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D.Gudzinevičiūtė ir T.Bachas Lozanoje

B

OLIMPINĖ PANORAMA

SKAITYTOJAMS

LYGYBĖ SPORTE

TARPTAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS VISĄ KOVĄ KVIETĖ KALBĖTI APIE
LYČIŲ LYGYBĘ IR MOTERŲ LYDERYSTĖS SKATINIMĄ. ŠI KRYPTIS JAU NE
PIRMUS METUS YRA VIENAS LTOK PRIORITETŲ. APIE KELIĄ LYGYBĖS LINK
„OLIMPINĖ PANORAMA“ KALBĖJOSI SU OLIMPINE ČEMPIONE, TOK NARE,
LTOK PREZIDENTE DAINA GUDZINEVIČIŪTE.
Elvio Žaldario nuotr.

Kaip LTOK paminėjo lyčių lygybei skirtą kovo mėnesį?
Pristatėme naują projektą „New Miracle“, kurį įgyvendinsime su
Italijos, Latvijos, Estijos ir Slovakijos nacionaliniais olimpiniais
komitetais. Per trejus metus bus sukurta ir įdiegta jauniems
ar pradedantiems sporto vadybininkams bei vadybininkėms
skirta nemokama mokymų programa ir išskirtinė mentorystės
platforma, kurioje projekto dalyviai turės galimybę konsultuotis
su patyrusiais kolegomis.
Noriu pasidžiaugti komanda, dėl kurios atsiranda tokios iniciatyvos. LTOK paraiška pateko tarp nedaugelio laimėjusiųjų Europos
Komisijos finansavimą šiam projektui įgyvendinti. Vienas pagrindinių jo tikslų – skatinti lyčių lygybę, lyderystę ir dalyvavimą
priimant sprendimus, ugdyti pasitikėjimą savimi. Tikimės, kad
geri projekto pavyzdžiai paskatins pokyčius visuomenėje.
Taip pat pakvietėme sporto federacijas dalintis įkvepiančiomis
moterų istorijomis projekte „HeForShe“. LTOK prie šios Jungtinių
Tautų iniciatyvos prisidėjo pernai. Sulaukėme daug dėmesio ir
gerų atsiliepimų ne tik Lietuvoje, bet ir iš tarptautinių partnerių.
Džiaugiuosi, kad šis projektas tęsis dar bent metus.
Kuo Tokijo olimpinės žaidynės bus kitokios lyčių lygybės aspektu?
TOK siekia, kad Tokijo žaidynės taptų pavyzdžiu. Šios žaidynės
bus ypač paremtos lyčių pusiausvyra. Sportininkės sudarys 49
proc. visų dalyvių, šalies vėliavą atidarymo ceremonijoje neš
ir sportininkas, ir sportininkė, bus užtikrintas vienodas vyrų ir
moterų varžybų matomumas bei vyks net 18 mišrių rungčių –
devyniomis daugiau nei Rio de Žaneire.
TOK sesijoje dar ketveriems metams perrinktas prezidentas Thomas Bachas nuveikė didelį darbą lyčių lygybės srityje. Pirmiausia
išryškindamas problemą ir pabrėždamas, kad TOK lyčių lygybės
siekia visose sporto srityse – tiek varžybose, tiek kalbant apie
sporto vadybą bei organizacijų valdymą.
O veikti tikrai yra ką. Iš pusšimčio Europos nacionalinių olimpinių komitetų vos penkių prezidentės yra moterys. Iš daugiau nei
200 viso pasaulio nacionalinių komitetų vos keliolikai vadovauja
moterys.
Lietuvoje taip pat vis garsiau kalbama apie ryškesnį moterų
vaidmenį ir lyderystės skatinimą. Kaip ši situacija atrodo mūsų
šalies sporto pasaulyje?
Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje susiduriame su moterų trūkumu svarbiose sporto institucijose. Turime daug perspektyvių
ir daug pasiekusių atlečių, tačiau norėtųsi, kad daugiau moterų
taptų klubų vadovėmis, federacijų prezidentėmis, trenerėmis ar
generalinėmis sekretorėmis.
LTOK šiuo klausimu aktyviai dirba ir yra įgyvendinęs ne vieną

