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Jei norite dalytis žurnalo medžiaga
su savo skaitytojais, privalu
pranešti, kad informacijos šaltinis –
„Olimpinė panorama“
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D.Gudzinevičiūtė ir T.Bachas Lozanoje
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SKAITYTOJAMS

SPEKULIACIJOS

TARPTAUTINĖJE ARENOJE
ARTĖJANT NUKELTOMS TOKIJO OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS GAUSĖJA SU
JOMIS SUSIJĘS INFORMACIJOS SRAUTAS IR KARTU DAUGĖJA GANDŲ. APIE
DEZINFORMACIJĄ, KURIĄ TENKA SKLAIDYTI TARPTAUTINIAM OLIMPINIAM
KOMITETUI, „OLIMPINĖ PANORAMA“ KALBĖJOSI SU OLIMPINE ČEMPIONE, TOK
NARE, LTOK PREZIDENTE DAINA GUDZINEVIČIŪTE.
Metų pradžioje dėmesys nukrypo į TOK, kuriam teko paneigti
spekuliacijas, esą japonai sieks, kad žaidynės būtų atšauktos.
Dažnai sulaukiate klausimo, ar žaidynės įvyks?
Gana dažnai. Ir tai turbūt natūralu. Patekome į situaciją, su kuria
anksčiau niekam neteko susidurti. Tai kelia daug nežinomybės, nerimo ir kartu spekuliacijų. Visada gavusi tokį klausimą
pakartoju naujausią informaciją, kurią tuo metu turime iš TOK.
Šiuo atveju tai vienintelis šimtu procentų patikimas informacijos
šaltinis.
Kai pasaulio žiniasklaidoje pasirodė gandų apie Japonijos
vyriausybės norą atšaukti žaidynes, TOK nedelsiant išplatino tai
paneigiantį pačių japonų pranešimą. Vis dėlto žala jau buvo padaryta. Skaudžiausia, kaip tokia nepatvirtinta informacija veikia
sportininkus, besiruošiančius svarbiausiems karjeros startams.
Niekas neabejoja, kad artėjant žaidynėms panašių gandų
pasirodys ne kartą, todėl visi nacionaliniai olimpiniai komitetai
nuolat palaiko glaudų ryšį su TOK.
Ar dažnai sporto pasaulyje tenka susidurti su iškraipyta informacija?
Augant žinių srautui bei kanalų kiekiui daugėja ir nepatikimų
naujienų. Sporto pasaulis – ne išimtis. Štai visai neseniai Moldovos televizijos kanalas atsiprašė dukart olimpinio čempiono,
Moldovos nacionalinio olimpinio komiteto prezidento Nicolae
Juravschi už tai, kad apie jį paskleidė neteisingą informaciją. Jis
viešai buvo apkaltintas šalies profesinės etikos taisyklių pažeidimu, neteisėtu pasipelnymu ir pan.
Galiu įsivaizduoti, kiek nervų ir energijos mano kolegai prireikė
šioje kovoje. Labai gaila, kad toks neatsakingas nepatikrintų
žinių skleidimas meta šešėlį ne tik ant asmens, bet ir ant viso
olimpinio judėjimo bei sporto. Todėl turime būti kritiški tai
informacijai, kurią gauname.
Olimpinis judėjimas sausį užgniaužęs kvapą stebėjo TOK ir Italijos nacionalinio olimpinio komiteto (CONI) ginčą, galėjusį pasibaigti itin griežtomis sankcijomis italams. Kaip tokias gilias
olimpines tradicijas turinti šalis priėjo šią ribą?
Kitų Europos nacionalinių olimpinių komitetų vadovai užjausdami stebėjo CONI situaciją. Vyriausybės kišimasis į nacionalinio
olimpinio komiteto veiklą galėjo turėti pasekmių, kurios būtų ir
gėdingos, ir skaudžios. Ypač sportininkams. Įsivaizduokite, kaip
jaustųsi atletas, po pergalingų varžybų negalėdamas iškelti savo
šalies vėliavos.
Ir TOK, ir nacionaliniai olimpiniai komitetai yra nevyriausybi-

nės ne pelno siekiančios organizacijos, kurioms autonomija ir
nepriklausomybė gyvybiškai svarbi. Todėl Olimpinė chartija
griežtai draudžia bet kokį šalies valdžios kišimąsi į nacionalinio
olimpinio komiteto veiklą.
Turiu pasidžiaugti, kad šioje vietoje LTOK yra pavyzdys. Ne
kartą užsienyje iš kolegų esu girdėjusi net su pavydu tariamus
žodžius, kad mums labai pasisekė, jog turime savo nepriklausomą pajamų šaltinį (UAB „Olifėja“), todėl esame atsparūs įvairių
interesų grupių poveikiui.
CONI sankcijų išvengė per plauką, tačiau ne viena šalis buvo
nubausta už valdžios intervenciją į nacionalinio olimpinio komiteto veiklą.
Pavyzdžių, kokios žalos padarė valdžios bandymas sportą
paversti politinių žaidimų aikštele, toli ieškoti nereikia. Dar visai
neseniai plačiai nuskambėjo skandalas, kai dėl Rusijos valdžios
veiksmų ir šiurkščių dopingo taisyklių pažeidimų šalis neteko
teisės dalyvauti tarptautinėse varžybose ir buvo suspenduota
ketveriems metams.
Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse Kuveito sportininkai taip
pat dalyvavo su neutralia vėliava. Kuveitas buvo suspenduotas
dėl vyriausybės priimto įstatymo, leidžiančio valdžiai kištis į
sporto federacijų, klubų bei nacionalinio olimpinio komiteto
sprendimus ir visiškai kontroliuoti vadovų skyrimą bei finansus.
Tai matydami galime tik pasidžiaugti nepriklausomybe, kurią
turime Lietuvoje.
Kalbino Lina Motužytė
OLIMPINĖ PANORAMA
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UŽ TĖVYNĘ –

SAVAIS GINKLAIS

SPORTININKAS – LYG KARYS, KURIAM DISCIPLINA, ATSAKOMYBĖ,
ATSIDAVIMAS TIKSLUI TIESIOG ĮAUGĘ Į KRAUJĄ, TAPĘ GYVENIMU. KAIP IR
PATRIOTIZMAS, SIEKIS KOVOTI DĖL SAVO ŠALIES, SAVO VĖLIAVOS GARBĖS.
GAL DĖL TO NEMAŽAI GARSIŲ ATLETŲ YRA DAVĘ PRIESAIKĄ IR PRIKLAUSO
KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOMS, SAUSIO 17 D. ŠVENTUSIOMS
ĮKŪRIMO 30-METĮ. SPORTINĘ APRANGĄ JIE VILKI DAŽNIAU NEI KARIO –
TOKS JŲ KELIAS, TAČIAU PAREIGA TĖVYNEI DĖL TO NE MAŽIAU SVARBI.
O PRIREIKUS, SAKO VIENU BALSU, JĄ GINTŲ NE TIK STADIONUOSE AR
VARŽYBŲ TRASOSE.
LAIMA STUNDŽAITĖ
Alfredo Pliadžio nuotr.
J.Kinderis didžiuojasi galėdamas per varžybas startuoti vilkėdamas paradinę kario uniformą

O

limpinė ir pasaulio čempionė penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė yra ne tik viena garsiausių
Lietuvos sportininkių, bet ir patyrusi karė savanorė, puikiai
valdanti įvairius ginklus.
„Man tai – didelė garbė. Šie dalykai tarpusavyje labai gražiai dera.
Atstovaudami savo šaliai parodome, kad esame stipri, nepalaužiama tauta“, – sako 36-erių Laura, kurios garbei Lietuvos himnas
ne kartą skambėjo svarbiausiose varžybose. Ji stengiasi visur
pabrėžti, kad priklauso kariuomenei, ir siekia sudominti tuo kitus, ypač sportininkus. „Šie metai – olimpiniai, mūsų prioritetas
labai aiškus ir konkretus, tad kol kas negaliu sau leisti prisidėti
prie daug laiko reikalaujančių savanorių veiklų, tačiau kiek galiu –
sudalyvauju, – šypsosi čempionė. – Sportininkas ir karys, mano
galva, yra du viename. Mes kovojame už savo šalį, tik kitokiais
ginklais.“
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Olimpietis penkiakovininkas Justinas Kinderis kariu savanoriu
tapo maždaug prieš šešiolika metų. Baziniais mokymais, kai kadaise teko ir apkasuose pagulėti, ir miškais pašliaužioti, jo pareigos nesibaigė. 33 metų Europos ir pasaulio čempionas stengiasi
nesėdėti rankų sudėjęs, kai jų prireikia kitiems. Kai karantinui
įsisiūbavus buvo prašoma pagalbos, Justinas nuėjo į Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą budėti prie telefono.
„Darbo krūvis ten milžiniškas, skambina žmonės, pasakoja sudėtingas istorijas, skundžiasi aukšta temperatūra – bendravimas
sunkus ir sekinantis. Kadangi viską gyvenime darau labai atsakingai, jau po dienos prie telefono pasijutau išsunktas, apie jokį
sportą galvoti nebesinorėjo. Supratau, kad ilgai ten dirbti negalėsiu, nes tai stabdytų treniruočių procesą“, – sako Justinas.
Nors tąsyk dažniau budėti prie telefono jam sutrukdė objektyvios priežastys, kitomis progomis penkiakovininkas ragina savo

Andrejaus Ivanovo ir asmeninio albumo nuotr.

VIRŠELIO ISTORIJA

Biatlonininkas T.Kaukėnas beveik dešimtmetį yra karys savanoris

pavyzdžiu įkvėpti aplinkinius – parodyti, kad ir tiek pasiekus reikia nepamiršti priesaikos tėvynei, ja didžiuotis.
„Kažkada pamąsčiau, kad, jei kiltų neramumų, drąsiai eičiau ginti
savo šalies. Juk prisiekiau! Nedvejodamas daryčiau, ką galiu geriausiai. Tikrai didžiuojuosi, kad priklausau Krašto apsaugos savanorių pajėgoms“, – sako vienas garsiausių Lietuvos biatlonininkų,
jau dvejose olimpinėse žaidynėse startavęs 30-metis Tomas Kaukėnas. Jis beveik dešimtmetį yra karys savanoris.
Tomui pritaria profesionalus karys boksininkas Algirdas Baniulis. „Man didžiulė garbė dėvėti kariuomenės uniformą, o
reikalui esant be dvejonės stočiau ginti mūsų tėvynės“, – sako
24-erių sportininkas, kurio vienas svarbiausių karjeros laimėjimų – 2019-aisiais pasaulio kariškių sporto žaidynėse iškovotas
bronzos medalis.
„Mano šviesaus atminimo senelis buvo partizanas, jam Lietuvos
laisvė reiškė labai daug, tad šeimoje buvo ugdomos patriotinės
vertybės. Natūraliai atsirado noras ne tik tapti savanore, bet ir
bėgti su Lietuvos vėliava varžybose. Tas jausmas labai geras“, –
sako olimpietė, daugkartinė Lietuvos čempionė, 33-ejų bėgikė
Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, kuri pagarbos vėliavai ir kariškai
uniformai išmoko labai anksti – iš šeimos, o šias vertybes sutvirtino mokykloje tapusi Šaulių sąjungos nare.

Lengvaatletė V.Žūsinaitė-Nekriošienė startuoja ir kariškių varžybose, ir dalyvauja
mokymuose

„Jausmas duoti priesaiką, vilkėti kario uniformą – didingas. Susipina viskas – visa šalies istorija, pasididžiavimas, euforija. Sunku
tą žodžiais nusakyti“, – nuoširdžiai sako tik pernai gruodį savanorio priesaiką davusi Europos čempionato prizininkė, 26 metų
ieties metikė Liveta Jasiūnaitė.
Panašiai mąsto ir karys savanoris, Europos čempionato bronzos
laimėtojas, 24-erių imtynininkas Kristupas Šleiva: „Manau, kiekvienam Lietuvos vyrui reikėtų pabūti kariuomenėje. Nebūtina
metus, pakaktų kelių savaičių. Po jų taptų didesnis šalies patriotas nei prieš tai.“
„Lietuva mano kraujyje. Didžiuojuosi vilkėdama jos kariuomenės
uniformą“, – prisipažįsta ir kita Europos čempionato prizininkė,
25 metų imtynininkė Danutė Domikaitytė.
STENGIASI MOTYVUOTI KITUS
Savanorės priesaiką L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė davė vos
pradėjusi karjerą – 2003-iaisiais. „Tapti savanore mane paskatino treneris. Kadangi penkiakovė yra įtraukta į kariškių čempionatus, daug mūsų sporto šakos sportininkų tampa savanoriais,
kad galėtų atstovauti savo šaliai juose, – pasakoja L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė. – Į mus, profesionalius sportininkus, kariuomenėje žiūrima labai palankiai ir nereikalaujama dalyvauti
mokymuose bei kursuose šimtu procentų. Bet, kiek pavyksta,
tiek dalyvauju ir įvairiuose renginiuose, ir prisidedu prie Lietuvos kariuomenės garsinimo čempionatuose. Pernai susitikome
OLIMPINĖ PANORAMA
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KASP nuotr.
Ieties metikė L.Jasiūnaitė (priklaupusi dešinėje) savanorės priesaiką davė pernai
gruodį

V.Mizgaitis

PADĖJO UŽAUGTI
ČEMPIONAMS
Lietuvos kariuomenės sporto klubo, globojančio apie pusę šimto
atletų, vedėjas atsargos pulkininkas leitenantas Valentinas Mizgaitis –
pats buvęs sportininkas ir treneris, tad ypač gerai supranta sporto
ir kariuomenės bendrumus bei abipusę naudą. Savanoris buvo ir jo
sūnus, imtynininkas, olimpinis vicečempionas Mindaugas Mizgaitis,
dabar savanoriškose krašto pajėgose tarnauja praktiškai visa vyrų ir
moterų graikų-romėnų imtynių rinktinė, taip pat – geriausi šiuolaikinės
penkiakovės sportininkai, nemažai lengvaatlečių, biatlonininkų, daug
Kauno „Granito-Gajos-Kario“ rankininkų, orientavimosi sporto atstovų
ir kitų.
Tapti kariais savanoriais jaunus perspektyvius sportininkus skatina ir
patriotizmas, ir lengvatos, kurių jiems suteikia ši tarnyba. Pavyzdžiui,
nebereikia rūpintis socialiniu draudimu, visos reikalingos išmokos čia
garantuotos.
„Tai ypač aktualu, kai sulaukę aštuoniolikos jie išeina iš mokyklų,
bet dar nespėja pasiekti rezultatų, kad juos imtų globoti LTOK. Tad
kariuomenė jiems tampa paspirtimi. Už tai jie šaukiami į stovyklas,
pratybas ir atstovauja Lietuvos kariuomenei kartą per metus
vykstančiuose čempionatuose ar kariškių žaidynėse, kurios rengiamos
kas ketverius metus. 2019-ųjų spalį jos vyko dėl COVID-19 liūdnai
pagarsėjusiame Uhano mieste Kinijoje. Viskas buvo nuostabiai
suorganizuota, specialiai nutiesta metro linija, pastatytas kaimelis,
įrengtos puikios salės. Ten netikėtai triumfavo mūsų krepšininkai,
finale įveikę kinus ir amerikiečius“, – pasakoja V.Mizgaitis.
Kariškių čempionatai būna išties aukšto lygio, nes daugybėje šalių
profesionalūs sportininkai priklauso kariuomenei.
Ryškiausi sėkmingo sporto ir savanoriškų pajėgų bičiulystės pavyzdžiai – L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir J.Kinderis. Priesaiką davę
dar visai jaunučiai ir niekam nežinomi, būdami kariais jie tapo vienais
geriausių šiuolaikinės penkiakovės atstovų pasaulyje.
Lietuvos kariuomenės sporto klubas įkurtas 1998-aisiais,
suorganizavo šešis pasaulio kariškių čempionatus, šalies atstovai
dalyvavo septyneriose pasaulio kariškių žaidynėse. Pasaulio kariškių
čempionais yra tapę boksininkai Jaroslavas Jakšto, imtynininkai
Mindaugas Mizgaitis, Aleksandras Kazakevičius, Mantas Knystautas,
maratonininkė Rasa Drazdauskaitė, orientacininkai Simonas Krėpšta,
Sandra Paužaitė.
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Boksininkas A.Baniulis pasirinko ir sportininko, ir kario kelią

su kariais, surengėme seminarą, per kurį pristatėme penkiakovę.
Randame būtų, kaip prisidėti prie bendros karių savanorių veiklos, juos motyvuoti.“
Laura puikiai prisimena bazinius mokymus, kai kelias savaites
gyveno tikrą kario gyvenimą su visais fizinių jėgų reikalaujančiais
žygiais, ropojimu per pelkes ir apkasus. „Tiesą sakant, tie mokymai
ne tokie ir lengvi, ne visi tas savaites ištveria. Gal kiek paprasčiau
juos atlaikome mes, sportininkai, nes mums visokie iššūkiai nėra
naujovė, esame ir fiziškai, ir psichologiškai tvirtesni nei kiti“, –
sako čempionė.
Ginklus – ne tik penkiakovėje naudojamą lazerinį pistoletą – Laura moka valdyti: „Man jie nėra naujiena, pasipraktikuoju šaudyti
įvairiais, esu jų labai daug rankose turėjusi.“
UNIFORMA PADEDA IŠSISKIRTI
„Savanoriu tapau prieš kokius šešiolika metų – buvau labai jaunas. Kadangi turėjau vyresnių kolegų karių, pasukau jų pramintu
keliu. Ėjau juo gal net kiek aklai, daug nežinodamas, kas laukia,
nes pasitikėjau draugais sportininkais. Kariuomenė man iškart
pasiūlė papildomų varžybų, mokymų, atsirado ir pajamų šaltinis,
kartkartėmis gaudavau inventoriaus“, – vardija J.Kinderis, kas jį,
jauną sportininką, motyvavo pirmiausia.
Jis yra dalyvavęs dvejose kariškių žaidynėse, kurios, kaip ir olimpinės žaidynės, rengiamos kas ketverius metus. Individualioje
įskaitoje abu kartus pateko į dešimtukus, o Pietų Korėjoje vykusių žaidynių mišrios estafetės rungtyje su Karolina Gužauskaite
laimėjo medalį.
„Tos varžybos nėra lengvas pasivaikščiojimas, jų lygis tikrai aukštas ir iššauna tokių paslėptų talentų, kurie tarptautinėse varžybose dar būna nematyti. Gaila, galėjau dalyvauti ne visur, nes
kartais Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės federacija nesuderindavo varžybų tvarkaraščių su kariuomene ir jos susikirsdavo“, –

Vytauto Dranginio nuotr.

VIRŠELIO ISTORIJA

L.Asadauskaitė-Zadneprovskienė dalyvauja ir oficialiuose KASP renginiuose, ir mokymuose, o
ginklu nuolat naudojasi per varžybas

Alfredo Pliadžio, Vytauto Dranginio nuotr.

