daug padeda K.šapka. 

Lietuvos rekordininkė dabar pusę lai-
ko praleidžia ispanijoje, kai ten vyksta 
treniruočių stovyklos ir varžybos, o 
kitą pusę Lietuvoje. Valensijoje, kurio-
je klubas „Valencia esports“ jai suteikė 
butą prie stadiono ir sudarė geras tre-
niruočių sąlygas, jos laukia gera drau-

paprašyta save apibūdinti, kokia ji tri-
šuolio sektoriuje, diana sako: „Būnu 
maksimalistė, stengiuosi techniškai 
gerai atlikti savo šuolius ir pateisinti 
lūkesčius. myliu savo rungtį ir darau 
tai, ką geriausiai moku. stengiuosi 
bendrauti su publika, kuri man daug 
padeda. per pirmuosius bandymus 
veržiuosi atlikti gerus šuolius, o po to 
pradedu bendrauti su žiūrovais. jie 
kažkiek gali pakeisti mano nusitei-
kimą. Kai įsivažiuoju, visada paben-
drauju su žiūrovais, kurie dėl mūsų 
ateina į varžybas. esu emocinga, bet 
kai reikia, moku susikaupti, kovoti iki 
paskutinio šuolio.“ 

diana Vilniaus universitete studijuo-
ja socialinę politiką. ji šiemet baigė 
trečią kursą. Visą dėmesį sutelkusi į 
Tokijo olimpines žaidynes, kitąmet 
po pirmojo pusmečio būsimoji olim-
pietė studijas, kurios reikalauja daug 
susikaupimo ir laiko, žada sustabdyti 
ir bakalauro diplomą gintis po olim-
piados. 

Kuo rekordininkė, be tolimų šuolių, 
gali nudžiuginti savo draugą? „Tomas 
sako, kad savo emocijomis. jeigu 
kalbėtume apie kulinariją, tai neme-
luodama pasakysiu, jog nesu tobula 
namų šeimininkė, kuri mindžikuoja 
prie puodų. mano dienotvarkė ypač 
įtempta, treniruojuosi dukart per die-
ną. padedame vienas kitam, nesame 
griežtai pasidaliję vaidmenų. Tas, ku-
ris anksčiau grįžta namo, tas ir gami-
na vakarienę. dažniau gal man tenka 
šis malonumas.“  

Kažkada sarajevo olimpinis čempio-
nas biatlonininkas algimantas šalna 
dar besimokydamas mokykloje savo 
dienoraštyje parašė: „jeigu netapsiu 
olimpiečiu, save laikysiu fizkultūrinin-
ku.“ Tokią svajonę dienoraštyje para-
šė ir diana, kai jai buvo devyneri. 

dabar diana savo dienoraštį papildys 
tokiu įrašu: norėtų, kad jos karjera 
būtų ilga ir sėkminga, o olimpinėse 
žaidynėse pavyktų sudalyvauti ne 
vieną kartą.  

Pati jauČiu, tą 
SakO iR maNO 
treneriai, kaD 
galiU šOkti 
daR tOliaU. 
NENORiU 
ŽaDėti, bet 
StENgSiUOSi tai 
padaRyti.

diaNa zaGaiNova

Vizija Vizija

d.zagainova šią vasarą tapo Lietuvos rekordininke

alfredo pliadžio nuotr. 

d.zagainova ir K.šapka
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dAILININkAs IeškO 
linksmų nuotykių
nutiko ĮDomus Dalykas: „olimPinėje Panoramoje“ (2019 m. 
nr. 4) skelbtas straiPsnis aPie tarPukario Dailininką 
juoZą PenČylą, Piešiniais PoPuliarinusĮ sPortą, Įgavo 
netikėtą tęsinĮ. tą rašinĮ baigiau ŽoDŽiais: „o koDėl Dabar 
mŪsų sPorto Pasaulis neturi savo juoZo PenČylos? 
ProfesionalŪs fotografai, aišku, gerai, bet sPortui reikia 
ne tik faktinės fiksacijos, Čia gali tarPti ir humoras, 
satyra, tiesiog Draugiška šyPsena.“
vytautas ŽeimaNtas