projektą. Prieš trejus metus Vilniuje vyko pirmasis Europoje
TOK forumas „Moterų lyderystės stiprinimas“. Renginys sulaukė
didžiulio tarptautinio dėmesio ir TOK prezidento T.Bacho vizito.
Didelį dėmesį skiriame specialistų mokymams ir profesionalių
sporto vadybininkų ugdymui. Visada raginame moteris aktyviai
dalyvauti šiuose projektuose, nebijoti imtis iniciatyvos ir lyderystės.
Lygybės vertybę pradedame skatinti labai ankstyvame amžiuje.
Olimpinio švietimo projektuose dirbame su moksleiviais, pedagogais, darželinukais. Visada pabrėžiame, kad nėra mergaitiškų
ar berniukiškų sporto šakų, stengiamės, kad visi vaikai turėtų
galimybę patirti sporto teikiamą džiaugsmą ir išsiugdytų įprotį
judėti.
Matau, kad mūsų projektuose dalyvaujančios mergaitės yra
drąsios, veržlios, nebijo imtis iniciatyvos. Tikiu, kad auga ateities
lyderės.
Kalbino Lina Motužytė
OLIMPINĖ PANORAMA
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TOK SESIJA

OLIMPINIS ČEMPIONAS

TOLIAU VAIRUOS TOK LAIVĄ
KOVO 10–12 D. VYKUSIOJE 137-OJOJE TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
SESIJOJE PRIIMTA NEMAŽAI SVARBIŲ SPRENDIMŲ. VIENAS JŲ – DAR
KETVERIEMS METAMS OLIMPINIO JUDĖJIMO VAIRĄ PATIKĖTI VOKIEČIUI
THOMUI BACHUI.
TOK nuotr.
T.Bachas perrinktas TOK prezidentu

T

arptautinio olimpinio komiteto prezidentu olimpinis čempionas T.Bachas buvo išrinktas 2013-aisiais aštuonerių metų
kadencijai. Olimpinė chartija numato, kad prezidentas renkamas aštuonerių metų kadencijai su galimybe būti perrinktam
dar vienai ketverių metų kadencijai.
Antroji vokiečio kadencija prasidės po vasarą vyksiančių Tokijo
olimpinių žaidynių ir baigsis 2025-aisiais.
Virtualioje TOK sesijoje dalyvavo bei prezidento rinkimuose balsavo ir olimpinė čempionė, TOK narė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Per pirmuosius aštuonerius Thomo Bacho vadovavimo metus
žmonės jį pažino kaip modernų, reformų siekiantį lyderį. Pats
būdamas olimpinis čempionas, jis daug dėmesio skyrė sportininkams, skatino sportininkų komisijų veiklą, atletų įsitraukimą.
Jis inicijavo „Olimpinę darbotvarkę 2020“, o į šio strateginio plano
kūrimą įtraukė praktiškai visą olimpinį judėjimą – nuo nacionalinių olimpinių komitetų vadovų iki pačių sportininkų. Be to, jo
vadovavimo laikotarpiu TOK stipriai pasistūmėjo į priekį lyčių lygybės klausimu. 2017-aisiais T.Bachas lankėsi Lietuvoje vykusiame forume „Moterų lyderystės stiprinimas“, dalyvavo Barselonos
olimpinių žaidynių 25-mečio minėjime, susitiko su tuometine
Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite. Visada jautėme T.Bacho