L.Jasiūnaitė – geriausia Lietuvos ieties metikė

apgailestauja J.Kinderis.
Kiekvienais metais po priesaikos, dažniausiai pavasarį, kai varžybos dar nebūna įsibėgėjusios, penkiakovininkas vyksta į savaitgalio pratybas. Ten laukia žygiai, radijo ryšio, ginklo valdymo
testai su visais kitais savanoriais. „Tie žmonės taip pat turi savo
nuolatinius darbus, kaip mes – sportą“, – sako Justinas.
Ginklas jam, kaip ir visiems šiuolaikinės penkiakovės atstovams,
yra kasdienis darbo įrankis. Tik kariuomenėje jų įvairovė didžiulė –
nuo granatų iki įvairiausių šautuvų ir kulkosvaidžių.
„Man svarbu būti geru pavyzdžiu, įkvėpti kitus. Smagu garsinti
Lietuvos kariuomenę, pavyzdžiui, per olimpines žaidynes, kai
jose joju žirgu vilkėdamas paradinę kario uniformą. Karinė apranga išskiria iš civiliniais drabužiais apsirengusių kitų kolegų“, –
šypsosi J.Kinderis.
TAPO PASAULIO VICEČEMPIONU
Biatlonininkas T.Kaukėnas savanoriu tapo 2012-ųjų pavasarį.
„Pasaulyje daug mano sporto šakos atstovų priklauso karinėms
struktūroms. Mūsų federacijos prezidentas pasiaiškino, kokia situacija Lietuvoje, ir pasiūlė galimybę tapti savanoriu. Susidomėjau,
nors veiklos ir be to pakako – juk ir sportavau, ir studijavau. Sudalyvavau baziniuose mokymuose, kurių pradžia buvo nelengva,
reikėjo pritapti prie griežtos sistemos, tad pirmos trys dienos –
tikrai neramios, daug nežinomybės, naujų dalykų“, – su šypsena
prisimena T.Kaukėnas. Tačiau atlaikius pirmuosius išbandymus,
įpratus prie ritmo tarnyba ėmė vis labiau patikti.
Ginklai kariuomenėje gerokai skiriasi nuo tų, kuriuos biatlonininkai naudoja sportuodami – jie sunkesni, ne tokie patogūs, bet
tvirtesni, patvaresni. „Dabar ir kariuomenėje ginklai patobulėję,
palyginti su tais laikais, kai tik ten atsidūriau. Nuo sportinių kariniai skiriasi dar ir tuo, kad galima šaudyti serijomis, po kiekvieno šūvio nereikia užsitaisyti kaip biatlonininko šautuvo. Taiklaus

šaudymo principai, žinoma, tie patys. Sporto įgūdžiai kariuomenėje padeda, tas džiugina“, – sako Tomas.
Kai laikė testus su kitu biatlonininku Karoliu Dombrovskiu, abu
buvo vieni geriausių savo Didžiosios kovos apygardos 8-osios
rinktinės Molėtų 806 pėstininkų kuopoje, kurią dėl tvarkos ir puikios atmosferos vadina tikra svajonių komanda.
Baigęs sezoną Tomas stengiasi neapleisti karinių reikalų, bet kol
kas pirmenybė, žinoma, tenka sportui. Tačiau baigęs sportininko karjerą savanorių pajėgų jis tikrai nepamirš. „Metams bėgant
jaučiuosi vis didesnis Lietuvos patriotas. Kol kas tą darau sportuodamas – nešu vėliavą, atstovauja savo nuostabiai šaliai, kuriai esu reikalingas. Darbas valstybės labui kariuomenėje man
taip pat labai mielas. Tikiu, kad Lietuvoje bus dar geriau gyventi
ir sportuoti. O aš kiek galėdamas prie to prisidėsiu“, – patikina
T.Kaukėnas, kuriam yra tekę atlikti įvairių užduočių, pavyzdžiui,
budėti pasienyje.
Kai gali, biatlonininkas būtinai atstovauja Lietuvai kariškių varžybose. 2014-aisiais pasaulio kariškių čempionate jis laimėjo sidabrą.
IŠPILDĖ DIDŽIAUSIAS SVAJONES
„Dar būdama mokykloje priklausiau Šaulių sąjungai, teko ir kariniame dalinyje Rukloje pabūti, ir Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, ir Karo akademijoje vado instruktoriaus kursus pabaigti. Joje
kažkada svajojau studijuoti. Pakalbėjau su kariūnais, jie sakė, kad
bus sunku suderinti profesionalią tarnybą ir sportą. Stoti į akademiją nemėginau, nors noras buvo. Susikoncentravau į sportą.
Pasiekiau savo tikslų ir svajonių – dalyvavau 2016-ųjų Rio de Žaneiro žaidynėse, bet vis tiek norėjau atsidurti arčiau kariuomenės, domėjausi, aiškinausi, kokios būtų galimybės“, – prisimena
kitais metais po žaidynių, 2017-aisiais, į savanorių gretas įsiliejusi
lengvaatletė V.Žūsinaitė-Nekriošienė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Europos imtynių čempionato prizininkei D.Domikaitytei mokymuose nebuvo sunku

Kipro Štreimikio ir asmeninio albumo nuotr.

Net ir augindama pusantrų metų dukrytę Gabiją Vaida neatsisako dalyvauti mokymuose savaitgaliais. Kol daugkartinė Lietuvos
čempionė mokosi kariškų reikalų su kitais savanoriais, Gabiją
mielai prižiūri Alytuje gyvenantys seneliai – sportininkės tėvai:
„Metų pradžioje būna daugiau teorijos – kartojame statutus,
topografiją, būna ginklų valdymo testai, taiklaus šaudymo, karo
medicinos paskaitos ir taip toliau. Po to prasideda praktika: įvairūs žygiai – orientaciniai, pratybos. Metų pabaigoje vyksta vertinamosios pratybos, per kurias turime parodyti, ko išmokome.
Esu net pirštą per vienas pratybas susižeidusi. Tuo metu buvo
nedidelis šokas ir daug kraujo, bet paramedikė puikiai atliko savo
darbą“, – pasakoja maratonininkė.
Už kartais jai padaromas išimtis, kada kariuomenės reikalai kertasi
su profesionalios sportininkės tvarkaraščiu, ji labai dėkinga Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 103 kuopos, kuriai priklauso, vadui.
Kariškių varžybos bėgikei nėra naujiena. 2018 m. pasaulio kariškių maratono čempionate Beirute ji Lietuvos kariuomenei iškovojo bronzos medalį.
PATRIOTINIAI JAUSMAI TIK SUSTIPRĖJO
Ieties metikė L.Jasiūnaitė savanorės priesaiką davė pernai
gruodį. „Kartą sporto stovyklos Palangoje metu pietavome su
kolegomis ir kalba pasisuko apie kariuomenę – daug kas iš jų
jau buvo savanoriai. „Kodėl tu dar ne tenai?“ – paklausė manęs.
Susimąsčiau. Prasidėjo karantinas, neišvykome į stovyklas užsienyje, ilgiau užsibuvau Lietuvoje, o ir apskritai daugiau laiko
atsirado, tad užpildžiau anketą, sulaukiau kvietimo į trijų savaičių bazinius mokymus Alytuje“, – savą dar visai šviežią istoriją
pasakoja Liveta.
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OLIMPINĖ PANORAMA

Pirmas susidūrimas su karyba jai patiko, nors imti į rankas galingus
ginklus nebuvo jauku: „Naujų potyrių daug. Mokėmės surinkti šautuvą, šaudyti iš visokiausių pozicijų. Tai – rimtas ginklas, galintis atimti
gyvybę, užtat kiek keistai jį pirmąsyk gyvenime paėmusi jaučiausi. Bet
ilgainiui pripratau ir prie jo, ir prie žygiavimo, visų kitų mokymų. Iš esmės ten man viskas patiko. Disciplina manęs, sportininkės, nenustebino – mes irgi gyvename panašiai, viskas sudėliota minučių tikslumu,
nes tik taip dirbdamas pasieksi rezultatą. Gyvenimo ritmo skirtumai
nedideli. Pavyzdžiui, keltis per mokymus tekdavo anksčiau – penkios
trisdešimt, nors šiaip esu įpratusi devintą ar dešimtą. Ir gulti kariuomenėje reikia anksčiau.“
Liveta taip pat pabrėžia sporto ir karybos bendrystę atstovaujant
šaliai tarptautinėse varžybose, ginant jos garbę. „Kariuomenė patriotinius mano jausmus tik sustiprino. Jei sulauksiu kvietimo kaip savanorė kažkur padėti, budėti, tuo metu būsiu vietoje ir galėsiu – aš tam
tikrai pasirengusi“, – sako ieties metikė.
VARŽOVAI – TIE PATYS
„Savanoriu tapau 2015-aisiais, kai tik baigiau mokyklą ir sulaukiau
aštuoniolikos. Nebuvau apsisprendęs, kur studijuosiu, tad pasirinkau
kariuomenę. Žinojau, kad imtynininkų jau yra savanorių pajėgose. Kariuomenėje sportininkai labai palaikomi, mes turime lankstų pratybų
grafiką“, – pasakoja imtynininkas K.Šleiva.
Pirmosios dvi bazinių mokymų dienos tuomet aštuoniolikmečiui
jaunuoliui pasirodė sunkokos. Iš pusšimčio kandidatų į savanorius
keliolika pasitraukė. „Sportininkui atsilaikyti buvo lengviau nei likusiems. Esu pratęs gyventi punktualiai – ir treniruotis, ir valgyti,
ir miegoti pagal tvarkaraštį. Paskui įsivažiavau, patiko, sužinojau
daug ką naujo. Buvo įdomu ir rikiuotės, žygiavimai, orientaciniai,
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imtynes.lt nuotr.

Imtynininkas K.Šleiva yra iškovojęs ne
vieną medalį tarptautinėse kariškių
varžybose

naktiniai žygiai, bet ypač – šaudymas“, – iš savo vaikiškų svajonių pačiupinėti šautuvą ir apžiūrėti tanką šiandien kvatoja
Kristupas.

Jai teko atstovauti šaliai kariškių žaidynėse Kinijoje, kurios paliko
labai gerą įspūdį ir dėl varžovų meistriškumo, ir dėl itin preciziškos organizacijos.

Priesaika, kario uniforma jam labai svarbu. „Ir pats jaučiuosi tvirtesnis, ir žmonės į vilkintį uniformą kitaip žiūri. Priklausydamas
savanoriams jaučiuosi dar labiau atsidavęs Lietuvai, – sako sportininkas, jau spėjęs tapti pasaulio kariškių čempionato prizininku
ir sudalyvavęs žaidynėse Pietų Korėjoje. – Kariuomenės varžybose sutinku labai daug pažįstamų – tų pačių, kurie dalyvauja
visuose svarbiausiuose čempionatuose. Visame pasaulyje daug
sportininkų priklauso kariuomenei.“

ĮTVIRTINO TAI, KAS SVARBIAUSIA
Boksininkas A.Baniulis visada žinojo, jog savo ateitį nori sieti ir su
sportu, ir su karyba. Bei įgyti aukštąjį išsilavinimą. Tad baigus mokyklą 2015-aisiais Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija buvo geriausias pasirinkimas. „Režimas, dienotvarkė, viską
reikia atlikti laiku – ne vėliau ar kaip kitaip. Tokia sėkmės formulė
ir kariuomenėje, ir aukšto meistriškumo sportininkų gyvenime.
Kariuomenė tik labiau įtvirtina suvokimą, kiek tai svarbu, norint
pasiekti rezultatų“, – pripažįsta Lietuvos kariuomenės Karo policijos Kauno įgulos būrio vadas.

SUTIKO STIPRIŲ PRIEŠININKIŲ
„Nesu silpna moteris, tad Lietuvai galiu atstovauti ir sportuodama, ir tarnaudama kariuomenėje. Norėjau save realizuoti ir vienur, ir kitur“, – šypteli imtynininkė D.Domikaitytė.
2016-aisiais, ištaikiusi laisvesnio laiko tarp varžybų ir treniruočių
stovyklų, ji tris savaites skyrė baziniams mokymams Rukloje ir po
jų davė priesaiką. „Mokymuose fiziškai sunku man nebuvo, bet
tikrai įdomu. Mano sporto šaka – dvikova, vienas prieš vieną, bet
įprotis kovoti tik už save nesutrukdė dirbti komandoje. Man viskas ten patiko“, – prisimena Danutė.
Mokykloje ji priklausė šauliams, tad kas yra kariški reikalai, ginklai –
jau žinojo. Derinti sportą ir karės pareigas imtynininkei puikiai
sekasi, tik kol kas viską užgožia olimpinė svajonė.
„Man labai smagu matyti Europos čempionatuose iškeltą Lietuvos vėliavą, užplūsta didžiulis pasididžiavimas. Labai myliu savo
šalį, tikrai neketinu iš jos išvykti“, – sako Danutė.

Savanoriais tapę sportininkai tik prisilietė prie rimtų kariškų reikalų, o A.Baniuliui tai kasdienis darbas. „Teko kasti apkasus, nakvoti miške, patruliuoti bazėje, dalyvauti įvairiose operacijose bei
vykdyti paskirtas karines užduotis. Mūsų lauko taktinių pratybų
aktyvioji fazė trukdavo net ir dvylika parų be pakankamo miego
ir šiltos lovos. Dabar esu atsakingas už savo būrį, vykdau man paskirtas užduotis, esu dirbęs ir su šauktiniais“, – vardija Algirdas.
Jis laimingas, kad kariuomenė sudaro sąlygas vykti į stovyklas,
svarbias tarptautines varžybas. Kariškių čempionatai, kuriuose
atstovauja Lietuvai, jam taip pat jokia naujiena. Jie – aukščiausio
lygio. „Pasaulio ir Europos čempionatuose sutinku tuos pačius
žmones, kurie dalyvauja ir kariškių pirmenybėse. Sportuoti, atstovauti savo šaliai varžybose, vilkėti jos kariuomenės uniformą
man labai svarbu. Šie dalykai sudaro tą kumštį, visumą, kuri yra
mano stiprybė“, – sako A.Baniulis.
OLIMPINĖ PANORAMA
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KELYJE Į PEKINĄ –

AUKŠTI BARJERAI

ŠIE METAI LABAI SVARBŪS DAILIOJO ČIUOŽIMO ATSTOVAMS, NES PRASIDEDA
ATRANKA Į 2022 M. ŽIEMOS OLIMPINES ŽAIDYNES. KOVO MĖNESĮ PASAULIO
ČEMPIONATE STOKHOLME BUS IŠDALYTI PIRMIEJI KELIALAPIAI Į PEKINĄ.
MARYTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ

nio čiuožimo duetai“, – su sudėtinga atranka supažindina LTOK viceprezidentė L.Vanagienė.
Tačiau šokių ant ledo porai S.Ambrulevičiui ir amerikietei A.Reed
dalyvauti olimpinėse žaidynėse gali sutrukdyti tai, kad Allison
neturi Lietuvos pilietybės. Ar yra vilčių ją gauti?
Vilčių turime, pora kartu čiuožia dar tik ketvirtą sezoną, tačiau jų rezultatai labai džiugina. Kaip pora dalyvaudami pačiuose pirmuose
Europos ir pasaulio čempionatuose jie pateko į finalus, o vėliau – į
stipriausiųjų elitą: Europos čempionate užėmė 13 ir 11, pasaulio –
20 ir 17 vietą.
Per pasaulio „Grand Prix“ serijos varžybas jie pelnė aukštą penktą
vietą bei aukso medalius Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) kalendorinėse varžybose „Nebelhorn Trophy“.
Be šių svarių laimėjimų, Allison jau yra integravusi į Lietuvos visuomenę: 2019–2020 m. ji turėjo metinę nacionalinę Lietuvos vizą,
taip pat turi leidimą gyventi Lietuvoje iki 2023-iųjų, lietuvišką asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje.
Tikimės, kad likimas nepašykštės sėkmės ir galėsime nusiųsti sportininkus, kurie turi galimybę pasirodyti geriausiai iš visų žiemos
sporto šakų atstovų Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse.
Iki šiol ši geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora treniravosi Amerikoje ir Vokietijoje. Kur dabar tobulėja ir kas ją treniruoja?

A.Reed ir S.Ambrulevičius

D

idžiausių galimybių dalyvauti pasaulio čempionate ir iškovoti
Lietuvai olimpinį kelialapį turi šokių ant ledo pora Allison Reed
ir Saulius Ambrulevičius.

Į 2022 m. Pekino žiemos olimpines žaidynes iš pasaulio čempionato pateks 19 šokių ant ledo porų, po 24 pavienio čiuožimo moterų
ir vyrų atstovųus bei 16 porinio čiuožimo duetų.
Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentė kaunietė Lilija Vanagienė
teigia, kad olimpinė atranka – nepaprastai sudėtinga, susidedanti
tarsi iš dviejų barjerų.
„Pirmasis – kiekvienas sportininkas, siekiantis dalyvauti pasaulio
čempionate, turės įvykdyti kvalifikacinį normatyvą. Šis kvalifikacinis barjeras labai aukštas, nes vertinami taškai tik už techniką, o
jie buvo padidinti dar prieš pernai neįvykusį pasaulio čempionatą
Monrealyje (Kanada).
Antrasis, paskutinis olimpinės atrankos etapas – šiemet rugsėjo
22–25 d. Oberstdorfe (Vokietija) vyksiančios tarptautinės varžybos
„Nebelhorn Trophy“. Jose kelialapius iškovos dar keturios šokių ant
ledo poros, po šešis pavienio čiuožimo sportininkus bei trys pori-
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Dėl pandemijos jie persikėlė į Suomiją, o visai neseniai gavo ilgai
lauktą leidimą patekti į Kanados miestą Monrealį, kuriame treniruosis pas vienus geriausių pasaulio trenerių Marie France Dubreuil
ir Patrice‘ą Lauzoną.
Šie garsūs šokių specialistai taip pat treniruoja penkiskart Europos
ir keturiskart pasaulio šokių ant ledo čempionus Gabriellą Papadakis ir Guillaume‘ą Cizeroną bei daugelį kitų Europos ir pasaulio
čempionatų prizininkų.
Vilčių teikia vos pirmus metus šokanti lietuvių pora Paulina Ramanauskaitė ir Deividas Kizala, kuris išsiskyrė su ankstesnėmis
šokių partnerėmis Guoste Damulevičiūte ir amerikiete Mira Polishook. Kol kas jie kaip atsarginiai, bet irgi svajoja apie Pekiną.
Kur treniruojasi ši pora?
Šie jauni sportininkai (Paulinai aštuoniolika, Deividui – 22-eji) lygiai
prieš metus pradėjo čiuožti poroje. Tris mėnesius treniravosi JAV
pas vieną geriausių pasaulio šokių ant ledo trenerių Igorį Shpilbandą, o dabar pratybas tęsia Suomijoje, jiems tobulėti padeda pasaulio šokių ant ledo čempionas Maurizio Margaglio.
Labai džiaugiamės šia jauna pora, kuri jau pirmose ISU tarptautinėse varžybose sugebėjo už techniką surinkti kvalifikacinius taškus,
reikalingus Europos, pasaulio čempionatams bei olimpinėms žaidynėms. Matome jų ryžtą siekti aukščiausių tikslų ir norą vis labiau
tobulėti.

LČF nuotr.