karą vyko vaikų, paauglių futbolo turnyrai, žiemą – 
ledo ritulio be pačiūžų čempionatai, – prisimena 
K.šiaulytis. – mano mokykloje fizinio lavinimo mo-
kytoju dirbo įdomi asmenybė – pranciškus Tupikas, 
vėliau tapęs Lietuvos aukščiausiosios Tarybos-at-
kuriamojo seimo nariu, nepriklausomybės akto 
signataru. aš lankiau tinklinio ir krepšinio treniruo-
tes, žaidžiau rajono moksleivių krepšinio rinktinėje. 
Taip atsirado meilė sportui.“ 

jo seniausi prisiminimai apie sporto meną irgi su-
siję su „šluota“. Būdamas pirmokas žurnale išvydo 
tokį piešinį: futbolo vartininkas su statybininko 
mentele rankose stovi šalia plytomis užmūrytų 
vartų – suprask, varžovų pastangos įmušti įvartį 
bergždžios. ši paradoksali situacija vaikinukui pali-
ko neišdildomą įspūdį. 

dar būdamas moksleivis susidomėjo humoristine 
grafika. pirmosios jo karikatūros respublikinėje 
spaudoje buvo sporto tema.

„per mano jau netrumpą gyvenimą sutikti sportuo-
jantys žmonės ar profesionalūs sportininkai daž-
niausiai būdavo atviri, bendraujantys, turintys gerą 
humoro jausmą. Tad man sportas ir optimistinis, 
humoro nestokojantis požiūris į mūsų būtį – tarsi 
neatsiejami dalykai. Tą aš savo humorografijose, 
skirtose sportui, ir deklaruoju, – sako K.šiaulytis. – 
šaržo menas sovietmečiu, deja, buvo primirštas, 
gyvavo tik „šluotoje“. Buvo šaržuojami humoristi-
nės kūrybos autoriai. 1989 m. laikraščio „sportas“ 
redakcija užsakė sukurti viso kolektyvo darbuotojų 
šaržus jubiliejinio penkitūkstantojo laikraščio nu-
merio proga, o naujametinio numerio pirmajam 
puslapiui – krepšininko šarūno marčiulionio šaržą.“ 

pasirodo, kad dažnai šalys, kuriose vyksta svarbios 
sporto varžybos, turnyrai ar olimpinės žaidynės, 
ta proga rengia karikatūrų konkursus. K.šiaulytis 
yra nupiešęs dešimtis karikatūrų – humorografijų, 
skirtų tokiems konkursams. 2014 m. paskelbtame 
tarptautiniame humoristinių piešinių konkurse, 
skirtame sočio žiemos žaidynėms, jis buvo apdo-

Į šį klausimą iš kolegų gavau nelauktą atsakymą: „O 
dailininkas Kęstutis šiaulytis? juk piešia sportinin-
kus!“

Kęstutį šiaulytį pažįstu nuo tų laikų, kai dirbo dai-
lininku satyros ir humoro žurnale „šluota“, kurios 
senuose koridoriuose ir susipažinome. K.šiaulytis 
imponavo ne tik gebėjimu keliais potėpiais išjuok-
ti ir pašiepti visuomenės gyvenimo neigiamybes, 
žmogaus ydas, komiškus bruožus ar meistriškai 
įvaldytais metaforos, hiperbolės, grotesko, ironijos, 
alegorijos ar šaržo elementais. patiko ir jo drau-
giškas būdas, atviras bendravimas su žmonėmis. 
„šluotoje“ jis sustiprėjo kaip karikatūristas, tapo 
žinomas šaržistas, subrendo kaip dailininkas. at-
siskleidė jis ir kaip talentingas akvarelių meistras, 
liejo jas subtiliai, su meile Lietuvos kraštovaizdžiui. 