palaikymą, todėl tai, kad jis siekė antrosios kadencijos ir buvo
perrinktas, mums yra džiugi žinia“, – sakė LTOK vadovė, vienintelė
TOK narė iš Baltijos šalių D.Gudzinevičiūtė.
TOK sesijoje pasidžiaugta „Olimpinės darbotvarkės 2020“ – strateginio TOK ir olimpinio judėjimo veiksmų plano – pasiekimais.
Baigiamoji dokumento ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.
Per šešerius metus nuo „Olimpinės darbotvarkės 2020“ priėmimo
šis strateginis dokumentas padarė didžiulį poveikį olimpiniam judėjimui ir paskatino svarbius pokyčius. Įvedus pakeitimų, kuriais
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siekiama pritaikyti olimpines žaidynes prie ateities realijų, buvo
sustiprintas TOK ir olimpinis judėjimas.
2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių ir 2024 m. Paryžiaus
vasaros olimpinių žaidynių organizaciniai komitetai atsiskaitė TOK
sesijai, pristatydami padarytą pažangą ir sutelkdami dėmesį į svarbius rezultatus, kurių bus pasiekta per ateinančius mėnesius.
TOK sesijoje buvo pritarta reformoms, kurios pakeis būsimųjų
olimpinių žaidynių miestų šeimininkų rinkimų procesą. Naujasis
metodas buvo sukurtas siekiant išspręsti kilusius iššūkius. Anksčiau
procedūra buvo panaši į kreipimąsi dėl franšizės, TOK nustatant
konkurso sąlygas. Potencialūs kandidatai, besistengdami pralenkti
vienas kitą, per šį procesą išleisdavo dešimtis milijonų ir jausdavosi
pralaimėtojais, jeigu likus septyneriems metams iki žaidynių būdavo pasirenkamas kitas miestas. O tai neretai atbaidydavo nuo bandymo kandidatuoti ir rengti kitas žaidynes. Kai kurie miestai taip
pat susidūrė su etinėmis problemomis dėl lobistinių nusižengimų.
Dėl šių priežasčių vis mažėjo miestų kandidatų.
Pritarus reformai nuo šiol bus pasirenkamas vienas miestas kandidatas ir su juo vykdomas dialogas bei tariamasi dėl žaidynių organizavimo. Šiuo metu Australijos miestas Brisbanas – pagrindinis
kandidatas surengti 2032 m. vasaros olimpines žaidynes, su juo
pradėtas tikslinis dialogas. TOK nariai patvirtino sprendimą pradėti
dialogą dėl 2032 m. olimpinių žaidynių, o būsimųjų žaidynių miesto šeimininko komisija pradės išsamesnes diskusijas su „Brisbanas
2032“ komisija ir Australijos nacionaliniu olimpiniu komitetu.
TOK sesijoje vienbalsiai patvirtintas naujas strateginis TOK ir olimpinio judėjimo planas „Olimpinė darbotvarkė 2020+5“. Naujasis
veiksmų planas, kurį sudaro 15 rekomendacijų, remiasi „Olimpinės darbotvarkės 2020“ pasiekimais. TOK ir olimpinis judėjimas
juo vadovausis savo veikloje ateinančius penkerius metus.
Daugiau apie TOK sesiją skaitykite LTOK.lt