Viena perspektyviausių Lietuvos čiuožėjų J.Aglinskytė

Pastaraisiais metais ypač tobulėja jaunosios Lietuvos pavienio
čiuožimo atstovės: 22-ejų Aleksandra Golovkina, 21-erių Elžbieta Kropa ir Greta Morkytė bei 15-metė Jogailė Aglinskytė. Iš kur
atsiranda šie talentai, juk Lietuvoje turime vos keletą čiuožyklų?
Visos šios sportininkės jau ankstyvoje vaikystėje rodė savo gabumus, ėmė atlikti šuolius su trimis apsisukimais, per įvairias ISU
tarptautines varžybas užimdavo prizines vietas jaunių ir jaunimo
grupėse.
Po šių pergalių merginos sulaukė Lietuvos čiuožimo federacijos finansinės paramos ir tai labai joms padėjo toliau tobulėti bei siekti
aukštų rezultatų. Čiuožėjos turėjo galimybę išvykti į įvairias tarptautines mokomąsias treniruočių stovyklas, jose galėjo treniruotis
su geriausiomis pasaulio čiuožėjomis ir kelti savo meistriškumą.
Visos keturios merginos varžysis dėl kelialapio patekti į žiemos
olimpines žaidynes.
Ar galima teigti, kad Lietuvoje kuriama ir pavienio čiuožimo mokykla bei tradicijos, kurių anksčiau nebuvo?
Kadangi pastaraisiais metais labai pakilo susidomėjimas dailiuoju
čiuožimu, atsirado konkurencija ir motyvacija tarp trenerių, todėl ir
turime stiprią pavienio čiuožimo jaunąją kartą.
Jogailė Aglinskytė (treneris Dmitrijus Kozlovas, „Baltų ainiai“) šiuo
metu už techniką turi pačius aukščiausius taškus abiejose programose. 14-metė klaipėdietė Marija Brejeva (trenerė Edita Dvarionienė) demonstruoja visus trigubus šuolius ir ISU tarptautinėse varžybose užima aukštas prizines vietas.
12-metė kaunietė Agnė Ivanovaitė (trenerė Loreta Vitkauskienė,
„Baltų ainiai“) savo gabumais nenusileidžia vyresnėms sportininkėms, yra įvaldžiusi visus trigubus šuolius ir jų kombinacijas, iš įvairių tarptautinių varžybų grįžta su aukso medaliais, aplenkia Rusijos,
Japonijos, kitų šalių atstoves.
11-metė vilnietė Gabrielė Juškaitė (trenerė Miroslava Zacharevič)
bei 13-metė kaunietė Meda Variakojytė (trenerė Indrė Paulaitienė,
„Baltų ainiai“) jau pradeda demonstruoti trigubus šuolius.
Pasaulį sukaustė COVID-19 pandemija ir karantinas, tačiau čiuožėjai nebuvo užsidarę namie, turėjo galimybių treniruotis ir varžytis. Kaip vertinate 2020-ųjų Lietuvos dailiojo čiuožimo atstovų
sezoną?
COVID-19 pandemija visus metus tarsi apvertė aukštyn kojomis,

LČF prezidentė L.Vanagienė

nes niekada nebuvo aišku, ar varžybos, į kurias turėjo vykti sportininkai, tikrai įvyks. Neretai jos būdavo atšaukiamos iki pradžios
likus savaitei ar vos kelioms dienoms.
Suaugusiųjų varžybose geriausiai kovojo A.Reed ir S.Ambrulevičius. ISU „Grand Prix“ varžybose „Rostelecom Cup“ jie net dešimčia
taškų pagerino savo rezultatus, parodytus Europos čempionate.
G.Morkytė iškovojo šeštą vietą ISU tarptautinėse varžybose „NRW
Autumn Trophy“. Jaunimo grupėje tarptautinėse ISU varžybose
„Budapest Trophy“ M.Brejeva užėmė antrą vietą, o J.Aglinskytė –
ketvirtą.
Kaunas pasistatė ledo areną, laukiama jos atidarymo. Gal čiuožykloje jau treniruojatės, išbandėte pirmąjį ledą?
Kol kas naujoje ledo arenoje ledas dar tik bus išbandomas, kai
abiejose ledo aikštelėse bus sumontuoti bortai. Kai techniniai
bandymai bus baigti, esame pasirengę išbandyti šios arenos ledą.
Atsiradusios dvi ledo aikštės leis čiuožti kur kas didesniam dailiojo čiuožimo sportininkų būriui, tarp jų tikimės surasti dar daugiau
perliukų.
Viliamės, kad Vilnius, kuriame pačios prasčiausios sąlygos Lietuvoje, ims pavyzdį iš Kauno ir greitu metu sulauksime ledo arenos ir
mūsų sostinėje.
Praėjusiais metais daug vargote, kol įrodėte savo tiesą, kad federacija turi gauti finansavimą iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Džiaugiamės, kad sveikas protas nugalėjo ir finansavimas mūsų
federacijai buvo skirtas.
Lietuvos čiuožėjai dalyvavo šešeriose žiemos olimpinėse žaidynėse. Ar jų turėsime ir septintosiose?
Labai to tikimės, nes turime stiprių ir motyvuotų sportininkų, kurie
gali deramai atstovauti Lietuvai. Net trejose žiemos olimpinėse žaidynėse mūsų sportininkai užėmė prizines vietas: 1998 m. Nagane
– aštuntą, 2002 m. Solt Leik Sityje – penktą, 2006-aisiais Turine –
septintą.
Iki šiol dar nė vienam žiemos olimpiečiui nepavyko pagerinti šokių ant ledo poros Margaritos Drobiazko ir Povilo Vanago užimtos
penktosios vietos Solt Leik Sičio žaidynėse. Tikimės, kad netolimoje
ateityje tai pavyks padaryti dailiojo čiuožimo atstovams.
OLIMPINĖ PANORAMA
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ATGARSIAI

TO DAR NEBUVO

MERSINE (TURKIJA) VYKUSIAME EUROPOS VYRŲ SPORTINĖS GIMNASTIKOS
ČEMPIONATE LIETUVOS ATSTOVAI IŠKOVOJO NET KETURIS MEDALIUS.
ROBERTAS TVOROGALAS TAPO NUGALĖTOJU ANT SKERSINIO, O GYTIS
CHASAŽYROVAS JAUNIMO VARŽYBOSE LAIMĖJO LAISVŲJŲ PRATIMŲ RUNGTĮ.
BE TO, ROBERTAS BUVO TREČIAS ANT LYGIAGREČIŲ, O GYTIS PO PRATIMŲ
ANT ARKLIO RUNGTIES – ANTRAS. TAI PIRMIEJI LIETUVOS ATLETŲ MEDALIAI
EUROPOS SPORTINĖS GIMNASTIKOS ČEMPIONATŲ ISTORIJOJE.
BRONIUS ČEKANAUSKAS

Kipro Štreimikio nuotr.
R.Tvorogalas auksą iškovojo pratimų ant skersinio rungtyje

P

o gruodžio 9–13 d. vykusio čempionato Lietuvos gimnastikos federacijos (LGF) prezidentas Algimantas Gudiškis gavo
Europos gimnastikos prezidento Farido Gayibovo laišką, kuriame jis pasveikino mūsų šalies federaciją, sportininkus bei trenerius su iškovotais čempionų titulais ir medaliais.

mė aukštą penktą vietą.

2020 m. Europos vyrų sportinės gimnastikos čempionatas turėjo
vykti Azerbaidžano sostinėje Baku, bet koronavirusas pakoregavo organizatorių planus. Varžybas teko skubiai perkelti į Turkijos
uostamiestį Mersiną, esantį prie Viduržemio jūros. Tai buvo vienas iš nedaugelio pernai įvykusių Europos čempionatų.

TIKRI LYDERIAI
Lietuvos gimnastikos federacijos generalinis sekretorius Algimantas Prunskas ir šalies gimnastikos rinktinės vyriausiasis treneris Jevgenijus Izmodenovas džiaugėsi, kad prieš šį čempionatą,
net ir galiojant įvairiems keliavimo tarp miestų, šalių ribojimams,
pavyko sėkmingai sustyguoti pasirengimą.

Prieš kelionę visai mūsų delegacijai namie teko pasidaryti COVID-19 testus ir sulaukti neigiamų atsakymų. Antrą kartą visi
čempionato dalyviai testuoti Mersine. Dalyviams buvo skirti du
viešbučiai. Pašaliniai į juos negalėjo patekti. Einant į areną, netgi
per varžybas keliaujant nuo vieno prietaiso prie kito reikėjo dezinfekuoti rankas. Neatskiriamas šio čempionato atributas buvo
veido kaukės, kurių gimnastams nereikėjo dėvėti tik varžybų
metu. Čempionatas vyko be žiūrovų.
KOMANDŲ VARŽYBOS
Ypač sėkmingai komandų varžybose pasirodė Lietuvos jaunimo
rinktinė. Vilniečiai G.Chasažyrovas, Daniilas Korobkovas, kauniečiai Titas Kuzmickas, Matas Imbrasas, Kristijonas Padegimas užė14
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Vyrų rinktinė – vilnietis R.Tvorogalas, kauniečiai Tomas Kuzmickas, Ernestas Liaškinas – liko aštunta. Ir vyrų, ir jaunimo komandų
varžybas laimėjo Ukrainos gimnastai.

Kol buvo galima, Lietuvos gimnastai surengė tris bendras vyrų ir
jaunimo rinktinių treniruočių stovyklas Latvijos mieste Ventspilyje,
kuriame yra šiuolaikinė sportinės gimnastikos bazė. Juk Lietuvoje
net normalios gimnastikos salės, kurioje būtų galima reikiamu atstumu išdėstyti visus prietaisus, nėra. Ilgai lauktam remontui dabar
uždaryta ir pagrindinė sostinės gimnastų kalvė – Vilniaus miesto
sporto centro gimnastikos bazė Kauno gatvėje. Laisvuosius pratimus laimėjęs Gytis net normalaus kilimo, atitinkančio tarptautinius reikalavimus, treniruotėms gimtajame mieste neturi.
Mūsų gimnastai treniravosi ir Vilniuje, ir Kaune. Sostinėje gimnastus savo salėje Vytenio gatvėje priglaudė dziudo meistrai. Už

Vilniaus gimnastikos salės remontas

sudarytas sąlygas, geranoriškumą A.Prunskas dėkingas Kauno
sporto mokyklos „Startas“ direktoriui Mantui Railai ir Vilniaus
miesto sporto centro vadovui Mariui Jukoniui, kuris aukso medalius iškovojusiems šio centro gimnastams R.Tvorogalui ir G.Chasažyrovui rankas spaudė Mersine.
Nepaisant visų praėjusių metų sunkumų gimnastai nuolatos treniravosi visais įmanomais būdais. Tiek sporto salėse, tiek dirbdami individualiai nuotoliniu būdu.
Treneriams irgi teko didelė atsakomybė: pandemijos metu jie
buvo ne tik treneriai, bet ir psichologai savo sportininkams. Atletams daug padėjo, juos morališkai palaikė artimieji ir draugai.
Tikslingas komandinis darbas davė puikių rezultatų. J.Izmodenovas džiaugėsi jam Turkijoje talkinusio trenerio Gedimino Jurevičiaus, gydytojos Dianos Baubinienės, namie likusių trenerių
Aleksandro Filatovo, Vladislovo Bogomolovo ir kitų kolegų darbu. Sportininkus motyvavo ir nauja, iš Lietuvos olimpinio fondo
įsigyta apranga.
„Apskritai mums be Lietuvos tautinio olimpinio komiteto finansinės paramos būtų sunku išgyventi – LTOK skiria lėšų svarbiausiam inventoriui įsigyti“, – atkreipia dėmesį A.Prunskas.
Gerų atsiliepimų Turkijoje sulaukė ir mūsų teisėjai Tadas Butautas
bei Viktoras Šurpikas.
DIDMEISTRIŠKA PROGRAMA
Žinoma, didžiausias viltis J.Izmodenovas siejo su Lietuvos rinktinės lyderiu 26-erių R.Tvorogalu. Jis jau 2019-aisiais II Europos
žaidynėse Minske laimėjo pratimus ant skersinio. Tai buvo puikus
pasirodymas su daugybe sudėtingų elementų. Teisėjai tada mūsiškiui skyrė 14,400 balo. Gimnastikos specialistai teigė, kad su
tokiu rezultatu galima pretenduoti ir į olimpinį medalį.
„Minske Roberto programos bazinis lygis buvo 6,1. Prieš Europos
čempionatą mes programą gerokai patobulinome. Kombinacija susideda iš dešimties elementų. Nors ir labai sunku, mums
pavyko po Minsko per metus įtraukti du naujus sudėtingesnius
elementus. Mersine R.Tvorogalo programos bazinis lygis buvo
6,4. Tai jau pasaulinis standartas. Ir svarbiausia, kad Robertas visą
programą atliko be klaidų. Dabar jis yra puikios formos, puikios
nuotaikos, sveikas ir optimistiškai nusiteikęs ruošiasi Tokijo olimpinėms žaidynėms“, – pasakoja J.Izmodenovas.
R.Tvorogalo pasirodymą ant skersinio teisėjai įvertino 14,800
balo. Antroje vietoje likęs pasaulio čempionas kroatas Tinas Srbičius pelnė 14,600 balo. Sėkmingai Robertas pasirodė ir ant lygiagrečių, kur iškovojo bronzos medalį.

Algimanto Prunsko nuotr.

Lietuvos komanda Mersine

Šiais laikais jau labai sunku sukurti kokį nors naują sportinės gimnastikos elementą. Vis dėlto, kaip sakė J.Izmodenovas, tą pavyko
padaryti turkui Ferhatui Arikanui ant lygiagrečių: „Ką jis pademonstravo, žodžiais nupasakoti neįmanoma, tai reikia matyti.
Teisėjai jo pasirodymą įvertino aukščiausiai šiame čempionate –
15,100 balo.“
Ne taip sėkmingai, kaip norėta, Europos čempionatas susiklostė apie olimpinį kelialapį vis dar svajojančiam Tomui Kuzmickui.
Geriausiai jis pasirodė ant skersinio, kur liko šešioliktas (13,100).
Olimpinė atranka dėl likusių kelių olimpinių kelialapių labai sudėtinga. Jų likimas bus sprendžiamas balandžio 21–25 d. vyksiančiame Europos čempionate Bazelyje (Šveicarija). Prieš čempionatą dar planuojami Pasaulio taurės etapai – pirmasis turėtų vykti
vasario mėnesį Vokietijoje.
2021 m. Europos čempionate galbūt dėl olimpinio kelialapio
pakovos ir šiemet į vyrų grupę perėjęs septyniolikmetis G.Chasažyrovas, Mersine ant atskirų prietaisų pelnęs jaunimo varžybų
auksą ir sidabrą. Bet jis pats ir jo treneris A.Filatovas sako, kad
jų olimpinės žaidynės bus 2024-aisiais Paryžiuje (plačiau apie
G.Chasažyrovą – 16 psl.). Gytis dar buvo aštuntas finale ant žiedų, o jo komandos draugas K.Padegimas – aštuntas pratimų ant
arklio rungtyje.
PROBLEMA – SALĖS
A.Prunskas pasakoja, kad Lietuvoje yra trys specializuotos sportinės gimnastikos salės – po vieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Jose dirba 23 šios sporto šakos treneriai. Vilniaus miesto sporto
centro gimnastikos bazėje Kauno gatvėje vyksta ilgai lauktas
remontas. Ten jau sudėti nauji langai, tvarkomos lubos, grindys,
naujais dažais pakvips sienos. Gal šiemet jį pavyks užbaigti? Vilniaus miesto savivaldybė pasirūpins naujais prietaisais. Bet salės
plotas po remonto nepadidės. Kaip buvo 443 kvadratiniai metrai,
tiek ir liks. Tokiame plote visų gimnastikos prietaisų reikiamu atstumu neįmanoma sudėti. Šiuolaikinei sportinės gimnastikos salei reikia maždaug 1000 kv. metrų.
Lietuvos gimnastikos federacija ieško patalpų sostinėje. Svarbus
ne tik salės plotas, bet ir aukštis. Federacija turi naujų prietaisų,
kurių įsigijimą finansavo LTOK, o Europos gimnastikos federacija Lietuvai skyrė šiuolaikinį kilimą laisviesiems pratimams atlikti.
Naujas kilimas brangus – kainuoja daugiau nei 40 tūkst. eurų, pačiai mūsų federacijai nelabai pagal kišenę. Į Lietuvą kilimas turėtų
atkeliauti kovo mėnesį. Dėl patalpų erdvesnei gimnastikos salei
įrengti kalbama ir tariamasi su įvairaus rango vadovais, verslininkais. Mat net ir suradus patalpas vėliau tektų sukti galvą, kaip jas
išlaikyti.
OLIMPINĖ PANORAMA
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TALENTAS

OLIMPINIAI PLANAI
IR KOKTEILIS RYTE

EUROPOS SPORTINĖS GIMNASTIKOS ČEMPIONATE MERSINE JAUNIMO
VARŽYBŲ AUKSĄ IR SIDABRĄ IŠKOVOJĘS VILNIETIS GYTIS CHASAŽYROVAS
PERNAI GRUODŽIO 30-ĄJĄ ATŠVENTĖ SEPTYNIOLIKTĄJĮ GIMTADIENĮ, TAD
ŠIEMET JAM JAU TEKS RUNGTYNIAUTI SU VYRAIS.
ALGIS BALSYS

Asmeninio archyvo nuotr.

Algimanto Prunsko nuotr.
G.Chasažyrovas

J

aunojo gimnasto mama Inga, tada žinoma kaip Kasperavičiūtė, buvo pajėgi ilgųjų nuotolių bėgikė, yra laimėjusi medalių Lietuvos čempionatuose. O jos vaikai – 21-erių Monika ir 17-metis Gytis pasirinko gimnastiką.
Dabar Monika – jau buvusi Lietuvos meninės gimnastikos rinktinės narė, komandinių pratimų šalies čempionė, asmeninių varžybų prizininkė, tarptautinių varžybų dalyvė. Supratusi, kad pasiekė
tai, ko norėjo, mergina išvyko studijuoti į užsienį. Britų gimnastikos akademijoje ji įgijo trenerio kvalifikaciją.
„Per mano treniruotę dukrą, sėdinčią špagato poza, pamatė
meninės gimnastikos trenerė Rasa Židonienė ir pakvietė į užsiėmimus. Monika pabandė – patiko. Buvo Lietuvos rinktinės narė.
Gyčio šiek tiek kitokia istorija: vaikas buvo hiperaktyvus, neduodavo ramybės nei dieną, nei naktį. Ta pati trenerė R.Židonienė
pasiūlė ir jį atvesti į gimnastikos sekciją. Atseit berniukas salėje
išlies energiją ir ramiai miegos. Taip ketverių metų Gytis pateko
į trenerio Valerijaus Sosnino grupę. Bet treniruotės jo nevargino.
Jaunąjį gimnastą po pratybų reikėdavo varyti iš salės“, – pasakojo
gimnasto mama.
Gal septynerių Gyčio treneriu tapo Aleksandras Filatovas, tas
pats, kuris į pergalių kelią atvedė ir didžiausią mūsų gimnastikos
žvaigždę olimpietį Robertą Tvorogalą.
„Gytis užsispyręs kovotojas, tikras gimnastas daugiakovininkas,
jam vienodai paklūsta visi prietaisai (Europos čempionate daugiakovėje jis užėmė 7 vietą – aut. pastaba). Na, gal geriausiai
sekasi laisvieji pratimai. Laisvųjų ir pratimų ant arklio finalus planavome Turkijoje. Galvojome ir apie medalius. Mes jau ne pirmi
metai ėjome link medalių, bet padarydavome klaidų. Siekdami
kuo greičiau programų sudėtingumu pasivyti geriausius gimnastus, tinkamai neįvertindavome savo jėgų. Šį kartą viską sudėliojome taip, kaip reikėjo. Aš pats nebuvau Mersine, žiūrėjau varžybas internetu. Ir telefonu auklėtiniui neskambinau, patarimais
galvos nekvaršinau. Jis viską žinojo, ką ir kaip daryti. Be to, greta
jo buvo rinktinės vyr. treneris Jevgenijus Izmodenovas“, – sakė
A.Filatovas.
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Gytis ir Monika

„Gytis linksmas, aktyvus vaikinas, turi puikų humoro jausmą.
Mėgsta keliones, ekstremalias ekskursijas, filmus, domisi psichologija. Gana sveikai maitinasi: kas rytą spaudžia ir geria kokteilį iš
špinatų, banano ir vandens. Sekdamas mano pavyzdžiu kelerius
metus mokėsi Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijoje. Nors neturime žydiško kraujo, aš pati ten nuėjau ir brolį pasikviečiau dėl
draugiškos aplinkos, dėl tuomečio gimnazijos direktoriaus Mišos
Jakobo autoriteto. Pamokos vykdavo lietuvių kalba. Dalyvaudavome jų šventėse, išvykose“, – pasakojo Monika Chasažyrovaitė.
Štai ką papasakojo pats Vilniaus Ozo gimnazijos vienuoliktokas,
Europos jaunimo čempionas Gytis Chasažyrovas: „Mokslai sekasi neblogai. Kas labiausiai patinka? Gal biologija, psichologija.
Žiūriu internete įvairius psichologijos seminarus, skaitau knygas.
Štai ir dabar per gimtadienį sesė knygą apie psichologiją padovanojo. Ką studijuosiu, dar nežinau. Treniruotės vyksta šešias dienas
per savaitę: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais būna
po dvi – viena pusantros valandos, kita dvi su puse; antradieniais,
ketvirtadieniais ir šeštadieniais – po vieną treniruotę. Mėgstamiausi – laisvieji pratimai ir arklys. Gimnastams, žinoma, reikia
prisižiūrėti svorį, bet negaliu visiškai sveikai maitintis – kartais
imu ir suvalgau mėsainį...“
Jau trylika metų gimnastikos salėse. Ar nebuvo minčių mesti šį
sportą ir tapti, pavyzdžiui, futbolininku?
Futbolininku tapti nenorėjau. O mesti gimnastiką norų būta.
Ypač tai pajutau 2018-ųjų vasarą: viskas atsibodo, treniruočių
krūviai atrodė per dideli. Nebepakeliami... Bet įveikiau tą krizę.
Dabar jau reikia tapti olimpiečiu.
Kurios olimpinės žaidynės planuose?
Į Tokiją šiemet jau nepateksiu. O štai dėl kelialapio į Paryžiaus
olimpines žaidynes 2024-aisiais kovosiu iš visų jėgų.
Ilgą laiką mokotės iš namų. Tai gal ir tas garsusis špinatų ir bananų kokteilis gaminamas per pamokas?
Tikrai ne! Plaku tik atsikėlęs anksti ryte.