O apie tai, kad jis mėgo sporto temą, mažai težino-
jau. dabar, artimiau susipažinęs su K.šiaulyčio kūry-

bine virtuve, supratau, kad jis labai domisi sportu, 
olimpiniu judėjimu, yra sukūręs daug olimpiečių 
draugiškų šaržų, sporto tematikai skirtų karikatūrų, 
skelbtų Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose, užsie-
nio humoro leidiniuose, eksponuotų tarptautinėse 
parodose.

„mano mokykliniai metai prabėgo naujojoje 
akmenėje, kur sportui buvo skiriamas nemažas 
dėmesys. miesto centre veikė sporto salė, ją lankyti 
galėjo kas norėjo. šalia jos septintąjį dešimtmetį 
išdygo dar didesnė sporto salė su balkonais žiū-
rovams. joje nuo ryto iki vakaro vyko krepšininkų, 
tinklininkų, rankininkų, futbolininkų treniruotės. 
naujoji akmenė didžiavosi moderniu stadionu, 
jame vyko sporto varžybos – šventės, kurias pri-
simenu tarsi kokius teatro spektaklius, matyt, pri-
menančius antikinės Graikijos sporto varžybas. O 
miestelio kiemuose, aplinkinėse dykvietėse kas va-

toks netikėtas 
rŪtos 
laimėjimas 
paSkatiNO 
maNE 
NEakiVaizdiNiU 
bŪDu 
SUdalyVaUti 
šiOjE SpORtO 
šventėje – kol 
vyko varŽybos 
lonDone, 
kaSdiEN 
piEšiaU pO 
vieną ar Du 
tRUmpUS 
kOmikSUS 
olimPinių 
sPorto šakų 
tEmOmiS.

Draugiški šarŽai Draugiški šarŽai

dailininkas 
K.šiaulytis

vanotas diplomu.

K.šiaulytis sporto temą gvildena aktyviai ir produk-
tyviai. Humorografijų – karikatūrų, komiksų sporto 
tema jau yra sukūręs apie tūkstantį. „Krepšinis – 
mano ypač mėgstama sporto šaka, tad ir linksmų 
nuotykių šio sporto varžybose įžiūriu daugiausia. 
Būna, stebiu per televiziją mačą, ir kyla noras tas 
konkrečias rungtynes, jų sukeltas emocijas užfik-
suoti humorografijoje“, – prisipažįsta K.šiaulytis, 
kurį dabar jau drąsiai galime lyginti su prieš karą 
garsėjusiu j.penčyla.

K.šiaulytis, kaip ir visi sportui neabejingi žmonės, 
ypač domisi olimpiniu judėjimu, olimpinėmis žaidy-
nėmis. Tačiau į jas reaguoja ne tik kaip eilinis sirgalius. 

„didelį įspūdį paliko rūtos meilutytės iškovotas 
olimpinis aukso medalis Londone. šių žaidynių 
laukiau kaip niekada anksčiau, tad toks netikėtas 
rūtos laimėjimas paskatino mane neakivaizdiniu 
būdu sudalyvauti šioje sporto šventėje – kol vyko 
varžybos Londone, kasdien piešiau po vieną ar du 
trumpus komiksus olimpinių sporto šakų temomis. 
piešinius publikavau tarptautiniame karikatūrų tin-
klalapyje „Toonpool“. sukūriau ir publikavau 32 ko-
mikso „Olympic island 2012“ lakštus, svarstau kada 
nors išleisti šiuos piešinius atskiru leidiniu“, –planais 
pasidalija karikatūristas. 

K.šiaulytis dažniausiai portretinius šaržus kuria iš 
natūros, akis į akį su pozuotoju, menine plastika 
pristatydamas asmenį. Kurdamas šaržus jis stengia-
si atrinkti būdingiausius asmens bruožus, kartais 
atskleisdamas ir piešiamo žmogaus visuomeninę 
padėtį, specialybę, pomėgius, buitį. Toks šaržas 
tampa savitu humorografiniu portretu. 