NAUJOVĖ

UNIKALUS LTOK PROJEKTAS
„TAI RAKTAS Į SPORTO PLĖTRĄ“, – APIE SPECIALISTŲ MOKYMUS IR
PROFESIONALIŲ SPORTO VADYBININKŲ RENGIMĄ SAKO LIETUVOS
TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTĖ DAINA GUDZINEVIČIŪTĖ. ŠIA
KRYPTIMI ŽENGTAS DAR VIENAS DIDELIS ŽINGSNIS – STARTUOJA KELIAS
ŠALIS VIENIJANTIS LYDERYSTĖS UGDYMO PROJEKTAS „NEW MIRACLE“.
JO INICIATORIAI IR KOORDINATORIAI – LTOK.
LAIMA STUNDŽAITĖ

N

aujojo projekto pagrindas – šiuo metu kuriama platforma jauniems ir mažiau patirties turintiems sporto administratoriams
bei vadybininkams, kurioje jie gaus ir nemokamą mokymų
programą, ir išskirtinę mentorystės galimybę – galės konsultuotis su patyrusiais ir daug savo srityje pasiekusiais kolegomis.
„Studentai turi judėjimą „Big Brother“. Čia būtų tas pats, tik pritaikyta sporte, – paaiškina LTOK užsienio ryšių direkcijos vadovė Vaida
Mačianskienė. – Juk kitąsyk taip trūksta kito žmogaus paskatinimo ar gerojo patarimo – turi platų pasirinkimą, tik reikia sustoti,
apsidairyti ir priimti tinkamą sprendimą. Šiomis dienomis, kai patiriame tiek daug iššūkių, tai itin aktualu. Galimybę pasitarti, gauti
konsultacijų iš patyrusių savo srities profesionalų, aukštas pareigas
užimančių sporto vadovų gaus visi projekto dalyviai.“
PRISIDĖJO SOLIDŪS PARTNERIAI
Projektas „New Miracle“ – unikali LTOK iniciatyva, prie kurios prisidėjo dar keturi Europos nacionaliniai olimpiniai komitetai – Italijos, Latvijos, Estijos ir Slovakijos.
Vienas projekto partnerių – Romos universitetas, sutikęs sukurti
platformą, kurioje būtų dalijamasi žiniomis, patirtimi ir dalyviai
galėtų bendrauti. Italai taip pat įsipareigojo sudaryti programą,
kokių žinių, įgūdžių reikia pradedantiems sporto vadybininkams.
„Romos universitetas šioje srityje yra ekspertas, tad, manau,
pasiūlys tikrai unikalią programą. Šie metai bus skirti tam, kad
išsigrynintume ją, dalyvių poreikius, o 2022-aisiais jau prasidės
realus darbas, mokymai, kvalifikacijos kėlimas. Iki tol suformuluosime amžiaus, patirties ir kitokius kriterijus dalyviams, nutarsime, kaip skelbti atrankas“, – vardija V.Mačianskienė.
Kiekviena prie projekto prisijungusi šalis savus dalyvius išsirinks
pati, paskui vyks tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai susitikimai.
IR MOTERIMS, IR VYRAMS
Kiekvieni mokymai, o jų LTOK pastaraisiais metais organizuoja ir
inicijuoja tikrai daug, turi savo auditoriją, kryptį ir tikslus. Pradžią
„New Miracle“ davęs ankstesnis sėkmingas projektas „Miracle“,
kurį finansavo „Erasmus+“ sporto programa, buvo skirtas moterims. Jos sporto organizacijose dažnai neužima vadovaujamų
pozicijų, tačiau dalyvauja inicijuojant ir vykdant įvairius projektus
bei prisideda prie sprendimų priėmimo sporto organizacijose.
„Siekėme, kad moteris save atpažintų kaip potencialią vadovę
ir lyderę. Yra padaryti tyrimai, kad vyrai daug lengviau save įsivaizduoja užimančius vadovaujamas pareigas, daug dažniau
dalyvauja konkursuose svarbioms pozicijoms užimti, nebijo rizikuoti, jei ir neatitinka visų keliamų reikalavimų. Mūsų moterims
trūksta tik ryžto, o kūrybingumo, lankstumo, idėjų jos turi per
akis. Tereikia paskatinti, įkvėpti pasitikėjimo. Tačiau jokiu būdu
nesakome, kad jos nuskriaustos, o mes imsime ir atversime joms
duris. Ne – dirbsime ir mokysimės visi kartu, nes „New Miracle“
skirtas ir moterims, ir vyrams. Vienos mes nieko negalime ir nenorime daryti. Mes norime ir turime dirbti kartu, visur reikalinga
natūrali pusiausvyra, – pasakoja V.Mačianskienė ir priduria, kad
mišrus LTOK kolektyvas galėtų būti sėkmingas lyčių pusiausvyros

ŽVILGSNIS
LTOK lyčių lygybės srityje yra įgyvendinęs ne vieną projektą. Prieš
trejus metus Vilniuje vykęs pirmasis Europoje TOK forumas „Moterų
lyderystės stiprinimas“ sulaukė didžiulio tarptautinio dėmesio.
Renginyje apsilankė ir TOK prezidentas Thomas Bachas. TOK taip
pat finansavo Lietuvoje vykusį moterų lyderių projektą „Laikas
pokyčiams!“, Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos lėšomis
finansuoti „Miracle“ ir „SUCCESS“ projektai, kurių partneris buvo LTOK.
Kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos sporto žurnalistų
federacija LTOK organizavo renginį „Lytiškumo tendencijos Lietuvos
žiniasklaidoje“ bei parengė „Rekomendacijas žiniasklaidos atstovams
dėl sporto temų ir sportininkų vaizdavimo“. Praėjusiais metais LTOK
prisijungė prie Jungtinių Tautų iniciatyvos „HeForShe“, kurios tikslas –
paskatinti vyrus solidarizuotis ir palaikyti sportinės karjeros aukštumų
siekiančias moteris. Didelio populiarumo sulaukęs projektas bus
tęsiamas ir 2021-aisiais.