AR ŽINOTE, KAD...

TOK nuotr.

PIRMIEJI
Pirmąja oficialia olimpinių žaidynių
rėmėja laikoma britų „Oxo“ maisto
bendrovė. XX amžiaus pradžioje ši
įmonė viena pirmųjų pasaulyje pradėjo gaminti dehidratuoto sultinio
kubelius, o per 1908 m. Londono
žaidynes sportininkams nemokamai
tiekė karštą ir šaltą jautienos sultinį
bei ryžių pudingą.

Lietuvos delegacija Atėnų olimpinių žaidynių atidaryme

ATIDARYMO PARADAS
Per olimpinių žaidynių atidarymą šalių paradą pradeda antikinio olimpinio judėjimo
tėvynė Graikija, o baigia žaidynių šeimininkai. Delegacijos į stadioną žengia pagal abėcėlę. Tiesa, atidarymo parado sąrašas beveik
kiekvieną kartą būna skirtingas, nes šalys rikiuojamos pagal kalbą, kuria šnekama olimpines žaidynes priimančioje šalyje.
Nuo tada, kai 1928 m. ši tradicija buvo pradėta, Graikijos delegacija tik kartą žygiavo
ne pirma. 2004 m. olimpinės žaidynės vyko
Atėnuose, todėl graikai ne pradėjo olimpinį paradą, bet jį, kaip ir dera šeimininkams,

OLIMPINIO
JUDĖJIMO
VADOVAI

pabaigė. Paradą tuomet atidarė nedidelės
Karibų salos Šventosios Liucijos sportininkai.
Pagal graikų abėcėlę ši šalis (Αγία Λουκία)
yra pirma.
Rikiuojant valstybes buvo daroma ir kitų
išimčių. Pavyzdžiui, per 1992 m. Barselonos
žaidynes vartoti ne kataloniški ar ispaniški pavadinimai, bet prancūziški. Per trejas
Japonijoje vykusias žaidynes šalys buvo rikiuojamos pagal angliškus jų pavadinimus,
tačiau per šią vasarą vyksiantį Tokijo žaidynių atidarymą pirmą kartą bus vartojami japoniški pavadinimai.

Ketvirtųjų olimpinių žaidynių rengėjai sportininkais pasirūpino išmokę
pirmtakų pamoką. Per 1904 m. Sent
Luiso žaidynes ilgoje maratono trasoje bėgikai tik vienoje vietoje galėjo
atsigerti vandens, todėl daug varžybų dalyvių dėl išsekimo nepasiekė
finišo. Po ketverių metų Londone
maratono bėgikai trasoje galėjo pasistiprinti ne tik „Oxo“ produktais, bet
ir kitokiu lengvu užkandžiu. „Oxo“
taip pat maitino kitų per Londono
olimpines žaidynes rengtų varžybų
dalyvius.
„Oxo“ buvo 1908 m. Londono žaidynių oficialus tiekėjas, ir visa Britanijos
komanda vartojo mūsų produktus“, –
savo reklamoje gyrėsi pirmieji olimpinių žaidynių rėmėjai.

Dauguma olimpinio judėjimo vadovų nebuvo garsūs sportininkai. 2013 m. Tarptautinio
olimpinio komiteto prezidentu išrinktas vokietis Thomas Bachas yra pirmasis šios organizacijos vadovas, per sportinę karjerą iškovojęs olimpinį medalį. T.Bachas praėjusio
amžiaus aštuntąjį dešimtmetį buvo vienas
geriausių Vokietijos fechtuotojų ir laimėjo
visų trijų spalvų pasaulio pirmenybių medalius bei tapo 1976 m. Monrealio olimpinių
žaidynių čempionu. Tiesa, visus apdovanojimus rapyra fechtavęsis T.Bachas laimėjo komandų varžybose, o teisės atstovauti savo
šaliai asmeninėse varžybose negavo.
Be dabartinio TOK prezidento T.Bacho, olimpinėse žaidynėse dalyvavo tik du buvę TOK
prezidentai – amerikietis Avery Brundage‘as
ir belgas Jacques‘as Rogge‘as.

T.Bachas

Lengvaatletis A.Brundage‘as startavo penkiakovės (ne šiuolaikinės penkiakovės, bet
lengvosios atletikos rungties) ir dešimtkovės
varžybose per 1912 m. Stokholmo žaidynes,
o buriuotojas J.Rogge‘as dalyvavo „Finn“ klasės jachtų varžybose net trejose olimpinėse
žaidynėse (1968, 1972 ir 1976 m.).

Londono olimpinių žaidynių suvenyras
su rėmėjo logotipu

OLIMPINĖ PANORAMA
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SEZONO FINIŠE –

YPATINGI SVEČIAI

UNIKALUS BRITŲ TARYBOS LIETUVOJE KARTU SU LIETUVOS TAUTINIU
OLIMPINIU KOMITETU ORGANIZUOJAMAS PROJEKTAS „SVAJONIŲ
KOMANDOS“ PASIEKĖ FINIŠO TIESIĄJĄ. KETVIRTASIS SEZONAS SUJUNGĖ
KELIS ŠIMTUS MOKSLEIVIŲ, DEŠIMTIS PEDAGOGŲ IR TRIS LIETUVOS
MIESTUS.

Projekto dalyviai nuotoliniu būdu įgyvendino 30 veiklų

Kipro Štreimikio nuotr.

J

au ketvirtus metus Britų tarybos Lietuvoje kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu organizuojamas projektas
„Svajonių komandos“ (angl. „Dreams & Teams“) siekia per
sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystės, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius.
Projekto organizatoriai skaičiuoja, kad per keturis sezonus iš viso
projekte dalyvavo beveik pusė tūkstančio moksleivių ir pedagogų. Sezono pradžioje moksleiviai suskirstomi į komandas, kurias
sudaro jaunuoliai ir pedagogai iš skirtingų mokyklų.
Komandos patirties ir žinių semiasi per praktinius užsiėmimus.
Vėliau renkasi socialines sporto temas, tokias kaip lyčių lygybė,
stereotipų laužymas, negalios barjerai. Remdamiesi įgyta patirtimi bei įgūdžiais vėliau jaunieji lyderiai patys kuria ir veda aktyvios
fizinės veiklos užsiėmimus savo mokyklų jaunesnių klasių mokiniams.

Trečiojo „Svajonių komandų“ sezono pabaigtuvėse – susitikimas su
dviratininku G.Bagdonu

Kiekvieną projekto sezoną ilgalaikiuose mokymuose dalyvauja ir
pedagogai, vyksta bendri pedagogų ir moksleivių mokymai bei
interaktyvūs mokiniams skirti sportiniai užsiėmimai.
Ketvirtasis sezonas prasidėjo netradiciškai, o jo eiga dalyviams pateikė ne vieną iššūkį. Projektą atidarė pedagogams ir Klaipėdos ugdymo įstaigų vadovams skirta konferencija, per kurią buvo aptarti
trijų sezonų rezultatai, pristatytos ketvirtojo sezono gairės. Projekto „Svajonių komandos“ sezonas startavo spalį, o dėl koronaviruso
18
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Ketvirtojo sezono veiklos vyko virtualiai

PROJEKTAI

DALYVIŲ ATSILIEPIMAI
Rokas Keniaušis, Klaipėdos Vydūno gimnazistas: „Pirmą
kartą per visus metus, kai dalyvauju projekte, renginiai vyko
nuotoliniu būdu. Mūsų grupei tai tapo iššūkiu. Reikėjo vesti
renginį, kuris priverstų vaikus pajudėti ir kartu kažko juos
išmokyti. Supratome, ką jaučia mokytojai, dirbantys nuotoliniu
būdu. Buvo unikali patirtis ir daug gražių akimirkų.“
Dominykas Pocius, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazistas:
„Mane projektas išmokė pasitikėti savimi, suprasti, kad
kiekvienas iš mūsų yra ypatingas ir apie žmones niekada
negalima spręsti iš pirmo žvilgsnio.“
Anželika Mikulina, Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos
moksleivė: „Dalyvaudama šiame projekte gavau daug šaunių
emocijų, prisiminimų ir puikiai praleidau laiką. Išmokau nebijoti
išsakyti savo nuomonės, pasidalinti su kitais ir išklausyti kitų
patarimų. Taip pat projektas mane išmokė, kaip padėti kitiems,
ypač žmonėms, kurie nevaikšto, nemato, negirdi. Radau daug
pažįstamų, su kuriais malonu bendrauti, malonių ir linksmų
vadovų. Supratau, kad nereikia užsidaryti savyje, bet parodyti,
kas esu. Šiame projekte kiekvienas iš mūsų buvome lyderis ir
sužinojome, ką tai reiškia. Manau, tapau atviresnė, nebebijau
kalbėti lietuviškai, net jei ir darau klaidų.“
Laima Ložienė, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos fizinio
ugdymo pedagogė: „Ką man davė projektas? Projektas
,,Svajonių komandos“ suvienijo Klaipėdos mokyklas naujam
bendravimui ir bendradarbiavimui. Tai naujas požiūris į
mokinių ir mokytojų santykius bei bendrą veiklą. Fizinis
aktyvumas ir sportas – puiki priemonė bendradarbiauti ir dirbti
komandoje, ugdyti kompetenciją, skatinti lyderystę. Projekto
veiklose yra labai daug galimybių mokiniams augti, atsiskleisti,
o mokytojams – gauti žinių ir iššūkių.“
pandemijos beveik visos veiklos vyko nuotoliniu būdu.

SKATINS MOTERŲ
LYDERYSTĘ

Projekto senbuviai klaipėdiečiai nuotoliniu būdu įgyvendino 30
veiklų, skirtų jaunesnių klasių moksleiviams. Projekte dalyvavę
moksleiviai ugdė tarpkultūriškumą, sužinojo apie sveiką gyvenseną, siekė įveikti stereotipus, dalijosi patirtimi, mokėsi perteikti
idėjas. Jaunieji lyderiai transformavo savo veiklas ir rado būdą,
kaip svarbias temas perteikti nuotoliniu būdu bei užtikrinti, kad
per užsiėmimus mokiniai atliktų ir fiziškai aktyvias užduotis.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sausį pasirašė sutartį su
Europos Komisija ir kartu su dar keturiais Europos nacionaliniais olimpiniais komitetais šiemet pradės beveik trejus metus
truksiantį moterų lyderystei skatinti skirtą projektą.

Ketvirtasis projekto sezonas ypatingas ir tuo, kad prie klaipėdiečių prisijungė moksleiviai iš Šalčininkų ir Visagino. Į „Svajonių
komandų“ bendruomenę įsiliejo šimtas moksleivių ir pusšimtis
pedagogų iš rytų bei pietryčių Lietuvos.

Iš pusšimčio Europos nacionalinių olimpinių komitetų prezidentų – vos penkios moterys. Iš daugiau nei 200 viso pasaulio
nacionalinių komitetų – vos keliolikai vadovauja moterys“, –
sakė olimpinė čempionė, Tarptautinio olimpinio komiteto
narė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Iki pat vasario vidurio ir pedagogai, ir moksleiviai dalyvauja
mokymuose, kuriuose su mokytojais kalbama apie neformalųjį
ugdymą, ugdymą per sportą, mentorystę. Moksleiviai dalyvauja
seminaruose apie lyderystę, emocinį intelektą, XXI amžiaus kompetencijas, susipažįsta su kitomis olimpinio švietimo veiklomis, o
prie mokymų prisijungę klaipėdiečiai dalijasi savo patirtimi.
Vasario 19 d. nuotoliniu būdu vyks visiems ketvirtojo „Svajonių
komandų“ sezono dalyviams skirtas renginys, kuriame kelių šimtų projekto dalyvių laukia pažintis su išskirtiniais svečiais.
Renginyje dalyvaus ir su moksleiviais bei pedagogais bendraus
pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, Britų tarybos centrinio
biuro atstovai, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė bei olimpiečiai.

„Džiaugiuosi, kad turime nemažai puikių, perspektyvių ir daug
pasiekusių sportininkių, tačiau norėtųsi, kad daugiau moterų
taptų klubų vadovėmis, federacijų prezidentėmis.

LTOK paraiška pateko tarp 315 laimėjusių Europos Komisijos
finansavimą. Iš viso konkursui buvo pateiktos 1107 paraiškos.
Iniciatyvai skirtas maksimalus finansavimas – 355 tūkst. eurų.
Projekto tikslas – skatinti moterų lyderystę sporte, padėti ugdyti tam reikalingas kompetencijas, raginti moteris aktyviai
įsitraukti į sprendimų priėmimą ir imtis iniciatyvos. Projekto
metu vyks sporto administravimo mokymai, bus įgyvendinama mentorystės programa.
Projektas truks 30 mėnesių ir bus suskirstytas į 13 skirtingų
veiklų. LTOK projektą įgyvendins su Italijos, Estijos, Latvijos ir
Slovakijos nacionaliniais olimpiniais komitetais.

OLIMPINĖ PANORAMA
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SPORTE TAIKYS

VERSLO ĮGŪDŽIUS

NAUJASIS LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS PREZIDENTAS SAULIUS
BATAVIČIUS, Į SPORTO PASAULĮ ATĖJĘS IŠ VERSLO, PASIRENGĘS TRIATLONĄ
NUVESTI IKI PIRMOJO POPULIARIAUSIŲ SPORTO ŠAKŲ PENKETUKO
TAIKYDAMAS PROFESINIO PRIPAŽINIMO PADĖJUSIUS PASIEKTI VERSLO
VADYBOS PRINCIPUS.
INGA JARMALAITĖ

P

aprašytas trumpai prisistatyti naujasis Lietuvos triatlono
federacijos (LTF) prezidentas sako: „Esu 47-erių verslininkas.
Anksčiau šio žodžio baidžiausi, bet dabar gal jau galiu vadintis verslininku.“ Ir šią kalbinę metamorfozę paaiškina profesinio
gyvenimo pokyčiais: pernai per koronaviruso pandemiją su bendraminčiu įkūrė įmonių konsultavimo, jų veiklos procesų efektyvinimo, automatizavimo paslaugų startuolį.
Prieš tai du dešimtmečius S.Batavičius vadovavo su aviacija susijusioms kompanijoms, turinčioms po daugiau nei tris šimtus
darbuotojų. Vadovo darbo patirtis ir buvo pretekstas triatlono
bendražygiams pasiūlyti, o jam – imtis neišbandytos veiklos ir
pamėginti gerai žinomus verslo dėsnius pritaikyti sporto organizacijoje.
„Pagalvojau, kad vadybos žinių turiu, juk jos iš principo visur
vienodai pritaikomos, ar tai būtų sporto, ar verslo organizacija. Be to, gal tokie metai atėjo, kai jau norisi turimas žinias
pritaikyti ir kitur“, – sako gruodį naujuoju LTF vadovu išrinktas
S.Batavičius.
Kas jus atvedė į Lietuvos triatlono federacijos vadovo postą? Jeigu svarstėte, eiti ar ne, dėl ko labiausiai abejojote? – paklausėme
S.Batavičiaus.
Triatlono bendruomenė, kuri mane pažįsta kaip pastaruoju metu
gana aktyvų įvairių triatlono varžybų dalyvį, vasarą mane pakalbino ir pasiūlė apsvarstyti galimybę kandidatuoti į prezidentus.
Pakalbėjau su aktyviais ir norinčiais dirbti žmonėmis, jie sutiko
jungtis prie komandos, tada ir aš sutikau.
Labiausiai abejojau dėl laiko, ar viską spėsiu. Jeigu dirbi du darbus, supranti, kad abiem jo reikia skirti. Bet abejonių sumažėjo
tada, kai pamačiau, kad prie komandos prisideda šį sportą suprantantys ir dirbti norintys žmonės. Tada jau ėmiau mąstyti
remdamasis turima vadovo patirtimi, kad jeigu tinkamai pasiskirstysime užduotis, pasidalinsime atsakomybes, tada mes, kaip
komanda, galime daug padaryti. Vienam tikrai nepavyks, o įtraukus daugiau žmonių viskas įmanoma. Kaip matau nuo pirmųjų
dienų, komanda energingai dirba, todėl ant povandeninių rifų
dar neužplaukėme, mūsų laivas dar neapibraižytas.
Kokią komandą subūrėte?
Pirmiausia noriu pasakyti, kad prie mūsų dar prisidės trys nauji
Vykdomojo komiteto nariai, esame numatę įsteigti dar tris komitetus, kad kuo daugiau triatlono bendruomenės įsitrauktų į bendrą veiklą, nes tik tada pavyks pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Šiuo metu turime tris viceprezidentus ir generalinį sekretorių. Visi
mūsų komandos nariai aktyviai sportuoja ir propaguoja triatloną.
Viceprezidentai – Mantas Marcinkevičius, verslininkas Donatas
Zaveckas ir Agnė Šniukienė, kuri yra aktyvi moterų triatlono propaguotoja, VšĮ „Geležinė mama“ vadovė. Ir generalinis sekretorius
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Dainius Šimkaitis, ant kurio pečių visa administravimo našta. Tokia nedidelė, bet sutelkta mūsų komanda.
Kokių pagrindinių tikslų sutarėte siekti?
Pagrindinis mūsų tikslas – į veiklą įtraukti kuo daugiau triatlono
bendruomenės. Esame nusibrėžę keturis strateginius tikslus, numatę priemonių jiems įgyvendinti ir matavimo rodiklius, kaip po
to galėtume įvertinti gautą rezultatą. Štai konkretus pavyzdys.
Vienas iš keturių mūsų strateginių tikslų – populiarinti triatloną, keliamas uždavinys – padidinti triatlono klubų skaičių. Šiuo
metu turime dvylika klubų, o 2024-ųjų gale esame numatę turėti
trisdešimt. Esame nusibrėžę, kad jau šių metų pabaigoje jų būtų
septyniolika, todėl nuo pirmųjų dienų kalbame su klubais, kviečiame stoti į LTF ir tapti federacijos nariais. Paprastiname stojimo
procedūras, kad mažiau būtų biurokratinių dalykų.
Viskas kaip versle – taikome verslo vadybos principus ir juos norime padaryti mūsų organizacijos plėtros standartu, kad triatlono populiarinimas, vaikų sporto stiprinimas išaugtų į piramidę,
kurios viršūnėje – aukšto meistriškumo sportas. Dar vienas mūsų
tikslas – 2028 m. olimpinėse žaidynėse turėti pajėgų olimpietį.
Artimiausi pirmojo pusmečio darbai, kuriuos esate nusimatę?
Vienas pirmųjų darbų – sudaryti varžybų tvarkaraštį, tada, kaip
sakiau, sieksime padidinti klubų skaičių, pritraukti daugiau trenerių. Tai labai svarbu, nes jeigu nebus stipraus vaikų sporto, nebus,
kas juos treniruoja, nebus ir suaugusiųjų. Taip pat suprantame,
kad nebus didesnio rėmimo be įvaizdžio atnaujinimo, todėl dabar žiūrime, kaip aš vadinu, higieninę organizacijos dalį – logotipą, įvaizdį.
Ar matote jaunų talentų, kurie galėtų pretenduoti į 2028 m. žaidynes? Ko labiausiai stinga, kad šis tikslas iš tiesų būtų pasiektas
ir turėtume pirmąjį triatlonininką olimpinėse žaidynėse?
Jaunų talentų yra, tik jiems reikia skirti pakankamai dėmesio.
Triatlonui daug įtakos turi gamtos sąlygos. Jeigu triatlonininkas
negali žiemą važinėti dviračiu, nes gamtos sąlygos neleidžia,
aišku, kad ši rungtis nukenčia. Todėl mūsų triatlonininkai, kaip ir
lengvaatlečiai, žiemą turėtų praleisti stovyklose tose šalyse, kur
gali ir dviračiu važiuoti, ir bėgioti. Vadinasi, perspektyviems sportininkams reikia programos ir finansavimo, kad jie kiaurus metus
galėtų tinkamai treniruotis.
Neišspręstas ir kitas klausimas, su kuriuo susiduria dauguma
sporto federacijų. Ką daryti, kad jaunuolio, ėmusio mąstyti apie
savarankišką gyvenimą ir kiek jis turės pinigų sportuodamas, o
kiek studijuodamas ir vėliau dirbdamas, pasirinkimas būtų sporto naudai. Nemažai perspektyvių sportininkų, nejausdami jokio
palaikymo, meta sportą ir mes juos prarandame. Todėl kaip vienas pagalbos jauniems sportininkams būdų galėtų būti tiesioginis jų rėmimas. Pavyzdžiui, mūsų viceprezidento D.Zavecko
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IT srities įmonė apsiėmė globoti vieną perspektyviausių mūsų
triatlonininkų Luką Prokopavičių. Tai irgi viena iš priemonių padėti jaunuoliams suprasti, kad jeigu sportuos, sulauks pagalbos,
gaus pagrindą studijoms, mokslams. Kartu tai turėtų paskatinti
daugiau jaunimo nemesti sporto tada, kai ateina gyvenimo kelio
pasirinkimo laikas.