Beje, meno istorijoje žinoma daug atvejų, kai por-
tretuojamasis mieliau save pristato tokiu šaržu, 
o ne fotografiniu atvaizdu. manau, kad ir mūsų 
olimpiečiai su malonumu ir švelnia šypsena priims 
draugiškus K.šiaulyčio šaržus, dabar spausdinamus 
„Olimpinėje panoramoje“.

r.meilutytė piešta tą dieną, kai laimėjo olimpinį aukso medalįLTOK prezidentė, olimpinė čempionė d.Gudzinevičiūtė Olimpinė čempionė L.asadauskaitė

asm
eninio album

o nuotr.

Krepšininkas m.Kalnietis (piešta 
2011 m.)

a.sabonis

pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas 
r.ubartas (piešta 2019 m.)
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Liepos 11 d. vyko LTOK vykdomojo 
komiteto posėdis. LTOK prezidentė 
daina Gudzinevičiūtė informavo apie 
dalyvavimą Tarptautinio olimpinio 
komiteto 134-ojoje sesijoje Lozanoje 
bei įvertino Lietuvos sportininkų 
pasirodymus europos žaidynėse minske. 

„europos žaidynėse pamatėme, 
kuria kryptimi eina Lietuvos aukštojo 
meistriškumo sportas. pamatėme, kad 
ne ta. Girdėjome daugelio sportininkų 
skundus dėl medikų ir mokslininkų 
trūkumo treniruočių procesuose. 
Tai neatsakingo ir skubaus buvusio 
Lietuvos olimpinio sporto centro 
funkcijų ir centralizuoto sportininkų 
rengimo olimpinėms žaidynėms 
modelio naikinimo pasekmė“, – sakė 
d.Gudzinevičiūtė.

europos žaidynėse dalyvavo 72 mūsų 
sportininkai. 13 atletų iškovojo prizines 
1–6 vietas. medalius į Lietuvą parvežė 
treko dviratininkės simona Krupeckaitė ir 
miglė marozaitė bei gimnastas robertas 
Tvorogalas. Komandinio sprinto rungtyje 
s.Krupeckaitė su m.marozaite laimėjo 
sidabrą, s.Krupeckaitė pelnė keirino 
rungties auksą, o r.Tvorogalas aukso 
medalį iškovojo sportinės gimnastikos 
varžybose ant skersinio. medalininkų 
rikiuotėje Lietuva tarp 50 valstybių liko 
29 vietoje.

minske – rePeticija Prieš tokijo ŽaiDynes

posėdis

„dalyvavimas europos žaidynėse 
buvo reikšminga pasirengimo plano 
Tokijo olimpinėms žaidynėms dalis. 
LTOK skyrė maksimalų finansavimą, 
skatinome federacijas siųsti stipriausius 
sportininkus. apibendrinant galima 
teigti, kad žaidynės buvo organizuotos 
kokybiškai, vyko sklandžiai. maitinimo, 
apgyvendinimo sąlygos buvo vienos 
geriausių iki šiol matytų. Lietuvos 
komandos medicinos personalas, kaip 
ir sportininkai, šias žaidynes vertino 
kaip pasiruošimą Tokijo olimpinėms 
žaidynėms“, – startus minske apibūdino 
misijos vadovas einius petkus.

„iškart po europos žaidynių atidarymo 
išvykome į Lozaną. pagrindinis tris 
dienas vykusios TOK sesijos klausimas – 
kam patikėti rengti 2026 metų žiemos 
olimpines žaidynes. Taškus ant „i“ sudėjo 
palyginamoji miestų kandidatų analizė. 
po jos vykusiame balsavime nežymia 
balsų persvara – 47 prieš 43 – italija ir 
jos miestai milanas bei Kortina nugalėjo 
švedijos atstovus.

Taip pat atidarėme naujus TOK namus – 
ekologiškus, tvarius, inovatyvius, su 500 
darbo vietų“, – apie dalyvavimą TOK 
134-ojoje sesijoje Lozanoje pasakojo 
d.Gudzinevičiūtė.