pavyzdys: jo prezidentė – moteris, generalinis sekretorius – vyras. – Kiekvienas turi savo individualių savybių, kurios praverčia
priimant vieną ar kitą sprendimą. Pavyzdžiui, kai kurio nors nario
kolektyve trūksta, iškart pajuntame, kad svarstant vieną ar kitą
klausimą būtent jis pasakytų taip, kaip reikia. Vienų stipresnės
emocijos, kitų – logika. Tuo mes ir stiprūs.“
SVARBU PLĖSTI RYŠIŲ TINKLĄ
„New Miracle“ vis labiau traukia užsienio partnerių dėmesį. „Įgyvendinant kvalifikacijos kėlimo ir pasitikėjimo savimi projektus
turėjome patirties, ji ir buvo sudėta rašant „New Miracle“, kurio
autorė ir koordinatorė Agnė Vanagienė. Dabar jau toliau reikia
dirbti šia kryptimi. Partneriai iš Latvijos, Italijos, Estijos ir Slovakijos iškart įvertino, prisijungė. Dabar mums rašo ir kiti, jog turime
šaunų projektą, kuriame ir jie norėtų dalyvauti. Dalysimės gerąja
patirtimi ir žiūrėsime, kaip mums seksis“, – šypsosi LTOK užsienio
ryšių direkcijos vadovė V.Mačianskienė.
Dalijimasis patirtimi su kolegomis iš kitų šalių turi dar vieną didelį
pranašumą – taip plečiamas tarptautinių ryšių, bendravimo tinklas.
„Kai kuriems mūsų specialistams kartais pritrūksta pasitikėjimo savimi tol, kol neįsitikina, kad visur rūpesčiai ir reikalai tokie patys, tik
apvilkti kitos šalies marškinėliais. Kalbėdamiesi ir aptardami savas
problemas, jie tampa labiau pasitikintys, užtikrinti savimi, nes įsitikina, jog turi ne mažiau gebėjimų viską išspręsti, o kartais net yra
kūrybiškesni, nes daug ką sunkesnėmis sąlygomis mes padarome
taip pat gerai kaip kolegos svetur“, – pabrėžia V.Mačianskienė.
LTOK paraiška „New Miracle“ projektui įgyvendinti pateko tarp tų
315, kurie laimėjo Europos Komisijos finansavimą. Iš viso konkursui buvo pateiktos 1107 paraiškos. Iniciatyvai skirtas maksimalus
finansavimas – 355 tūkst. eurų.
OLIMPINĖ PANORAMA
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VIRŠELIO ISTORIJA

Alfredo Pliadžio nuotr.

B.Virbalytė-Dimšienė jau turi kelialapį į Tokijo olimpines žaidynes

SUNKIAUSIA –

PAKEISTI POŽIŪRĮ

AR DABAR, KAI MOTERYS VALDO VALSTYBES, BEVERTA KALBĖTI APIE LYČIŲ
LYGYBĘ? ŠIAI DISKUSIJAI IR MOTERŲ LYDERYSTĖS SKATINIMUI KOVO
MĖNESĮ PASKYRĘS TARPTAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS NEPRAŠOVĖ: ŠI
TEMA NEIŠSEMTA IR TEBĖRA AKTUALI. SPORTE – TAIP PAT. LEDUS IŠJUDINTI
TURĖTŲ IR ARTĖJANČIOS TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS, IR BESIKEIČIANTIS
VISUOMENĖS POŽIŪRIS. TIK ANTRAJAM PUNKTUI DAR REIKIA LAIKO.
LAIMA STUNDŽAITĖ