Asmeninio archyvo nuotr.

Kiekvienos olimpinio sporto federacijos prestižo reikalas – žaidynėse turėti olimpietį, bet jį išauginti, išugdyti iki tokio aukšto
lygio daug kainuoja. Bet mes turime viziją. Per pirmuosius metus
susidėliosime skaičius, pažiūrėsime, kam ko labiausiai trūksta, ir
mėginsime kalbėti, ieškoti pagalbos, spręsti – tai irgi federacijos
darbas. Jeigu tylėsime ir nieko nedarysime, nieks neateis ir neduos to, ko mums stinga. Visi suprantame, kad be pinigų nieko
nebus, bet tie pinigai, kurie investuojami į aukšto meistriškumo
medalių pelnančius sportininkus, atsiperka su kaupu. O jų pergalės mums, mažai valstybei, labai svarbios. Todėl turime investuoti.

šaka, kuri skatina socialinį bendravimą. Tarkime, kai su bendraminčiais nuvažiuoju į Ispaniją, į dviračių sporto stovyklas, išminu
į kalnus ir po 3–4 valandų grįžtu ne tik pasportavęs, bet ir pabendravęs, nes važiuojame grupelėmis, nuolat grandinėje keičiamės
ir bendraujame su tuo, kas važiuoja šalia. Ne tik kojos dirba, bet ir
liežuvis. Plaukimas vasarą atvirame vandenyje irgi puikus sportas,
o bėgimas – apskritai universali sporto šaka, kuri dažnai pagelbėja, kai darbe įtemptas metas. Jei turi sportbačius, gali bet kada ir
bet kur būdamas – ar biure, ar kažkur komandiruotėje – išbėgti
ir bent kelis kilometrus įveikti. Bet pagal laiką turbūt tvirčiausia
mano triatlono rungtis ir išlieka bėgimas.

Ar galėtumėte išskirti tris svarbiausius dalykus, kuriems pasikeitus ir triatlono padėtis šalyje pagerėtų?
Pirmiausia – finansai. Visos sporto federacijos kenčia dėl mažo
finansavimo, bet mes čia jokių stebuklų nepadarysim, prie to,
ką skiria LTOK, ką gauname iš tarptautinių organizacijų, galime
prisidėti pasididindami rėmimo dalį. Antras dalykas – aktyvus
visos bendruomenės įsitraukimas. Kuo daugiau žmonių prisidės
savo žiniomis, patirtimi ir energija, tuo greičiau bus galima triatloną kilstelėti į aukštesnes pozicijas. Ir trečiasis – gerai veikianti
bendra sistema: varžybų, trenerių, masiškumo. Šiuos elementus
tinkamai sustygavus, kiekvieną papildomai šiek tiek pagerinus,
sutepus bendrą sistemą – turėtume geresnius rezultatus.
Svarbus dalykas ir mūsų duomenų bazė, tai yra skaičiai: koks
mūsų rinktinių sąrašas, kiek yra klubų, kiek juose narių, kiek licencijų nupirkta. Nuo skaičių prasideda elementarus darbas, nes kai
žinai, ko kiek yra, pasidaro aišku, į ką reikėtų kreipti dėmesį. Kai
kurių rodiklių dar nepatvirtinome, nes nežinome, nuo ko skaičiuoti, nuo ko atsispirti ir ką galėtume vėliau išmatuoti, ką laikytume pasiekimu. Čia dar teks įdėti darbo ir susidėlioti duomenis.
Kokių dar sporto šakų esate išbandęs ir kada pats atradote triatloną?
Kaip ir kiekvienas aktyvus berniukas, vaikystėje išbandžiau daug
ką: imtynes, krepšinį, futbolą, lengvąją atletiką ir panašiai. Gal
lengvosios atletikos treniruotės paliko gilesnį pėdsaką, todėl jau
sulaukus brandos nebuvo sunku apsiauti sportinius batelius ir
išbėgti.
Mano sportinis atgimimas prasidėjo sulaukus 39 metų. Matyt, su
vidutinio amžiaus krize norisi maratonų ir panašių iššūkių. Taigi
2011-aisiais pradėjau bėgioti, po kiek laiko išbandžiau maratoną
ir pirmaisiais metais juos įveikiau net šešis, o iš viso esu nubėgęs
bent penkiolika. Keletą maratonų įveikiau ir kaip sudedamąją
triatlono „Ironman“ varžybų dalį (4 km plaukimas, 180 km dviračiu ir 42 km 195 m bėgimas).
Kai pabodo tik bėgioti, panorau pasižvalgyti, ką būtų galima papildomo daryti. 2013 m. sudalyvavau Trakų triatlono varžybose.
Buvo sunku, bet trasą įveikiau, nes kartais labai sveika ir versle, ir
sporte save iš komforto zonos įstumti į diskomforto. Man iš pradžių triatlonas atrodė kaip diskomforto zona, nes buvo nelengva
plaukti, minti dviratį.
Prisijaukinęs triatloną atradau, kad tai puikiai subalansuota, neatsibostanti sporto šaka, jos trys rungtys puikiai dera, o keičiantis
metų laikams galima intensyviau vieną ar kitą rungtį patobulinti.
Kuri triatlono rungtis dabar jums labiausiai patinka?
Kai prie visų įpranti, sunku atsakyti, kuri labiausiai patinka. Pavyzdžiui, niekada nemaniau, kad dviračių sportas gali būti ta sporto

S.Batavičiui triatlonas – neatsibostanti ir subalansuota sporto šaka

Kas labiausiai nudžiugintų, jeigu po ketverių jūsų prezidentavimo LTF metų pasikeistų?
Nudžiugintų, jeigu pasiektume tai, ką esame susiplanavę. Juokinga, bet net ir triatlone lyginamės su estais. Tai štai Estijoje jau
dabar yra daugiau nei 30 triatlono klubų, o pas mus, kaip minėjau, – dvylika. Klubų skaičius pirmiausia rodo sporto šakos masiškumą. Kartu turime viziją, kad tie klubai būtų aktyvūs, visaverčiai,
stiprūs, o ne popieriniai, į juos ateitų ne tik mėgėjai, bet ir vaikų,
jaunimo būtų ugdoma, turėtume daugiau trenerių, varžybose
dalyvaujančių triatlonininkų nuolat daugėtų.
Pradžiugintų, jeigu mūsų sportininkai pasiektų aukštesnių rezultatų Europos, pasaulio čempionatuose, o tada ir olimpinėse
žaidynėse. Nuvažiuoti ir būti ne statistais, nesibaiminti, kad varžovams aplenkus ratu reikės iš čempionato trauktis, o užimti
garbingą vietą, – tai irgi būtų džiaugsmo teikiantis dalykas. Tada
sakyčiau, kad ketverių metų kadencija nenuėjo veltui.
OLIMPINĖ PANORAMA
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KARJERA

PRARADIMŲ IR

ATRADIMŲ METAI

SEIMO KANCLERIO DUONOS PARAGAVĘS SPORTINIO ĖJIMO ATSTOVAS
MARIUS ŽIŪKAS NUO TIKROS ŽIEMOS IR KARANTINO PABĖGO Į DOMINIKOS
RESPUBLIKĄ. ŽINGSNIUODAMAS SAULĖTOMIS DOMINIKOS GATVĖMIS
JIS RENGIASI NAUJAM SEZONUI, PER KURĮ BANDYS ĮVYKDYTI OLIMPINĮ
NORMATYVĄ IR PASIEKTI KETVIRTĄSIAS SAVO OLIMPINES ŽAIDYNES.
RITA BERTULYTĖ
Seimo kanceliarijos nuotr.
M.Žiūkas daugiau nei pusmetį ėjo Seimo kanclerio pareigas

V
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iduržiemį M.Žiūkas jau buvo įpratęs leisti Australijoje, treniruodamasis su pajėgiausiais sportinio ėjimo atstovais iš viso
pasaulio Žaliajame žemyne lietuvis praleido keturis sausio
mėnesius – tiek, kiek jų buvo po Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių. Tačiau koronavirusas, privertęs atidėti net pačias olimpines
žaidynes, sujaukė ir šią ėjiko rutiną.

nikoje buvo panašūs, skirtumas tas, kad Karibų jūros valstybėje
gyventojų gerokai daugiau nei mūsų šalyje – bemaž 11 mln.

„Australai labai griežtai žiūri į viruso suvaldymą ir visiškai neįsileidžia užsieniečių arba jiems atvykus taikomos drakoniškos priemonės. Tad teko praleisti Australiją, bet noras pabėgti nuo lietuviškos žiemos niekur nedingo“, – sako M.Žiūkas.

Į Dominiką atvykusi sausio pradžioje, šioje šalyje trijulė iš Lietuvos treniruosis keturias savaites. O kompaniją jiems palaikys dar
viena sportinio ėjimo atstovė iš Čekijos, prisijungusi prie lietuvių
antrąją stovyklos savaitę.

Šaltis ir sniegas – ne pats geriausias ėjikų draugas, o treniruotis
uždarose patalpose turint omenyje susiklosčiusią epidemiologinę situaciją Lietuvoje irgi nebuvo didelio noro. Tad drauge su
kolegomis Brigita Virbalyte-Dimšiene ir Tadu Šuškevičiumi, su
kuriais keliaudavo į Australiją, šįkart patraukė priešinga kryptimi.

REITINGAS AR NORMATYVAS?
Nors M.Žiūkas dar neturi įvykdęs olimpinio normatyvo, 2019-ųjų
pabaigoje jis jautėsi gana ramus – olimpinėje 20 km distancijoje
varžosi 60 ėjikų, o jis pasauliniame reitinge tuo metu užėmė 37
vietą. Taigi bilietas į Tokiją jam buvo lyg ir paruoštas.

„Australija mums būdavo labai gerai – gaudavome naudos iš
bendradarbiavimo su sporto mokslininkais ir labai praversdavo
bendros treniruotės su pajėgiais ėjikais iš viso pasaulio. Būdavo
kitas stimulas stengtis ir rezultatai grįžus iš Australijos būdavo
tikrai labai neblogi“, – pasakoja 35-erių lengvaatletis, kaskart iš
naujo save pranokti bandantis 20 km ėjimo rungtyje.

Trejų olimpinių žaidynių dalyvis teigia nejaučiantis didelio jaudulio ir šiandien, nors į reitingą žiūrėjo senokai: „Jaudulio didelio
nėra, tiesiog koncentruojuosi į treniruotes. Stengiuosi kuo geriau
pasiruošti, kad galbūt ir olimpinis normatyvas paklustų arba gerai sudalyvavęs varžybose pelnyčiau nemažai taškų ir galėčiau
patekti pagal reitingą.“

Prieš apsispręsdami keliauti į Dominiką ėjikai domėjosi, kas vyksta šioje Karibų jūros valstybėje. Gruodžio pradžioje, pasak M.Žiūko, teigiamų viruso atvejų per dieną skaičius ir Lietuvoje, ir Domi-

Vis dėlto pasauliniame reitinge per pandeminius metus 35-erių
Lietuvos sportinio ėjimo meistras krito – sausio 20-osios duomenimis, jis buvo jau 49-tas. Pirmosios varžybos, kuriose M.Žiūkas
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„Ta situacija visai kitaip atrodo nei Lietuvoje: nėra perdėto rūpesčio, vien šnekų apie koronavirusą, nes oras šiltas, žmonės dažnai
būna lauke, patalpos gerai vėdinasi ir gal dėl to padėtis atrodo
palankesnė“, – jau iš Dominikos pasakojo ėjikas.

KARJERA

planuoja dalyvauti ir kuriose bus galima vykdyti olimpinį normatyvą, – kovo pabaigoje Slovakijoje. Planai planais, bet siaučiant
pasaulinei pandemijai dėl jų niekas negali būti tikras.

metų nevertinu prastai, nes jie buvo įdomūs ir iššūkių pilni“, –
sako vėl į savo pareigas grįžęs Seimo kanceliarijos Finansų skyriaus vedėjas.

„Kadangi mūsų varžybos vyksta lauke, trasa ilga, dalyviai išsiskirsto, nėra susibūrimo, tai manome, kad jos turėtų įvykti. Esame nusiteikę dalyvauti. Praėjusiais metais varžybų buvo labai
nedaug, reikia grįžti į varžybų ritmą“, – sako ėjikas.

Kanclerio pareigos, pasak M.Žiūko, buvo įdomios ir nelengvos,
ypač Seimo kadencijų kaitos laikotarpiu. „Taip pat pandemija,
iššūkiai dėl nuotolinio Seimo darbo. Iššūkių buvo daug, bet manau, kad visai neblogai susidorojau su patikėtu darbu“, – pasidžiaugia ėjikas.

Po varžybų Slovakijoje balandžio viduryje ėjikai planuoja startus Čekijoje ir galbūt Portugalijoje, o gegužės antroje pusėje –
Čekijoje vyksiančiame Europos sportinio ėjimo komandiniame
čempionate. Be to, birželio pradžioje numatytas Lietuvos čempionatas Alytuje. „Tai pagrindinės varžybos, kuriose būtų galima
demonstruoti aukštus rezultatus ir siekti patekti į Tokiją“, – apibendrina pašnekovas.

„Tai praradimas lengvajai atletikai kaip sporto šakai, nes tai ištvermės rungčių karalienė. Maratonas – irgi ištvermė, bet maratoną
bėga dvi valandas, moterys – pustrečios, o 50 km ėjimo varžybos
Asmeninio archyvo nuotr.

Tiesa, planams tikrumo galbūt pridės prasidėjusi vakcinacija.
Tokijo olimpinių ir paralimpinių žaidynių rinktinių kandidatai, jų
treneriai ir aptarnaujantis personalas įtraukti į prioritetinių grupių asmenų skiepijimo COVID-19 ligos vakcina sąrašą.

ATEITIS
Po Tokijo olimpinių žaidynių sportinio ėjimo bendruomenės laukia pokyčiai. Tarptautinis olimpinis komitetas išbraukė iš olimpinės programos 50 km ėjimo rungtį. Ir nors tai ne M.Žiūko rungtis,
dėl tokio sprendimo lengvaatletis apgailestauja.

„Mes tarpusavyje irgi kalbamės: tikrai nemanytume, kad sportininkams turi būti suteiktas prioritetas skiepytis, jeigu ne olimpinės žaidynės. Tiek sportininkams, tiek aptarnaujančiam personalui iki olimpinių žaidynių teks nemažai skraidyti, būti įvairiose
šalyse, todėl rizika stipriai padidėja. O žinant, kad valstybė tiek investuoja į žaidynių kandidatus, jų pasiruošimą, paskui sportininkui iškristi mėnesiui dėl ligos, manau, būtų neracionalu, palyginti
su tuo, kiek vakcinų mums reikėtų panaudoti. Nemanytume, kad
tai didelė privilegija. Bet jeigu ne olimpinės žaidynės, apie prioritetinį skiepijimą jokios kalbos tikrai nebūtų“, – sprendimu greičiau paskiepyti olimpiečius džiaugiasi M.Žiūkas.
PLIUSAS AR MINUSAS?
Praėję metai sportininkų vertinami nevienareikšmiškai. Nepaisant to, kad bemaž visiems nutrūko treniruočių procesas ir žlugo varžybų planai, kai kurie laimėjo laiko besivydami olimpinę
svajonę. Vyriausias Lietuvos ėjikas sako, kad atidėtos olimpinės
žaidynės jam labiau su minuso ženklu: „Nesu pats jauniausias
sportininkas, tad papildomi metai neprideda jaunatviškų jėgų,
o reitingas pernai buvo palankus. Bet mes, sportininkai, stengiamės nesijaudinti dėl tų dalykų, kurių negalime pakeisti. Koncentruojamės ir dirbame.“
Prisimindamas praėjusius metus M.Žiūkas atviras – motyvacijos
stipriai dirbti stigo. Ir kurgi nestigs žinant, kad rimtų varžybų artimiausioje ateityje nenusimato. „Mano viso sezono tarptautinės
varžybos apsiribojo išvykimu į Latviją“, – prasitaria. Negana to, ir
ten varžėsi ne įprastoje 20 km rungtyje, o perpus trumpesnėje
distancijoje.
Kita vertus, nelygu, iš kurios pusės į praėjusius metus pažvelgsi.
„2020-uosius išnaudojau kūnui atsigauti ir jam neišsunkti iki paskutiniųjų. Taip, aš treniravausi viso karantino metu, buvo varžybų, bet tie krūviai ne tokie alinantys ir treniruočių stovyklų buvo
mažiau. Įspūdingų rezultatų nepasiekiau, bet ir nebuvo taip, kad
tinginiaučiau“, – sako Marius, kuriam neįprasti metai pasitarnavo
kaip atokvėpis nuo intensyvių treniruočių.
PROFESINIAI IŠŠŪKIAI
Užtat profesinėje veikloje pernai M.Žiūkui atokvėpio nebuvo.
Atvirkščiai: pristabdęs spartų sportinį žingsnį, jis pasiraitojo
marškinių rankoves ir daugiau nei pusmetį ėjo Seimo kanclerio
pareigas.
„Pasiūlymą priėmiau tik todėl, kad žaidynės atidėtos, rimtų startų
nenusimatė ir galėjau pabandyti iššūkį įveikti ir profesinėje srityje. Profesinės veiklos profilio pakeitimas irgi neleido labai stipriai
koncentruotis į treniruotes, vykti į ilgesnes stovyklas. Gerai man
tie metai išėjo: nors praradau varžybų, bet profesinėje veikloje
galėjau pabandyti save realizuoti užimdamas kitą poziciją. Tų

Treniruotė Dominikos Respublikoje

trunka beveik keturias valandas. Čia atsiskleidžia tikrasis ištvermės grožis. Tie, kuriems patinka ištvermės sportas, supranta, kad
50 km – tai visai kitas pasirengimas, kiti niuansai, palyginti su
20 km rungtimi. Visiškai kitokia mityba. Ir sporto mokslininkams
dėl to labai gaila, nes jiems šios rungties atstovai patys įdomiausi kaip moksliniai objektai tiriant žmogaus galimybes, mitybos
niuansus“, – apie tai, kad ši žinia nuliūdino visą sportinio ėjimo
bendruomenę, prasitaria M.Žiūkas.
Ar jį asmeniškai tokios olimpinės programos korekcijos paliestų?
Galbūt. Galbūt dalis ėjikų, dabar besispecializuojančių 50 km ėjimo rungtyje, nutartų persikvalifikuoti į 20 km nuotolį, tad konkurencija tarp sportininkų padidėtų.
„Bet koncentruojiesi į save. Jeigu pats būsi gerai pasirengęs ir gerai sudalyvausi, tai ir bus gerai. Koncentruotis į varžovus niekada
nebuvo mano būdas“, – nesiblaško sportininkas.
Ar jis save dar regi žaidynėse po Tokijo? „Daug kas priklausys ir
nuo to, kaip susiklostys šis sezonas: ar pavyks patekti į olimpines žaidynes, koks pasirodymas būtų Tokijuje, kokia motyvacija.
Nesu iš tų žmonių, kurie greitai ir karštai priima esminius savo
gyvenimo sprendimus. Tas sprendimas subręstų gal tik vėlyvą rudenį, kai pamatyčiau, kaip kūnas atsigavo po eilinio sezono, kaip
motyvacija, ar vis dar tikiu savimi ir tuo, kad galiu progresuoti“, –
vardija 35-erių ėjikas, kuris prieš priimdamas svarbų sprendimą
turės sau užduoti daug klausimų.
Bet dar ne šiandien. Šiandien jo tikslas – ketvirtosios olimpinės
žaidynės.
OLIMPINĖ PANORAMA
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BŪTI SUPERMOKYTOJU

„FIZINIS UGDYMAS – KO GERO, VIENINTELIS MOKOMASIS DALYKAS, PER
KURIO PAMOKAS RŪPINAMASI VAIKŲ FIZINE IR EMOCINE SVEIKATA. TIEK
DARŽELYJE, TIEK MOKYKLOJE FORMUOJAMI ĮGŪDŽIAI IR FIZINIO AKTYVUMO
ĮPROTIS VAIKUS LYDI VISĄ GYVENIMĄ“, – SAKO LTOK PREZIDENTĖ
DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ, PABRĖŽDAMA FIZINIO UGDYMO PEDAGOGŲ
INDĖLĮ Į SVEIKĄ VAIKŲ ATEITĮ. KOKS YRA ŠIUOLAIKINIS FIZINIO UGDYMO
SPECIALISTAS?
JULIUS BLIŪDŽIUS
Sauliaus Čirbos nuotr.