Buvo patvirtinta Lietuvos rinktinė, 

ginsianti šalies garbę europos jaunimo 
olimpiniame festivalyje Baku. aštuonių 
sporto šakų varžybose rungtyniaus 67 
sportininkai iš Lietuvos: 40 vaikinų, 27 
merginos. iš viso festivalyje dalyvaus 48 
nacionalinių olimpinių komitetų komandos. 
dešimties sporto šakų varžybose kovos 
3900 sportininkų, jiems bus įteikti 298 
medalių komplektai. (Į azerbaidžaną 
Lietuvos komanda išvyko liepos 18 d., grįžo 
liepos 27-ąją – red. pastaba).

LTOK biudžeto 2019 m. pirmojo pusmečio 
vykdymą apžvelgė LTOK iždininkas 
rimgaudas Balaiša. pasak jo, planas 
vykdomas sklandžiai, įpusėjus metams 
biudžeto pajamos nežymiai viršija 
numatytąsias. LTOK išlaidų eilutė taip pat 
rodo plano laikymąsi.

Lietuvos olimpinio fondo (LOF) biudžeto 
2019 m. pirmojo pusmečio vykdymą 
apžvelgė fondo direktorius mantas 
marcinkevičius. LOF vadovas pasidžiaugė 
padidėjusiu rėmėjų ir partnerių indėliu 
į fondo biudžetą. pasak jo, tikėtina, jog 
pajamų planas bus viršytas, o išlaidų bus 
mažiau. 

LTOK vykdomojo komiteto posėdyje 
dalyvavo ir kalbėjo LTOK garbės 
prezidentas artūras poviliūnas, taip pat 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
sporto grupės vadovas rolandas zuoza.

Liepos 11-ąją, po LTOK vykdomojo 
komiteto posėdžio, tradiciškai buvo 
pagerbti ir apdovanoti Lietuvos sportui ir 
olimpizmui nusipelnę žmonės, neseniai 
minėję jubiliejines sukaktis. Būtent 
šią dieną 75-eri metai sukako garsiam 
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės 
treneriui jurijui moskvičiovui. Ta proga 
buvusiam olimpinių medalininkų 
andrejaus zadneprovskio, edvino 
Krungolco ir kitų garsių atletų treneriui 
daina Gudzinevičiūtė įteikė LTOK antrojo 
laipsnio ženklą „už nuopelnus“.              

80-mečio proga LTOK pirmojo laipsnio 
ženklu „už nuopelnus“ LTOK vadovė 
apdovanojo Vilniaus apskrities bokso 
federacijos direktorių antaną arėšką. 
jubiliatas – buvęs ilgametis Lietuvos 
bokso federacijos generalinis sekretorius, 
tarptautinės kategorijos bokso teisėjas.

Buvusiam Vilniaus „statybos“ krepšininkui 

ltok PaDėka 
ir Pagarba

apdovaNoJimai

ir vyr. treneriui rimantui endrijaičiui 
75-mečio proga LTOK prezidentė įteikė 
Olimpinę žvaigždę. šiuo metu šis 
krepšinio specialistas yra pasvalio „pieno 
žvaigždžių“ klubo prezidentas.

Olimpiniais žiedais 70-mečio proga 
apdovanota ilgametė Lietuvos 
čiuožimo federacijos prezidentė, LTOK 
viceprezidentė Lilija Vanagienė. ji 
aktyviai prisideda prie dailiojo čiuožimo 

sporto plėtros ir populiarinimo Lietuvoje, 
rengia geriausius čiuožėjus žiemos 
olimpinėms žaidynėms, europos jaunimo 
olimpiniams festivaliams.