A

udronė Vizbarienė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo
kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) prezidentė,
neabejoja: „Šiuolaikiniam vaikui reikia mokytojo, kuris būtų
jo draugas. Kuris būtų ne nurodinėtojas, ne užduočių teikėjas, o
veiktų, bandytų, darytų kartu su vaiku ir suteiktų jam galimybę
reikšti savo iniciatyvą.“

Turi nebijoti naujų patirčių, kurių gauna iš vaiko. Skatindamas vaiko iniciatyvą mokytojas pats kartu mokosi ir praplečia ugdymo
procesą, praturtina savo patirtį. Svarbiausia, ką turi duoti fizinis
ugdymas ikimokyklinėse įstaigose, – tai suteikti vaikui judėjimo
džiaugsmą. Orientacija į procesą, o ne rezultatą – tokia esminė
nuostata, kurios mokytojas turi laikytis“, – pabrėžia A.Vizbarienė.

Laima Trinkūnienė, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos
(LKKMA) prezidentė, pabrėžia, kad fizinio ugdymo, kaip ir bet
kurios kitos srities, pedagogas turi žengti koja kojon su šiuolaikinėmis technologijomis bei inovatyviomis idėjomis, pasižymėti
aukšta kompetencija ir mylėti savo darbą.

Kaip tampama sėkmingu mokytoju? Daugiausia lemia paties pedagogo asmenybė, pripažįsta pašnekovės, bet ne tik tai. Palanki
mokymo įstaigos aplinka bei polinkis tobulėti – taip pat svarbios
sudedamosios dalys.

TURI TAPTI PAVYZDŽIU
Bet labiau nei kitų sričių pedagogams fizinio ugdymo mokytojui
svarbu gebėti būti pavyzdžiu. O toks nebūsi, jei nespėsi su tendencijomis. „Kiekviena vaikų karta ateina su savo poreikiais. Viską,
kas aktualu šiandien, mokytojas turi gebėti perteikti. Kitaip tiesiog nespėsi su vaikais. O kai nespėji, vaikams tampi neįdomus“, –
sako L.Trinkūnienė.
Todėl šiuolaikiniam mokytojui, pasak LKKMA vadovės, svarbu
gebėti sudominti vaiką ir netradicinėmis veiklomis, tokiomis kaip
kalanetika, pilatesas, jėgos treniruotės (cross training), zumba,
funkciniais diržais ar kovos menais, bei kalbėti apie tokius dalykus, kaip sveika mityba ar streso valdymas.
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„Fizinio ugdymo mokytoju gali būti ne kiekvienas. Tai gana sunki
veikla, nes visada turi būti aktyvus, pozityvus. Šį kelią renkasi tam
tikro charakterio žmonės, bet šito, žinoma, neužtenka, būtina
nuolat tobulintis – ir kaip specialistui, ir kaip asmenybei. Kvalifikacijos kėlimo kursai, polinkis semtis naujų idėjų ne tik plečia
kompetencijas, bet ir suteikia pedagogui pasitikėjimo savimi, –
sako A.Vizbarienė. – Įstaigos kultūra ir numatyti prioritetai taip
pat labai svarbūs. Jei įstaiga nestabdo, nevaržo idėjų, mokytojui
atsiveria galimybės. Bet būna ir taip, kad mokytojas nori kalnus
nuversti, bet įstaiga uždeda po svorį ant kiekvienos kojos. Taigi
viskas nepaprastai svarbu. Bet jei visi komponentai tinkamai susidėlioja, turime supermokytoją.“

A.Vizbarienės teigimu, šiuolaikiniai vaikai yra nepaprastai iniciatyvūs, turi daugiau informacijos ir patirties nei ankstesnių kartų vaikai, todėl darbas su jais turi būti grįstas bendradarbiavimo principu.

„Visų pirma pačiam mokytojui fizinis aktyvumas turi būti numeris
vienas. Jei neina iš tavęs paties, jei paties akys nežiba – tavęs iš
esmės nėra ugdymo procese. Aišku, daug priklauso ir nuo mokyklos, vadovo ar ministerijos tono, bet svarbiausia, kad tas stimulas būtų širdyje“, – antrina L.Trinkūnienė.

„Mokytojas turi būti pasiruošęs mokytis ne tik už įstaigos sienų,
pavyzdžiui, seminaruose, bet ir paties ugdymo proceso metu.

NEIGIAMI STEREOTIPAI GRIŪVA
L.Trinkūnienė džiaugiasi, kad ausį rėžiančio apibūdinimo „fizru-
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yra ašis, ant kurios sukasi, laikosi visa įstaiga. Dažnai jis būna atsakingas už visus įstaigos renginius, net ir nesportinius. Tie žmonės prisideda ir prie kitų darbų administracijoje, geba daug ką
pavaduoti. Jie yra variklis, todėl vertinami tiek tėvų, tiek kolegų. O
vaikai ypač myli, piešia piešinius norėdami lygiuotis ir būti tokie
pat sportiški. Nėra jokio nuvertinimo.“

Prizai geriausiems pedagogams

LIETUVOS FIZINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ APDOVANOJIMAI
Vienuoliktą kartą rengiamuose geriausių Lietuvos fizinio ugdymo
mokytojų rinkimuose bus apdovanoti 10 pedagogų. Trečius metus
iš eilės bus įvertinti ne tik mokyklose, bet ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigose dirbantys specialistai. Pedagogai bus vertinami pagal
praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą,
fizinio ugdymo ir sporto plėtrą 2019 ir 2020 m. Teikti paraiškas gali
Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos
neformaliojo ugdymo ikimokyklinių įstaigų fizinio ugdymo mokytojai.
Taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio
korekcijos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, sistemingai
vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio
ugdymo įstaigose. Kandidatų paraiškas galima užpildyti pagal
svetainėje www.ltok.lt pateiktą anketą ir nuostatus iki vasario 28
dienos.
Apdovanojimus organizuoja LTOK, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Respublikinė
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

A.Vizbarienė

kas“ jau beveik netenka išgirsti, bet pripažįsta, kad fizinio ugdymo mokytojo įvaizdį dar yra kur šlifuoti. Pasak jos, neakademiniai
dalykai mokyklose, pradedant pačiu dalyku ir baigiant mokytojo
statusu, visuomet buvo mažiau vertinami.
„Norim nenorim, bet taip yra. Meno pakraipos dalykų, fizinio
ugdymo pamokų statusas visuomet būdavo suvokiamas kaip
žemesnis nei, pavyzdžiui, matematikos. Bet daug priklauso ir
nuo to, kaip pats pedagogas jaučiasi – dažnai mokytojai sako
nesijaučiantys esą menkesni. Kiti sako, kad jaučiasi“, – pasakoja
L.Trinkūnienė.
Tai keista, turint omeny šių pedagogų vaidmenį mokyklose,
dažnai išeinantį už klasės ribų. „Veržlus, iniciatyvus, savo darbą mylintis fizinio ugdymo mokytojas dažniausiai būna tikras
mokyklos varikliukas, organizuojantis mokyklos renginius, per
įvairias veiklas buriantis tėvus, mokytojus, administraciją net už
mokyklos ribų. Jo indėlis gerokai didesnis, nei tiesiog vesti pamokas“, – įsitikinusi L.Trinkūnienė.
Pasak A.Vizbarienės, darželiuose su įvaizdžiu susiję neigiami stereotipai neegzistuoja, nes fizinio ugdymo pedagogų reikšmę
supranta visi, o vaikai juos itin mėgsta: „Darželyje šis mokytojas

Mokytojo funkcija telkti bendruomenę, pasak A.Vizbarienės, gyvybiškai svarbi ir darželiuose: „Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
turi pranašumą, nes darželinukų tėvai labai suinteresuoti dalyvauti ugdymo procese, domisi, tad įtraukti juos į ugdymo procesą
daug lengviau nei mokykloje. O nuoseklumas ir nenutrūkstamumas formuojant įpročius, tai yra siekti, kad vaikas būtų fiziškai aktyvus ne tik darželyje, bet ir savaitgaliais ar per atostogas, – labai
svarbu. Tad mokytojo gebėjimas suburti, įtraukti tėvus – kertinis.“
GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ NETRŪKSTA, BET...
Ar pavyzdinio mokytojo portretas, kurį piešia abi pašnekovės,
tėra siekiamybė, ar jau realaus vaizdo Lietuvoje atspindys? L.Trinkūnienė sako, kad tai dažnas klausimas, į kurį nėra vieno atsakymo: „Dažniausiai atsakau taip: kaip ir bet kurioje kitoje profesijoje,
taip ir čia – yra įvairių specialistų.“
Didžiausio pozityvo, pasak jos, įkvepia jaunoji mokytojų karta:
„Labai džiaugiamės tuo, kokia jaunų mokytojų karta ateina. Ji atneša daug teigiamų pokyčių, ir tai smagu.“
A.Vizbarienė priduria, kad gerosios praktikos pavyzdžių, kuriais
dalijamasi ir Lietuvoje, ir užsienyje, netrūksta, bet beda į problemą,
trukdančią pasiekti dar geresnių rezultatų: darželiuose dirbantys
specialistai oficialiai nėra fizinio ugdymo pedagogai. Tiesiog nėra
ministerijos patvirtintos tokios pareigybės, dėl to jie priversti vadintis bet kaip, tik ne fizinio ugdymo pedagogais – judesio korekcijos,
plaukimo instruktoriais, neformaliojo ar net meninio ugdymo pedagogais.

L.Trinkūnienė

„Nors visi atlieka tą patį darbą – organizuoja vaikų fizinį ugdymą“, –
stebisi A.Vizbarienė.
Pasak jos, tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl tik apie 50 proc.
darželių darbuojasi fizinio ugdymo specialistai. „Turėtų būti 100
proc., kaip mokyklose, bet pusė darželių jų neturi, nes nėra pagrindo tokį etatą steigti. Nėra juodu ant balto parašyta, kad kaip
mokyklose privalo būti toks pedagogas. Darželiai ar savivaldybės
pasirenka pagal savo prioritetus, o jei pasirenka steigti – turi laviruoti tarp pareigybių. Tikimės, kad bus bendra politika, ir tie supermokytojai galės išlįsti iš pogrindžio bei dirbti savo darbą oriai.“
Koks tai prasmingas darbas, parodo ir Lietuvos fizinio ugdymo pedagogų apdovanojimai, rengiami jau vienuoliktą kartą.
L.Trinkūnienė sako, kad Lietuvos mokytojai kuklūs ir vengia
garsiai kalbėti apie savo darbus, nors turėtų. „Esame dėkingi už
rodomą dėmesį. Šis konkursas labai reikalingas. Bėda ta, kad
esame labai kuklūs, nelinkę savimi pasidžiaugti, nesugebame
savęs parodyti, „parduoti“. Arba nenorim. Mokytojai dažnai
sako: „O kam? Žinau, kad gerai dirbu, nereik man gėlių“. Bet kai
užpildo anketas, pamatai, koks didelis darbas šių žmonių atliktas. Būtina tai įvertinti“, – neabejoja L.Trinkūnienė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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UŽNUGARIS

KELIĄ Į PERGALES SPORTININKAMS TIESTI PADEDA NE TIK TRENERIS.
LABAI SVARBUS, NORS DAŽNAI NEMATOMAS JO PAGALBININKAS –
KINEZITERAPEUTAS, KURIO TIESIOGINĖ ATSAKOMYBĖ YRA UŽTIKRINTI,
KAD SPORTININKAS BŪTŲ PAJĖGUS DARBUOTIS VISU ŠIMTU PROCENTŲ, O
NETIESIOGINĖ – JĮ SAUGOTI NUO PERKAITIMŲ AR JUODO LIŪDESIO.
RITA BERTULYTĖ
Vytauto Dranginio nuotr.
T.Linksmuolis (dešinėje) su Europos žaidynių čempione S.Krupeckaite ir jos treneriu D.Leopoldu

T

omas Linksmuolis dviratininkų komandoje atlieka linksmuolio vaidmenį. Tam jį tarsi įpareigoja išskirtinė pavardė ir
šio vaidmens Tomas nesikrato. Tačiau komandoje jis ne dėl
to. T.Linksmuolis – kineziterapeutas, jau kelerius metus dirbantis
su pajėgiausiais Lietuvos treko meistrais.
„Šiuo metu jų turiu penkis nuolatinius. Tai toks geras skaičius, varžybose pakanka visiems skirti dėmesio tiek, kiek jo reikia“, – apie
krūvį sako specialistas, savo darbą su dviratininkais pradėjęs nuo
pačios tituluočiausios – Simonos Krupeckaitės.
T.Linksmuolis džiaugiasi, kad jam iškart pavyko įgyti Lietuvos treko karalienės pasitikėjimą. „Požiūriai sutapo, tikome vieni kitiems,
tad darbas nuo pradžių buvo rimtas ir rezultatyvus, – prisimena
kineziterapeutas, kuris neabejoja, kad pasitikėjimas – pagrindinis dalykas, be kurio negalėtų būti gero bendro rezultato. – Mes
sportininkams duodame ir patarimų, ir užduočių, kurias jie turi
įvykdyti. Jeigu netiki – nevykdys“, – paprasta kaip dukart du tiesa
pasidalija pašnekovas.
Suskaičiuoti kineziterapeuto ir dviratininkų pasimatymus – sudėtingiau. Pirmiausia jų dažnumas priklauso nuo sezono. „Jeigu
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varžybų sezonas, matomės daug ir dažnai, keliaujame kartu –
varžybos, stovyklos. Aš prie jų prisijungiu, vėl palieku, vėl prisijungiu. Jeigu visi Lietuvoje, susitikimai priklauso nuo to, koks
etapas: būna, kad ir porą kartų per savaitę važiuoju į Panevėžį,
būna, kad nesimatome porą mėnesių“, – sako Kaune gyvenantis
kineziterapeutas.
KUO NEMALONIAU, TUO GERIAU
T.Linksmuolis dažnai stebi treniruotes, kurios jam – papildomas
informacijos šaltinis. Taip jis gali pastebėti net smulkmenas, kurias pakoregavus sportininkas galės išnaudoti savo kūną geriau
kito starto metu.
Sudarant sportininkų planus dviratininkų komandoje kineziterapeuto žodis svarus. „Mes su treneriu kalbamės ir bendradarbiaujame, jis išklauso ir mano pastabas, į jas atsižvelgia“, – patikina
pašnekovas.
Savo darbe kineziterapeutas akcentuoja pamatinius dalykus –
gerą sportininkų judesių kokybę, fizinį pasirengimą, tinkamą
raumenų koordinaciją, laikyseną ir panašiai. „Tai tokie pamatiniai
dalykai, į kuriuos aš kreipiu daugiausiai dėmesio. Pagalbinėms
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L.Gedminaitė dirba ir su vasaros, ir su žiemos sporto šakų atletais

Alfredo Pliadžio nuotr.

priemonėms – ledkalnio viršūnei – naudojame įvairius dalykus,
bet iš esmės daug ką sprendžiame per pratimus, meditacijas,
savo darbe naudoju manualinę terapiją, akupunktūrą ir fizinius
pratimus“, – vardija kineziterapeutas.
Užkirsti kelią traumai ar skausmui – daug efektyviau, nei vėliau
bandyti juos eliminuoti. Tad didysis darbas atliekamas gerokai iki
varžybų.
Kineziterapijoje, kaip ir bet kurioje gyvenimo srityje, nuolat pučia nauji vėjai. „Bet drastiškai nieko naujo nėra – keičiasi požiūris.
Ir tai, kas yra naujo, – tai ledkalnio viršūnė, o pagrindas stipriai
nekinta, nes tai reikalauja plataus požiūrio, mokslinio pagrindimo – keičiasi tik detalės. Bet kartais, pakeitus net mažą dalykėlį,
galima ganėtinai stipriai pakeisti rezultatą, – sako Tomas, kuris į
naujoves nelinkęs pulti stačia galva ir pirmiausia jas įvertina kritiškai. – Svarbiausia pagrindinius dalykus sužiūrėti, ir jeigu ten
gerai, tada galima įvesti smagių naujovių“, – savo nuostatas dėsto kineziterapeutas.
Kokios kineziterapeuto taikomos priemonės labiausiai patinka,
pavyzdžiui, S.Krupeckaitei? Ko gero, susimąsto T.Linksmuolis, labiausiai ji džiaugiasi akupunktūra. „Dauguma sportininkų labai
nemėgsta to proceso, bet labai vertina rezultatą. Procesas nėra
malonus, – juokiasi specialistas. – Bet sportininkai turi tokį požiūrį, kad kuo nemaloniau, tuo veiksmingiau. Dauguma jų tuo tiki.“
STIPRIAI SAVIKRITIŠKI
Kineziterapeutas dviratininkų komandoje – tas žmogus, kuris
girdi ir išklauso abi puses: kaip jaučiasi treneris, ką jis sako sportininkui, kaip į tai reaguoja pats sportininkas, kaip jis jaučiasi. Tad
nori nenori jis dažnai būna ir psichologas.
„Tą informaciją reikia kažkaip sujungti, surasti sąlyčio taškus, vieną ar kitą nuraminti ar kaip tik užvesti. Psichologijos nemažai“, –
sutinka Tomas.
Emocingiausia komandoje, pasak T.Linksmuolio, – Simona, patyrusi ir daugiausiai pergalių, ir daugiausiai kartėlio. „Bet apskritai
mūsų komanda nėra pernelyg mokanti džiaugtis ir visi sportininkai stipriai savikritiški. Daugiausiai emocijų būna kaip tik po
neigiamų pasirodymų. O kai pasirodymas geras, jie labai greitai
tampa santūrūs ir pradeda galvoti apie naujus tikslus – laimėjimų
niekada negana ir jie vis atrodo per maži“, – savo nuomonę išdėsto kineziterapeutas.
SU MASAŽO STALU
Buvusi rutulio stūmikė Laura Gedminaitė gerai žino sportininkų
virtuvę ir tai jai palengvina darbą šiandien, nes dabar ji aukščiausių rezultatų padeda siekti kitiems sportininkams, tiksliau,
biatlonininkams ir baidarininkams. Į jos rankas buvo pakliuvę ir
irkluotojai, imtynininkai, lengvaatlečiai.