Olimpine žvaigžde 60-mečio proga 
apdovanotas buvęs ilgametis Lietuvos 
krepšinio lygos prezidentas, Lietuvos 
dviračių sporto federacijos viceprezidentas 
šarūnas Kliokys. 

iš kairės: š.Kliokys, d.Gudzinevičiūtė, L.Vanagienė, r.endrijaitis, j.moskvičiovas, a.arėška

 sauliaus Čirbos nuotr. 

talkins „eglės“ 
SaNatORija

partNeriai

Liepos 12 d. LTOK prezidentė 
daina Gudzinevičiūtė pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su aB „eglės“ 
sanatorija, kuri iki 2020-ųjų pabaigos 
įgijo „LTeam“ olimpinės komandos 
sveikatinimo partnerio statusą. „eglės“ 
sanatorija rūpinsis ne tik olimpinės 
rinktinės kandidatų, bet ir olimpinių 
čempionų sveikata.

„sporte traumos – neišvengiamas 
dalykas, o šiais laikais sporto medicinoje 
itin svarbi traumų prevencija. procedūros 
ir efektyvi reabilitacija po varžybų ar 
sunkių treniruočių stovyklų – pagrindiniai 
receptai, padedantys sportininkams 
išvengti traumų. Todėl džiaugiamės 
galėdami į savo partnerių šeimą 
priimti „eglės“ sanatoriją, kuri padės 
pasirūpinti mūsų esamų ir būsimų 
olimpinių čempionų sveikata“, – sakė 
d.Gudzinevičiūtė. 

„rūpintis žmonių sveikata, puoselėti 
ir padėti susigrąžinti ją praradus – tai 
vienas pagrindinių mūsų kasdienio 
darbo uždavinių. esame įstaiga, kuri savo 
patirtimi ir paslaugų kokybe varžosi su 
geriausiomis europos sanatorijomis ir 
reabilitacijos centrais. pasirūpinti šalies 
elitinių sportininkų sveikata yra išties 
didelė atsakomybė ir iššūkis, tačiau 
neabejoju, kad „eglės“ sanatorijos 
profesionalų komanda su šiuo iššūkiu 
susitvarkys be vargo. mums didelė garbė, 
kad Lietuvos olimpinis komitetas pasitiki, 

vertina „eglės“ sanatoriją bei patiki geriausių 
Lietuvos sportininkų sveikatinimą“, – teigė 
„eglės“ sanatorijos generalinis direktorius 
artūras salda.

„eglės“ sanatorija įsikūrusi dviejuose Lietuvos 
kurortuose – Birštone ir druskininkuose. Tai 
tikras sveikatos ir poilsio šaltinis visai šeimai, 
garsėjantis sanatorinio gydymo tradicijomis 
ir natūraliais gydomaisiais veiksniais – 
klimatu, mineraliniu vandeniu ir gydomuoju 
purvu.

„eglės“ sanatorijoje naudojami šimtmečius 
mūsų kurortus garsinantys natūralūs 
sveikatos šaltiniai – mineralinis vanduo 
ir gydomasis purvas. jie derinami su 
šiuolaikinėmis technologijomis, inovatyvia 
įranga, kineziterapija, psichoterapija, 
ergoterapija ir daugeliu kitų paslaugų – tai 
sukuria galimybę efektyviai sveikatinti, 
visapusiškai gydyti įvairius susirgimus, padėti 
stiprinti organizmą.

d.Gudzinevičiūtė ir a.salda 

Liepos 7 d. Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto prezidentė daina 
Gudzinevičiūtė sulaukė staigmenos. LTOK 
būstinėje svečiavęsi Lietuvos septynetų 
regbio rinktinės nariai olimpinei 
čempionei įteikė regbio kamuolį ir 
nuotrauką, kurioje užfiksuota jų pergalė 
europos čempionato „Trophy“ diviziono 
varžybose Bosnijoje ir Hercegovinoje.

drauge su žaidėjais ir treneriais LTOK 
viešėjo Lietuvos regbio federacijos 
prezidentas rytis davidovičius, 
federacijos generalinis sekretorius 
irmantas Kukulskis bei rinktinės vadovas 
paulius zubavičius.

„po trejų metų Lietuvos regbio-7 rinktinė 
grįžo į elitinį „Grand prix“ divizioną ir tęsia 

Pergalę bylojanti 
NUOtRaUka

dovaNa

atranką į Tokijo olimpines žaidynes. 
norime padėkoti Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui už nuolatinį 
palaikymą, rūpestį ir tikėjimą mumis“, – 
sakė r.davidovičius.