Buvusi rutulio stūmikė L.Gedminaitė gerai žino sportininkų virtuvę

„Taip, mano sporto šakose dominuoja vyrai, – pritariamai šypsosi
Laura ir priduria: – Su jais lengviau nei su moterimis. Jeigu įrodei,
dėl ko reikia viena ar kita daryti, – daro ir padaro. Moterys vis tiek
nori išsisukti, kartais nuotaikos ne tos – susitarti sudėtingiau.“
Tačiau darbas su skirtingų sporto šakų atstovais, pasak Lauros, iš
esmės nesiskiria. Skirtumas gal tik tas, kad vieni varžosi salėje, kiti
lauke, vieni vasarą, kiti žiemą, tad ir jai paskui juos tenka keliauti į
vieną ar kitą vietą, su savimi visada tąsantis masažo stalą.
Masažą L.Gedminaitė itin vertina. Dėl to save vadina šiek tiek
netradicine kineziterapeute. „Mėgstu jausti raumenį. Čia mano
paslaptis didžioji, – šypteli. – Iš tikrųjų taikome visi viską, darome
ir prevencines mankštas, kad sportininkai stiprintų ne tik tuos
raumenis, kurių reikia jų sporto šakai, bet ir visus likusius. Bet kai
kurie kineziterapeutai gal apskritai nelabai mėgsta masažo elementų, o man visai patinka, ypač atsigavimo metu, matau, kad
sportininkams tai padeda.“
Kineziterapeutės masažas – ne SPA procedūra, tad sportininkai iš
džiaugsmo nekrykštauja, kai gulasi ant jos masažinio stalo, ypač
po ilgesnės pertraukos. „Po pertraukos būna labai skausminga ir
nemalonu, bet kai yra įdarbis ir pastovumas, būna šiek tiek geriau. Bet jie eina, nes supranta, kad reikia, žino, kad tai padės siekti geresnių rezultatų“, – pasakoja Laura.
Dėl rezultatų sportininkas pasiryžęs iškęsti daug ką, o gal ir viską. O vieni nemėgstamiausių užsiėmimų, pasak L.Gedminaitės,
daugumai, ypač tiems, kurie turi kietą raumenyną, – tempimo
pratimai.
IR ATLETAI VERKIA
Kuo daugiau kineziterapeutė praleidžia laiko drauge su sportininkais, tuo geriau ji gali juos prižiūrėti ir „sugaudyti“ traumas, užOLIMPINĖ PANORAMA
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Kipro Štreimikio ir Vytauto Dranginio nuotr.

Kartais kineziterapeutai dirba patogiuose kabinetuose, o kartais –
tiesiog varžybų sūkuryje

kirsti joms kelią. Laura suskaičiavo, jog buvo tokių metų, kai viską
sudėjus šešis mėnesius nebūdavo namie. „Tarkim, dviejų trijų savaičių stovykla, tada grįžti namo savaitei dviem, pasikeiti daiktus
ir vėl išvažiuoji su kita komanda“, – ritmą, kai namie imi jaustis tarsi svečias, prisimena specialistė. Tik pandemija pristabdė tempą.
Stovyklose kineziterapeutė geriausiai pajunta kiekvieno sportininko poreikius. Kas jam geriausia padeda, ko jam reikia prieš
startą, ko – varžyboms pasibaigus. Vieniems reikia ramybės, kiti
laukia specialisto pagalbos. Į visus juos Laura įsiklauso.
Ir ne tik į kūno poreikius. Išklausyti, o gal padėti rasti sprendimą
jai taip pat tenka, kai sportininkus užpuola namų ilgesys, startinis
jaudulys ar kitos emocinės audros, nesvetimos ir stipriausiems.
„Kartais trūksta psichologo starto metu arba tiesiog ateina artimų žmonių ilgesys, ypač kai viena stovykla po kitos. Tad kineziterapeutas, kuris atvažiuoja tik į tarpus, turi atvežti į komandą
šviežumo“, – apie savo netiesiogines pareigas pasakoja Laura.
„Smagiau stebėti šypsenas nei ašaras... Būna džiaugsmo ašarų,
bet rečiau. Po starto tenka matyti ir pykčio, ir ašarų – visko“, –
tarsteli ji.
GREITIS
Penkiolikti metai su olimpiečiais dirbančio kineziterapeuto Jurijaus Vaščenkovo sporto pasaulyje pristatinėti nereikia. Šiandien
daugiausia su baidarininkų ir kanojininkų rinktine dirbantis
J.Vaščenkovas padeda ir kitų sporto šakų atstovams – nuo boksininkų iki gimnastų.
„Dėl ko aš esu vertinamas šioje sistemoje? Manau, dėl galimybės testuoti ir atlikti greitą sutrikimo priežasties nustatymą. Kodėl įvyko disbalansas, sutrikimas, skausmas. Tada galima greitai
parinkti ir gydymo metodus“, – savo stiprybes dėsto specialistas.
Beje, greita pagalba ne visada susijusi su malonumu. Todėl, juokauja pašnekovas, kartais suteikdamas pagalbą jis ne tik prarikdo
sportininkus, bet ir turi saugotis, kad negautų atgal.
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„Sprendimai, paremti nervų sistemos ir receptorių reakcijomis,
gali būti intensyvūs arba skausmingi. Lėtas švelnus masažas labai malonus, bet grubus sportinis refleksinės zonos veikimas,
trunkantis 10 sekundžių, tikrai ne palaima ir atsipalaidavimas.
Bet svarbiausia, kad po to sportininkas grįžta ir kitiems rekomenduoja“, – pasakoja J.Vaščenkovas.
PIRMIAUSIA – ŽMOGUS
„Žmogus yra žmogus ir pirmiausia į jį reikia žiūrėti individualiai –
nepriklausomai nuo jo lyties, meistriškumo ar sporto šakos“, –
savo darbo principą išdėsto kineziterapeutas.
Dirbdamas su labai skirtingų sporto šakų atstovais jis pastebėjo, kad traumų, problemų pobūdis pagal sporto šaką šiek tiek
skiriasi, pavyzdžiui, dziudo imtynininkų Achilo kulnas – nugara,
irkluotojų – pečių juosta, bet darbo maniera, vertinimas, metodų
parinkimas, profilaktika nuo to nepriklauso.
J.Vaščenkovo darbo sritis – taikomoji kineziologija.„Raumens veikla ir jo tonusas priklausomi nuo tarpusavio raumenų sąveikos,
taip pat raumens funkcija priklauso nuo neurologinės sistemos,
inervacijos, medžiagų apykaitos, hormoninės sistemos veiklos, netgi nuo patiriamų emocijų, kūno pozos ir pan. Yra daug
tarpusavio ryšių organizme, kurių samplaika lemia raumenų
tonusą, – paprasčiau paaiškina kineziterapeutas iliustruodamas
pavyzdžiais. – Patys paprasčiausi dalykai, kai vienas spazmuotas
raumuo gali slopinti kitą raumenį. Sudėtingesnis dalykas, kai kokia nors nugaros trauma gali mažinti raumenų tonusą. Dar sudėtingesni dalykai – miegas, mityba, psichologinės būsenos.“
Beje, jau metai, kai prie kineziterapeuto diplomo J.Vaščenkovas
pridėjo ir psichologo. Kodėl? Emocinę pagalbą reikia suteikti
dažnai, nes visas komplektas specialistų, tarp jų ir psichologas,
su sportininkais važiuoja tik į svarbiausius renginius, tokius kaip
olimpinės žaidynės. „Didžiąją laiko dalį mes dirbame su komanda
po vieną, todėl dažnai tenka būti vienam visame. Tad požiūrio
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J.Vaščenkovas ne vienam sportininkui padėjo iškovoti medalį.
Su kanojininkais H.Žustautu ir V.Korobovu (nuotr. dešinėje)

plėtra ir kompetencijų didinimas srityse, kurios veikia sportininko rezultatą, reikalingas“, – įsitikinęs jis.
NEĮKYRI UODEGYTĖ
„Ar viskas gerai? Kuo galiu padėti?“ – tokiais klausimais stovykloje prasideda kineziterapeuto darbas su sportininku, kuris po
dviejų dienų treniruočių vakare ateina pas jį.

Tai tarsi piramidė: pradžioje visko labai daug, o artėjant startui
visa tai turi susitraukti į vieną tašką, vieną būseną, kad sportininkas būtų savyje ir garantuotas savimi“, – aiškina J.Vaščenkovas.

„Didelio meistriškumo sportininkai gerai pažįsta savo kūną, žino,
kokią pagalbą gali gauti, tad pirmiausia pasikalbame. Po to dažniausiai būna testavimas – vertiname situaciją objektyviai, kaip
funkcionuoja raumenynas, kokia sąnarių amplitudė, ar nepakitę
judesiai ir t.t. O tada eina metodo pasirinkimas – tai gali būti tiesiog masažas, jeigu sportininkas sveikas, bet gali būti ir specifiniai gydomieji metodai, padedantys atkurti raumenų tonusą, jų
būklę“, – dėsto pašnekovas.

Deja, ne visada viskas vyksta pagal planą. Yra tekę ir gaisrų gesinti, ypač dirbant su jaunesniais ar jautresniais sportininkais. „Bet
stengiamės atlikti profilaktiką ir įžvelgti sportininko savybes,
galimas situacijas, viso sezono metu dirbti, kad gaisras lemiamu
momentu neįvyktų, – įvykiams už akių stengiasi užbėgti kineziterapeutas, nes gaisras – tai darbo brokas: – Vadovaujuosi mūsų
rinktinės vyr. gydytojo Daliaus Barkausko žodžiais, kad jeigu
sportininkas į startą išeina su problema, tai jau yra mūsų darbo
brokas. Ir ne tik gydytojo, kineziterapeuto, psichologo, bet ir paties sportininko, ir trenerio veiklos. Į startą sportininkas turi išeiti
maksimalios būsenos.“

Gerai pažindami save, sportininkai žino, kaip geriausiai jiems susikaupti varžybų dieną ir pasirengti startui. Vienam prieš startą
reikia kineziterapeuto pagalbos, kitas nori pabūti vienas. „Tu jam
netrukdai, nes jis susikaupęs. Bet sportininkas turi žinoti, kad
prireikus pagalbą visada turės – su visa vaistinėle, įranga visada
būni šalia. Ir per apšilimą, ir prieš startą. Aš lydžiu iki pat starto
linijos kaip uodegytė“, – prisipažįsta kineziterapeutas, kurio įsitikinimu, neįkyrus buvimas šalia sportininkui suteikia saugumo
jausmo.

Jaunimas, turintis mažai patirties ir žiūrintis plačiomis ir vilties kupinomis akimis į aukštesnio lygio specialistus, dažniausiai, pasak
Jurijaus, klauso nuoširdžiai. „Vyresniems sportininkams, turintiems nusistovėjusią darbotvarkę ir gyvenimo būdą, kuris ekonomiškas ir labiausiai taupantis jėgas, kiekvienas pokytis sunkesnis. Tad naujovę reikia integruoti ir ieškoti individualių priėjimų.
Dažniausiai pavyksta“, – šypsosi J.Vaščenkovas, pabrėždamas,
kad dirbant su sportininkais svarbu ne nurodinėti, o diskutuoti,
kalbėtis.

Išlydėjęs į startą J.Vaščenkovas lygiai taip pat sportininką pasitinka ir po jo, pasiruošęs reikiamu metu suteikti būtiniausią pagalbą. Varžybose darbo dieną pradėjęs šeštą valandą ryto, kineziterapeutas dažnai ją baigia tik po vidurnakčio.

Juk kineziterapeuto rekomendacijos dažnai reiškia išėjimą iš
komforto zonos. „Sportininkas turi savo gyvenimo ritmą, treniruočių metodiką, veiklos pobūdį, kuris jį galbūt atvedė į tą
probleminę situaciją. Norėdamas ją pakeisti, duodi kažkokių patarimų, kurie gali būti nekomfortabilūs, – perspėja J.Vaščenkovas. –
Pavyzdžiui, mitybos pokytis – nevalgyk pieno produktų arba
sumažink saldumynų. Arba sudėtingesnis – kasdien po dviejų
treniruočių dar reikia padaryti specialią mankštą. Jau ir taip baterijos išsekusios, o čia dar reikia rasti papildomų resursų!“

UŽ KOMFORTO ZONOS
Įgyti optimalią sportinę formą – tai ilgas procesas, trunkantis visą
sezoną. „Mano tikslas, kad sportininkas būtų sveikas, jam nieko
neskaudėtų, jis pasitikėtų savimi ir galėtų šimtu procentų atsiduoti savo veiklai. Mano indėlis artėjant varžyboms turi mažėti.
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ŠEŠĖLIAI IR ŠVIESULIAI
SENOVĖS GRAIKŲ OLIMPIJOS ŽAIDYNĖS TRUKO DVYLIKA ŠIMTMEČIŲ.
DIDELIS SENOVĖS GRAIKŲ CIVILIZACIJOS LAIMĖJIMAS BUVO TRADICIJA,
DRAUDŽIANTI VISIEMS MIESTAMS-VALSTYBĖMS KARIAUTI OLIMPIJOS
ŽAIDYNIŲ METU. KAI GERIAUSI GRAIKIJOS ATLETAI KOVOJO OLIMPIJOJE,
BŪDAVO TAIKOS LAIKOTARPIS – EKECHEIRIJA.
VYTAUTAS RUZGINAS
olympic.org nuotr.
Vos trečią kartą 5000 m rungties varžybose dalyvavęs V.Niyongabas tapo olimpiniu čempionu

Š

ios antikos tradicijos per šiuolaikines olimpines žaidynes,
gyvuojančias tik antrą šimtmetį, nebesilaikoma. Karai ir įvairūs konfliktai temdė, žlugdė ne vienerias žaidynes, ne sykį
buvo priartinę ties išnykimo riba dėl ekonominių ar politinių krizių. Prireikė nemažai pastangų, kad šiuolaikinės olimpinės žaidynės gyvuotų ir išliktų viso pasaulio sporto švente.
ŽAIDYNIŲ ŠEŠĖLIAI
Praėjo daugiau nei pusantro tūkstančio metų, kol 1896 m. balandžio 6 d. į Atėnus, į pirmąsias šiuolaikines olimpines žaidynes, vėl
susirinko sportininkai. Pagerbiant Olimpijos žaidynių atgaivintoją prancūzą Pierre‘ą de Coubertiną, antrosios olimpinės žaidynės
buvo surengtos Paryžiuje 1900 m. Tuo metu Prancūzijos sostinėje
vyko ir trečioji pasaulinė paroda, tad sporto žaidynės liko jos šešėlyje. Šis faktas labai nuliūdino P.de Coubertiną.
1908 m. Londono olimpinėse žaidynėse teisėjų daugumą sudarė Jungtinės Karalystės piliečiai, kurie stengėsi savo konkurentus
amerikiečius bausti už menkiausius prasižengimus. Protestuodami prieš tokį teisėjavimą, amerikiečiai demonstratyviai ne kartą
atsisakė rungtyniauti finaluose.
1920 m. į Antverpene vykusias žaidynes nebuvo pakviesti karą
pralaimėjusių šalių atstovai: Vokietijos, Austrijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Turkijos sportininkai.
1928 m. Amsterdame kilo skandalas, kai Prancūzijos sportininkams nebuvo leista žaidynių išvakarėse treniruotis centriniame
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stadione. Prancūzai norėjo olimpines žaidynes boikotuoti. Konfliktą užglaistė Nyderlandų užsienio reikalų ministras.
1932 m. į Los Andžele vykusias olimpines žaidynes dėl tolimos
kelionės, ekonominių sunkumų bei įvairių valdžios atstovų nesutarimų neatvyko nemažai šalių delegacijų, ne tik Lietuvos.
1936-aisiais Berlyno vasaros olimpinėse žaidynėse lietuviai negalėjo dalyvauti dėl įtemptų Lietuvos ir Vokietijos santykių. Tada
Lietuvos saugumo atstovų buvo sulaikyti ir nuteisti Klaipėdos
krašte aktyviai veikę vietos nacių vadovai. Tų metų žaidynėse atsisakė dalyvauti sportininkai, nepritariantys nacizmui.
1936 m. Tarptautinis olimpinis komitetas nutarė po ketverių metų
surengti olimpines žaidynes Tokijuje ir Sapore, bet dėl 1937 m.
prasidėjusio Kinijos karo su Japonija 1940 m. Tokijuje planuotos
olimpinės žaidynės neįvyko. TOK stengėsi vasaros žaidynes perkelti į Suomiją, bet 1939 m. ją užpuolė Sovietų Sąjunga. Prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas ir jau nebe žaidynės buvo galvoje. Dėl
karo neįvyko ir 1944-ųjų vasaros olimpinės žaidynės.
Beje, 1940 m. žiemos žaidynes buvo numatyta rengti Garmiše-Partenkirchene, nes čia po 1936 m. žiemos olimpinių žaidynių buvo išlikusios sporto bazės. Hitleris netgi norėjo įtikinti TOK,
kad olimpinės žaidynės Vokietijoje vyktų nuolatos. 1940 m. TOK
prezidentą Henri de Baillet-Latourą aplankė Vokietijos sporto veikėjų delegacija ir pristatė Hitlerio planą dėl Tarptautinio olimpinio komiteto kontrolės.

ISTORIJA

1942 m. sausio 6 d. netikėtai mirė TOK prezidentas H.de Baillet-Latouras. Naudodamasis proga Vokietijos sporto vadovas
Carlas Diemas vėl atvyko į TOK būstinę Lozanoje ir norėjo perimti
TOK dokumentus. Tačiau darbuotojai spėjo paslėpti visą TOK archyvą.

1984 m., keršydami amerikiečiams dėl Maskvos žaidynių boikoto,
dalyvauti Los Andželo olimpinėse žaidynėse atsisakė SSRS ir dar
keturiolikos kitų vadinamojo komunistinio bloko šalių. Tariama
priežastis – neužtikrintas sportininkų saugumas. Maskvos agitacijai nepakluso Kinijos, Rumunijos ir Jugoslavijos komandos.

Nurimus karo audroms, 1948 m. Londone vėl buvo surengtos
vasaros olimpinės žaidynės. Į jas nebuvo kviečiami pagrindinių
karą pralaimėjusių šalių Vokietijos ir Japonijos atstovai. Iš žemėlapio dingus trims Baltijos valstybėms, jų sporto vadovai bei daug
sportininkų buvo nužudyti arba ištremti į gulagus.

1988 m. Seule vykusiose žaidynėse atsisakė dalyvauti Šiaurės Korėja, nes žaidynių organizatoriai nesutiko jos teritorijoje surengti
kelių varžybų. Kuba, Nikaragva ir Etiopija solidarizavosi su Šiaurės
Korėja.

Po karo Europos valstybės buvo nualintos. Ir joms, ir žaidynių
rengėjams trūko net pačių būtiniausių maisto produktų. Didžiosios Britanijos olimpinio komiteto vadovai kreipėsi į viso pasaulio
tautas pagalbos. Danija atsiuntė į Londoną 160 tūkst. kiaušinių,
Čekoslovakija – 20 tūkst. mineralinio vandens butelių. Nyderlandai padovanojo 100 tonų vaisių ir daržovių. Kai kurių šalių
olimpiečiai atvyko su savo maistu. Įvairių tautų parama stipriai
prisidėjo prie to, kad Didžioji Britanija sugebėtų surengti pokario
žaidynes.

2000 m. Sidnėjuje nedalyvavo Afganistano sportininkai, nes Talibano režimas uždraudė sportą.
Olimpinio sąjūdžio kelyje buvo net tik kruvinų karų, bet ir rasizmo apraiškų, konfliktų, šantažų, boikotų, dopingo skandalų bei
siekių olimpines žaidynes panaudoti savanaudiškiems nekilniems tikslams.