Liepos viduryje prancūzijoje vykusiame 
olimpiniame atrankos turnyre, kuriame 
dalyvavo elitinio diviziono komandos, 
lietuviai užėmė 10 vietą.

regbininkų vizitas LTOK būstinėje

pasitarimas

aptaRtaS 
ĮvaiZDŽio kŪrimas
Liepos 9 d. LTOK būstinėje vyko 
pasitarimas, kuriame buvo aptartas 
galimas Lietuvos įvaizdžio – 
kultūros, tradicijų, verslo ir 
inovacijų – reprezentavimas Tokijo 
olimpinėse žaidynėse. pasitarime 
dalyvavo mūsų šalies institucijų, 
suinteresuotų turizmo plėtra bei 
Lietuvos vardo garsinimu pasaulyje, 
atstovai.

idėjomis ir pirminiu veiksmų planu 
pasidalijo Lietuvos ambasadorius 
japonijoje Gediminas Varvuolis, 
Vyriausybės, užsienio bei švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijų, 
Lietuvos paralimpinio komiteto, 
LTOK bei kelionių agentūros 
„novaturas“ atstovai.

LTOK prezidentė, TOK narė daina 
Gudzinevičiūtė už nuoširdų 
bendradarbiavimą padėkojo 
Lietuvos ambasadoriui japonijoje 
G.Varvuoliui ir jį apdovanojo 
Olimpiniais žiedais.

d.Gudzinevičiūtė ambasadoriui 
G.Varvuoliui įteikė Olimpinius žiedus

jauniaus sarapo nuotr. 
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aPie olimPinės 
kelionės PraDŽią

paroda

Liepos 21–27 d. azerbaidžano sostinėje 
Baku vyko penkioliktasis europos jaunimo 
vasaros olimpinis festivalis (ejOF). jo 
išvakarėse LTOK kartu su „LTeam“ sostinės 
prekybos centre „panorama“ surengė 
alfredo pliadžio fotografijų parodą 
„nuo olimpinio festivalio – iki olimpinių 
žaidynių“. 

rūta meilutytė, domantas sabonis, 
ramūnas navardauskas, airinė palšytė 
ar rasa drazdauskaitė. Kas sieja šiuos 
garsius Lietuvos sportininkus? Ogi visi 
jie atstovavo Lietuvai europos jaunimo 
olimpiniame festivalyje ir vasaros 
olimpinėse žaidynėse. 

„šie festivaliai skirti tam, kad jaunieji 
olimpiečiai tikrąją olimpinę dvasią 
galėtų pajusti gana anksti, o kai kuriems 
sportininkams – tai pirmasis žingsnis, 
paskatinantis toliau siekti karjeros 
profesionaliame sporte“, – per parodos 
atidarymą sakė LTOK prezidentė daina 
Gudzinevičiūtė.

nuo 1991-ųjų rengiamame festivalyje 
kas dvejus metus varžosi talentingiausi 
14–18 m. europos šalių sportininkai. 
LTOK į jį savo atstovus siuntė visus kartus, 
išskyrus patį pirmąjį. ir vos dusyk šalies 
jaunimas namo grįžo be medalių. iki Baku 
festivalio Lietuvos taupyklėje buvo 47 
apdovanojimai – 13 aukso, 11 sidabro ir 
23 bronzos.

daugiau nei 20 festivalių dalyvių šalies 

garbę gynė ir olimpinėse žaidynėse. 

„daug lengviau dirbti su jaunesniais 
sportininkais – nuotraukos pavyksta 
geresnės, nes lengviau prie jų prieiti, būna 
geresnis kontaktais. pavyzdžiui, saboniuką 
(domantą sabonį – aut. past.) festivalyje kaip 
norėjau, taip galėjau pasistatyti, kaip norėjau 
nufotografuoti, taip ir pavyko. dabar prie jo 
taip lengvai nebeprieisi, nebepaprašysi, kad 
daugiau papozuotų“, – juokėsi į olimpinius 
festivalius ir olimpines žaidynes jau daugiau 
nei 20 metų važinėjantis a.pliadis. 

Fotografas parodai atrinko po dvi dvylikos 
sportininkų nuotraukas: vieną iš ejOF, kitą – 
iš olimpinių žaidynių.

parodoje, kuri veikė iki liepos 28 d., buvo 
galima išvysti r.meilutytės, d.sabonio, 
r.navardausko, andriaus Gudžiaus, dano 
rapšio, Giedriaus Titenio, Linos Grinčikaitės, 
Karolio Baužos, roberto Tvorogalo, 
a.palšytės, r.drazdauskaitės ir ado 
juškevičiaus nuotraukas. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 
rugsėjo 25 d. pradės antruosius unikalius 
specializuotus sporto vadybos kursus 
pažengusiems. sporto vadybos kursai 
pažengusiems yra LTOK mokymų 
platformos dalis.

šie kursai – tai bendras LTOK ir Olimpinio 
solidarumo projektas, kuriuo siekiama 
paprastai ir praktiškai pristatyti 
dabartines vadybos žinias apie olimpinių 
sporto organizacijų veiklos, strateginę, 
žmogiškųjų išteklių, finansų, rinkodaros 
vadybą bei sporto renginių organizavimą.

sporto vadybos kursų pažengusiems 
tikslas – gerinti sporto vadybininkų 
kompetencijas ir vadybos įgūdžius, 
dalinantis žiniomis ir patirtimi padėti 

UNikali mOkymO 
pROgRama

kursai

sukurti sąlygas sporto organizacijų 
veiklai gerinti, sukurti dalyvių 
tarpusavio mokymosi, bendravimo ir 
bendradarbiavimo tinklą Lietuvoje.

Kursai skirti aukštesnes pareigas 
sporto organizacijose užimantiems 
vadybininkams. prioritetas teikiamas 
Olimpinio solidarumo sporto 
administravimo kursų dalyviams.               

Vietų skaičius – 20.

mokymų ciklą finansuoja Olimpinis 
solidarumas ir LTOK. išsami informacija 
apie kursus yra LTOK interneto svetainėje: 
www.ltok.lt  

atrankai reikalingus dokumentus 
būtina pateikti iki 2019 m. rugpjūčio 9 d.
 vidurdienio (12 val.) imtinai el. paštu 
agne@ltok.lt.  

oLimpiNės ŽaidyNės 

pRiStatyti 
tOkijO mEdaliai
Liepos 24 d., likus lygiai metams iki 
Tokijo olimpinių žaidynių, pristatyti 
medaliai, kurie bus įteikiami 
čempionams ir antros bei trečios 
vietos laimėtojams. 

medaliai bus gaminami iš 
senų telefonų ir kitų mobiliųjų 
elektronikos prietaisų. jie buvo 
renkami visoje šalyje nuo 2017 m. 
kovo. iš viso žmonės sunešė 
6,21 mln. prietaisų, kurių bendras 
svoris – beveik 79 tūkst. tonų. iš 
jų išgauta apie 32 kg aukso, 3500 
kg sidabro ir 2200 kg bronzos. 
šie metalai bus panaudoti 5000 
olimpinių ir paralimpinių medalių 
gamybai.

nors metalai, išgauti iš perdirbtų 
prietaisų, naudoti ir gaminant 2016 
m. rio de žaneiro žaidynių medalius, 
jų kiekis buvo daug mažesnis.

Kaip ir ankstesnėse olimpinėse 
žaidynėse, priekinėje medalio 
pusėje bus vaizduojama Graikijos 
pergalės deivė nikė.

Tokijo žaidynių medaliai

elvio žaldario nuotr. 

a.pliadis prie d.sabonio, kuris 2011 m. Trabzone su 
Lietuvos rinktine tapo europos olimpinio festivalio 
čempionu