1952 m. Helsinkyje pasirodė SSRS delegacija, kurioje buvo ir Lietuvos sportininkų. O štai Kinijos olimpiečiai atsisakė atvykti dėl
žaidynėse dalyvavusių Taivano atstovų. Dėl tos pačios priežasties
Kinijos sportininkai nedalyvavo ir 1960 m. Romos žaidynėse.
1956 m. sovietų tankai numalšino Vengrijos sukilimą. Nyderlandai, Ispanija ir Šveicarija boikotavo Melburno olimpines žaidynes.
Melburne dalyvavusius Vengrijos sportininkus publika pasitiko
audringomis ovacijomis. Kai pasirodė SSRS delegacija, stadionas
nutilo. Taip pasaulio bendruomenė išreiškė protestą dėl sovietų
kariuomenės įsiveržimo į Vengriją.
Melburno baseine Vengrijos ir Sovietų Sąjungos vandensvydžio
rinktinių mačas vyko kaip tikras mūšis – su kraujo praliejimu. Laimėjo vengrai 4:0. Po žaidynių daug Vengrijos sportininkų negrįžo į tėvynę ir pasiprašė politinio prieglobsčio.
Dėl kitų politinių konfliktų ir Sueco kanalo krizės į olimpines žaidynes neatvyko Egipto sportininkai. Su egiptiečiais solidarizavosi Irakas, Libanas bei Kambodža.
1956 m. Melburne, 1960 m. Romoje ir 1964 m. Tokijuje vokiečių
olimpinė komanda įžengdavo į olimpinį stadioną su viena vėliava, bet delegacija būdavo padalyta į dvi dalis – VFR ir VDR.
1972 m. rugsėjo 5 d. per olimpines žaidynes Miunchene palestiniečių teroristinės organizacijos „Juodasis rugsėjis“ nariai olimpiniame kaimelyje nušovė du Izraelio komandos sportininkus. Dar
devyni atletai buvo paimti įkaitais ir vėliau taip pat žuvo. Viena
iš teroristinio akto priežasčių – Tarptautinio olimpinio komiteto
atsisakymas leisti žaidynėse dalyvauti Palestinos komandai. Nuo
tada olimpinio kaimelio gyventojus atidžiai saugo policijos ir karių pajėgos.
1976 m. Monrealyje vykusias žaidynes boikotavo 26 šalys, dauguma jų – iš Afrikos žemyno. Boikotuoti paragino Kongo Respublika, Tanzanija bei vėliau prisijungęs Irakas su Gajana. Pagrindinė
boikoto priežastis – Naujoji Zelandija, kuri pažeidė sankcijas PAR
atžvilgiu. Prieš olimpines žaidynes Naujosios Zelandijos regbininkai rungtyniavo su PAR sportininkais. TOK aiškino, kad regbis
nėra įtrauktas į žaidynių programą, bet afrikiečiai ir kitos boikotuoti žaidynes panorusios šalys buvo neperkalbamos.
Dar vienas incidentas kilo, kai Monrealis neįsileido Taivano sportininkų. Šio įvykio priežastis – Kinijos Liaudies Respublikos grasinimas Kanadai nutraukti prekybos susitarimus, jei žaidynėse
dalyvaus Taivanas.
1980 m. Maskvos olimpines žaidynes boikotavo 65 šalių sportininkai dėl 1979 m. gruodžio mėnesį SSRS įvykdytos invazijos į
Afganistaną.

Bėgikas D.Kwizera suvienijo kovojančias savo šalies gentis

MEDALĮ SKYRĖ TAIKAI
Olimpinis judėjimas, nugalėdamas pasitaikančius sunkumus,
tvirtai įžengė į XXI amžių. Dauguma olimpiečių ne tik garbingai
kovoja žaidynių arenose, bet ir gimtosiose šalyje siekia savo tautoms svarbių pergalių.
Pavyzdžiui, maža Afrikos šalis Burundis, kurioje ne kartą vyko
genčių skerdynės, 1996 m. į Atlantos žaidynes pirmą kartą išsiuntė nedidelę delegaciją. Jos atstovas Venuste Niyongabas netikėtai iškovojo 5000 m bėgimo rungties aukso medalį, nors prieš tai
jis vos du kartus buvo dalyvavęs šios rungties varžybose.
Laimingasis sportininkas pelnytą medalį skyrė taikai savo šalyje.
SUVIENIJO KOVOJANČIAS GENTIS
Kitas šios šalies olimpietis Dieudonne Kwizera, olimpiniame kaimelyje pamatęs, kaip įvairių šalių sportininkai draugiškai gyvena,
nutarė ir savo šalyje sukurti kažką panašaus. Jis tėvynėje surengė
taikos bėgimą, kuriame dalyvavo per 5 tūkst. įvairaus amžiaus
bėgikų. Sunku patikėti, bet šis renginys suvienijo tarpusavyje
kovojančias Burundžio gentis ir šioje šalyje atgijo ekecheirijos
dvasia.
Na, o 2020 m. pirmą kartą šiuolaikinių olimpinių žaidynių istorijoje jos buvo nukeltos dėl pasaulinės viruso pandemijos.
Olimpinis pasaulis, nugalėjęs daug sunkumų, tikisi įveikti ir šią
negandą bei viliasi, kad žaidynės šių metų vasarą įvyks ten, kur ir
numatytos, – Tokijuje.
OLIMPINĖ PANORAMA
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KRONIKA
KRONIKA
Luko Bartkaus nuotr.
„LTeam“ žiemos festivalis

POSĖDYJE – APIE BIUDŽETĄ, RENGINIUS, OLIMPINIUS KANDIDATUS
Sausio 21 d. nuotoliniu būdu vyko pirmasis šiais metais Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto posėdis.
Posėdžio metu pristatyta ir patvirtinta LTOK 2020 m. biudžeto
apyskaita, papildytas olimpinių rinktinių kandidatų sąrašas.
LTOK iždininkas Darius Čerka pristatė 2020 m. LTOK biudžeto
įvykdymo apyskaitą. LTOK pajamos praėjusiais metais siekė
11 mln. 26 tūkst. eurų. Nepaisant to, kad iš UAB „Olifėja“
pernai gauta 95 proc. planuotų pajamų, bendra pajamų suma
156,1 tūkst. eurų viršijo planuotą. Tai pasiekta laimėjus tarptautinių
projektų finansavimą.
Organizacijos išlaidos pernai siekė 10 mln. 60 tūkst. eurų – 2,5 mln.
eurų mažiau, nei planuota. „Pagrindinė to priežastis – pandemija
ir atšaukti arba sumažinti renginiai bei projektai“, – paaiškino LTOK
iždininkas.
Didžioji biudžeto dalis – daugiau nei 7 mln. 800 tūkst. eurų – buvo
skirta olimpiniam sportui finansuoti.
2021 m. biudžeto projektas bus svarstomas Vykdomojo komiteto
posėdyje vasario pradžioje, prieš Generalinės asamblėjos sesiją.
Posėdyje taip pat pristatyta Lietuvos olimpinio fondo (LOF)
2020 m. biudžeto įvykdymo apyskaita. Fondo pajamos praėjusiais
metais siekė 1 mln. 257 tūkst. eurų ir sudarė 95 proc. planuotų
pajamų. Pristatydamas apyskaitą LOF direktorius Mantas
Marcinkevičius pabrėžė, kad rėmėjų lėšos 2020-aisiais planą
viršijo 14 proc. Dėl atšauktų renginių ir dalies tik virtualiai vykdytų
projektų fondo išlaidos siekė 86 proc. planuotų.
Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtintos LTOK komisijų sudėtys
bei pristatyti atnaujinti programų „Tokijas 2020“ ir „Pekinas 2022“
lėšų paskirstymo kriterijai, taikytini individualių sporto šakų
rinktinėms, mokomajam sportiniam darbui bei pasirengimui
varžyboms finansuoti. Atnaujinus kriterijus numatyta didesnį

dėmesį skirti olimpinius normatyvus jau įvykdžiusiems
sportininkams.
Vykdomasis komitetas pritarė siūlymui olimpinę stipendiją skirti
olimpinės rinktinės kandidatams – šokių ant ledo porai Paulinai
Ramanauskaitei ir Deividui Kizalai. Į Pekino žiemos olimpinių
žaidynių kandidatų sąrašą įtrauktas slidininkas Modestas Vaičiulis.
Iš sąrašo išbrauktas dėl sveikatos treniruotes nutraukęs slidininkas
Jaunius Drūsys.
Į olimpinės pamainos sąrašą įtraukti gimnastai Ernestas Liaškinas,
Matas Imbrasas, Kristijonas Padegimas, Titas Kuzmickas, Daniilas
Korobkovas ir Gytis Chasažyrovas.
Vykdomojo komiteto posėdyje patvirtinta vasario 17 d.
vyksiančios Generalinės asamblėjos eilinės sesijos eiga. Pirmą
kartą Generalinė asamblėja rinksis ir balsuos nuotoliniu būdu.
Gruodžio mėnesį Vykdomojo komiteto nariai priėmė sprendimą
trijų sporto federacijų paprašyti pateikti pirminių dokumentų
kopijas, pagrindžiančias už gautą finansavimą pateiktas
ataskaitas. Lietuvos karatė federacija šių dokumentų nepateikė,
todėl Vykdomojo komiteto nariai priėmė sprendimą federacijos
atsiskaitymo laukti dar savaitę – iki sausio 28 d. To nepadarius
federacijos narystė Vykdomojo komiteto nutarimu LTOK bus
suspenduota.
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė taip pat supažindino su
sprendimais, priimtais Europos olimpinių komitetų asociacijos
Vykdomojo komiteto posėdyje bei su TOK sprendimais dėl Tokijo
olimpinių žaidynių.
LOF vadovas M.Marcinkevičius Vykdomojo komiteto nariams
taip pat pristatė tradicinio „LTeam“ žiemos festivalio idėją. Visus
saugumo reikalavimus atitinkantis renginys turėtų vykti vasarį.

PASKIRTA EOK GENERALINĖS ASAMBLĖJOS DATA
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Sausio 11 d. LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė dalyvavo
pirmajame šiais metais Europos olimpinių komitetų asociacijos
(EOK) Vykdomojo komiteto posėdyje. Virtualiame posėdyje
priimtas sprendimas EOK generalinės asamblėjos rinkimų sesiją
šaukti balandžio 16–17 d. Planuojama, kad esant tinkamai
epidemiologinei situacijai sesija vyks Graikijos sostinėje Atėnuose.

Šiuo metu EOK vadovo pareigas eina vykdomasis prezidentas
Nielsas Nygaardas. Danas šį postą užėmė praėjusių metų birželio
pradžioje po tuomečio prezidento Janezo Kocijančičiaus mirties.

Praėjusių metų pabaigoje vykusioje Generalinės asamblėjos
sesijoje pritarta siūlymui įstatuose numatyti galimybę Generalinės
asamblėjos rinkimų sesiją organizuoti anksčiau, nei baigiasi
kadencija, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių prezidentas
nustotų eiti pareigas.

Posėdžio metu patvirtinta, kad į gruodį perkelto Europos jaunimo
žiemos olimpinio festivalio Vuokatyje programoje turėtų išlikti visi
planuoti sporto renginiai.
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Per rinkimų sesiją 2021–2025 m. kadencijai bus renkami:
prezidentas, viceprezidentas, generalinis sekretorius, iždininkas
bei dvylika Vykdomojo komiteto narių.

EOK vykdomojo komiteto nariams pristatytas organizacijos
strategijos iki 2030 m. projektas.

POKALBIAI SU TOK PREZIDENTU
Sausio 21 d. TOK prezidentas Thomas Bachas susisiekęs vaizdo
skambučiu bendravo su TOK nariais. Šioje vaizdo konferencijoje
dalyvavo ir TOK narė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Mes nebesvarstome, ar žaidynės vyks. Dabar pagrindinis
klausimas – kaip jos vyks. Mūsų tikslas – surengti saugias
olimpines žaidynes Tokijuje ir išsaugoti olimpinių žaidynių
dvasią. Mes tikime ir pasitikime savo partneriais Japonijoje
ir esame tikri, kad Tokijo olimpinės žaidynės taps vienybės ir
pergalės simboliu“, – patikino TOK vadovas.
Siekdami užtikrinti žaidynių dalyvių saugumą, TOK ir Tokijo
olimpinių žaidynių organizacinis komitetas glaudžiai dirba
su Japonijos vyriausybe, Tokijo valdžia ir Pasaulio sveikatos
organizacija (PSO).
T.Bachas dar kartą patikino, kad COVID-19 vakcinos olimpinių
žaidynių dalyviams nebus privalomos, tačiau paragino esant
galimybei prieš olimpines žaidynes pasiskiepyti. „Vakcina yra
labai svarbi, tai vienas iš įrankių užtikrinti žaidynių dalyvių
saugumą, sukurti saugią aplinką ne tik svečiams, bet ir Japonijos
gyventojams“, – sakė TOK vadovas ir vėliau patikino, kad
paskiepytiems sportininkams bus taikomi tokie pat reikalavimai,
kaip ir nevakcinuotiems.
Jau anksčiau pranešta, kad tiek sportininkams, tiek delegacijų
atstovams COVID-19 testai bus privalomi prieš išvykimą, atvykus
į oro uostą Japonijoje ir prieš apsigyvenant olimpiniame
kaimelyje. Žaidynių dalyviams koronaviruso testai bus atliekami
ir olimpiniame kaimelyje.
Į olimpinį kaimelį sportininkai galės atvykti tik likus penkioms
dienoms iki savo starto, o išvykti per 48 val. nuo varžybų
pabaigos. Taip pat kuriama mobilioji programa, kuri padės sekti
olimpinių žaidynių dalyvių judėjimą Tokijuje. Ja naudotis bus

privaloma ir sportininkams, ir delegacijų nariams.
Sprendimas, ar į varžybas Tokijo olimpinėse žaidynėse bus
įleidžiami žiūrovai, turėtų būti priimtas iki kovo mėnesio.
Siekiant užtikrinti saugumą žaidynių metu ruošiamas specialus
žiūrovams skirtas taisyklių rinkinys.
Apie visus šiuos svarbius dalykus T.Bachas sausio 22 d. bendravo
ir su nacionalinių olimpinių komitetų atstovais. Susitikime
dalyvavo ir LTOK vadovai.
Šį pokalbį T.Bachas pradėjo paneigdamas pasirodžiusią
informaciją, esą Japonijos vyriausybė dėl COVID-19 pandemijos
siekia atšaukti Tokijo olimpines žaidynes. Kad tai netiesa,
patikino ir pokalbyje dalyvavęs Japonijos atstovas. Kiek anksčiau
TOK išplatino Japonijos vyriausybės pareiškimą, paneigiantį
pasirodžiusius gandus.

„LTEAM START UP GOES GREEN“ MOKYMAI
Du penktadienius iš eilės „Zoom“ platformoje vyko nemokami
LTOK ir Lietuvos olimpinio fondo vykdomos „LTeam Start Up Goes
Green“ programos mokymai. Jų metu tvaraus vartojimo šalininkas
Giedrius Bučas su sporto renginių organizatoriais kalbėjosi apie
aplinkosaugos niuansus.
Pirmoje mokymų dalyje dalyvavo ir specialisto klausėsi pusšimtis
įvairių organizacijų atstovų, o antrojoje vyko diskusijos ir
programos finansavimą laimėjusių projektų aptarimas bei
tobulinimas.
„Mano nuomone, sportas ir sporto renginiai gali būti labai geri
katalizatoriai, paskatinantys visuomenę labiau priimti tvarumo
idėją ir pritaikyti ją savo kasdienybėje. Sporto renginiai suvienija
įvairias organizacijas, įmones ir visuomenę, todėl jie tampa puikia
platforma ištransliuoti tam tikrą žinutę“, – pabrėžė mokymuose
dalyvavęs Nacionalinės sportininkų asociacijos (NSA) narys,
buriuotojas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis Rokas
Milevičius.
NSA – viena iš dešimties organizacijų, kurių iniciatyva 2021 m.
sulaukė „LTeam Start Up Goes Green“ programos finansavimo.
Tad šių mokymų metu su laimėtojais buvo aptarti paraiškose
rasti trūkumai, įtrauktos Tarptautinio olimpinio komiteto
rekomendacijos.
„Giedrius padėjo į tvarumo idėją pažvelgti per praktinius
pavyzdžius ir realias situacijas. Aiškiau pamatėme, kaip mes savo
organizuojamuose projektuose galime įgyvendinti vieną ar kitą
konkrečią idėją, kuri tiesiogiai prisidėtų prie tvaraus vartojimo

įdiegimo ir palaikymo, nes visų mūsų tikslas – turėti ilgalaikę
naudą ir strategiją“, – pabrėžė R.Milevičius.
Teikti naujas paraiškas finansavimui gauti bus galima rudenį.

SKAITAU, ŽIŪRIU, KLAUSAU

ĮVEIKTI KRŪVIUS
PADEDA IR MUZIKA

METUS REKORDINIU PASIRODYMU PASAULIO TAURĖS VARŽYBOSE UŽBAIGĘS
SLIDININKAS MODESTAS VAIČIULIS, KALBĖDAMAS APIE SAVO POMĖGIUS,
PRISIPAŽINO, KAD VIENU METU BUVO LABAI ĮNIKĘS Į KNYGAS, O DABAR JĮ
NUOLAT LYDI SERIALAI IR MUZIKA.
DOMINYKAS GENEVIČIUS

GERIAUSI
Knyga: Vladas Vitkauskas „Everestas –
manoji lemtis“
Filmas/serialas: „Neliečiamieji“, „Sostų
karai“, „Rimti reikalai“
Atlikėjas/grupė: SEL

S

portininkas neslepia, kad pastaruoju metu beveik visiškai neskaito knygų. „Iš anksčiau skaitytų įsiminė alpinisto Vlado Vitkausko knyga apie kopimą į kalnus. Tokio pobūdžio knygos
apie žiemą man patinka. Taip pat dar turiu nemažai knygelių
apie slidininkų ir sportininkų rengimą. Retkarčiais jas pavartau“, –
sako M.Vaičiulis, praėjusių metų pabaigoje puikiai pasirodęs Pasaulio taurės etape Dresdene (Vokietija). Jis pateko į sprinto rungties
ketvirtfinalį ir taip pakoregavo Lietuvos slidinėjimo istorijos įrašus.
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mas „Klik“ („Click“), kuriame pasakojama istorija apie tai, kaip pulteliu galima persukti laiką.“
Slidininkui taip pat patinka legendiniai klasikiniai filmai, tokie kaip
„Titanikas“. M.Vaičiulis prisipažįsta, kad pastaruoju metu stovyklose
dažnai žiūri žinias ir domisi Lietuvos aktualijomis.

STOVYKLOSE RYDAVO KNYGAS
Slidininkas daugiau nei prieš dešimt metų stovyklose buvo itin pamėgęs skaitymą. Būdavo ir taip, kad per vieną stovyklą perskaitydavo penkias knygas.

MUZIKA – TRENIRUOČIŲ PARTNERIS
„Sportuodamas beveik visada užsidedu ausines. Pavyzdžiui, vasarą per treniruotę su riedučiais po valandą–pusantros klausydavau
muzikos. Kažkokio konkretaus atlikėjo ar žanro nesu nusistatęs. Jeigu patinka muzika, tai ji ir groja. Tuomet mintys lengviau atitrūksta
nuo treniruotės ir greičiau laikas prabėga“, – paaiškina M.Vaičiulis.

„Kolega Mantas Strolia skaitydavo, tai ir man buvo toks impulsas
atsiradęs. Šiuo metu to impulso nėra“, – priduria M.Vaičiulis.

Pašnekovas atskleidžia, kad prieš daugelį metų mėgo žinomą JAV
repo atlikėją Eminemą, kai šis buvo užkopęs į karjeros aukštumas.

PATINKA IR LIETUVIŠKI SERIALAI
Filmai ir serialai sulaukia kur kas daugiau M.Vaičiulio dėmesio. Dažniausiai jis juos žiūri laisvu po darbų laiku. Paprastai tam užtenka
televizoriaus.

„Iš užsieniečių dažniau klausau hauso ar transo stiliaus dainų, kurios būna ilgesnės ir jose daugiau skambesio, o ne vien žodžiai“, –
priduria slidininkas. Iš Lietuvos atlikėjų jam patinka SEL, Jazzu, Saulius Prūsaitis.

„Nuolat žiūriu „Sostų karus“ ir „Vikingus“. Iš lietuviškų labiausiai
patinka „Rimti reikalai“. Anksčiau dar patikdavo „Moterys meluoja
geriau“, bet pastaraisiais metais šis serialas pasidarė nebeįdomus, –
sako M.Vaičiulis. – Iš filmų labiausiai patiko „Neliečiamieji“ (angl.
„The Intouchables“). Dar išskirčiau „Paskutinę karalystę“ („The Last
Kingdom“). Tai įdomus kūrinys apie karžygius. Taip pat įsiminė fil-

Iš Ignalinos kilęs sportininkas praėjusią vasarą susigundė apsilankyti šiame mieste vykusiame Vido Bareikio koncerte. „Gyva muzika
yra gerai, todėl pasirodymas patiko. Yra minčių kada nors nuvykti
į SEL koncertą, bet apie tai daug negalvoju. Jeigu kada bus proga
kur nors netoli apsilankyti, bus galima nuvykti. Koncertai yra puikus būdas įdomiai praleisti laiką“, – sako M.Vaičiulis.

OLIMPINĖ PANORAMA