Š

iųmetės Tokijo olimpinės žaidynės bus kitokios ne tik dėl
savų korekcijų įnešusios COVID-19 pandemijos. Šiose žaidynėse pirmąsyk istorijoje sportininkės sudarys beveik pusę
visų dalyvių, nauja varžybų tvarkaraščio sistema užtikrins vienodą vyrų ir moterų varžybų matomumą, o visi 206 nacionaliniai
olimpiniai komitetai komandoje turės bent po vieną abiejų lyčių
atstovą. Žaidynėms diriguos moteris – jų direktorė Seiko Hashimoto.
Tačiau ar olimpiniam deglui palikus Japoniją lyčių lygybės tradicija tęsis? Kiek ji opi ir aktuali Lietuvai?
NENORI NUKONKURUOTI VYRŲ
Lietuvos regbio federacijos generalinė sekretorė Austėja Minkevičiūtė šia tema turi ką pasakyti, nes užsiima sportu, kuris stereotipiškai dar laikomas vyrišku, vadovauja vyrams ir, kelerius metus
gyvenusi bei sportavusi Airijoje, gali palyginti požiūrius ten ir čia.
„Kadangi Lietuvoje yra mažiau regbį žaidžiančių moterų, o ir pasiekimai nėra tokie aukšti kaip Airijoje, bendruomenės dėmesio
sulaukiame mažiau. Tačiau požiūris, kad moters vieta virtuvėje,
blėsta ir pas mus. Smagu, kad Lietuvos regbio čempionatuose
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gali dalyvauti mišrios merginų ir vaikinų komandos, džiugina
tendencija, kad regbis jau matomas kaip bendras sportas“, – sako
A.Minkevičiūtė.
Ji pernai buvo viena Jungtinių Tautų iniciatyvos „HeForShe“, prie
kurios prisijungė LTOK, herojų. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti
vyrus solidarizuotis ir palaikyti sportinės karjeros aukštumų siekiančias moteris.
Prieš penkerius metus iš emigracijos grįžusi į gimtąją Šilutę,
sportininkė buvo sutikta šiltai. „Airijoje buvau pripratusi, kad
vyrų pasaulis pripažįsta ir laimina moterų regbį, nesusidūriau su
priešišku požiūriu. Ir Lietuvoje nebuvo nieko ypatingo – tik vieną
kitą vyrų komentarą apie šiuo sportu užsiimančias moteris teko
išgirsti. Tačiau palaikymo sulaukiau daug daugiau. Klubai yra leidę man pažaisti su vyrais vien dėl to, kad labai reikėjo treniruotis.
O kai vaikinai pamatė mano galimybes, jiems tai irgi buvo iššūkis. Psichologija, kai sunku pripažinti, kad moteris taip pat stipri?
Tai normalu, nes mūsų vaikinai auklėjami neskriausti moters, jos
nežaloti, neužgauti, o šitoje sporto šakoje užgauti nesiekiama,
bet aikštelėje visko įvyksta. Tenka varžovą ir pargriauti. Esu pastebėjusi, kad žaisdami su merginomis vaikinai išlaiko džentel-
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meniškumą, jas pasaugo. Kartais tai man atrodo net neteisinga
jų atžvilgiu, nes jie jaučiasi neturintys teisės panaudoti visos jėgos, neišnaudoja galimybių kaip žaidėjai. O merginos prieš vyrą
žaidžia gal net dar stipriau. Taip išeina, kad komandoje vyrai net
kenčia (juokiasi), nes leido žaisti su jais, – sako Austėja ir čia pat
pagauna save už liežuvio: – Juk kas kam leidžia mišrioje komandoje žaisti? Gal mes – jiems?“
Ir aikštelėje, ir už jos ribų Austėja pastebi dar vieną su diskusija apie lyčių lygybę susijusį niuansą – vyrai čia įžvelgia grėsmę:
„Juk nė viena nenorime nukonkuruoti vyro, su juo varžytis, mes
tiesiog norime žaisti savo žaidimą. Vyrai kažkodėl tai supranta kaip konkuravimą. Štai tą požiūrį reikėtų keisti, nes moterys,
ateidamos į sportą, kuriuo vyrai užsiima, nenori jų pastumti ar
sumenkinti. Jos tik nori pažaisti ir pasiimti visus pozityvius dalykus, kuriuos galima gauti sporte: fizinę sveikatą, bendruomenę,
laimėjimus. Taigi, kai sakome, kad siekiame lyčių lygybės, man
norisi pataisyti: mes tenorime, kad ir mūsų veikla būtų priimama,
kad ir kokia ji būtų.“
A.Minkevičiūtė patyrė, kad save realizuoti, nuolat tobulėti moteriai sudėtingiau dėl objektyvių priežasčių – motinystės, vaikų auginimo. Taip pat ir subjektyvių, nes penkiamečius savo dvynius
Adamą ir Kyle‘ą augina be jų tėčio šalia. Tačiau norint kažko siekti
nėra neįmanomų kliūčių, atsiranda begalė palaikytojų. Jai geriausiais pagalbininkais tapo ne tik artimiausieji – mama, sesuo,
brolis, bet ir vyrai iš regbio pasaulio. Savanoriškai dirbti Lietuvos
regbio federacijoje ji pradėjo prieš kelerius metus – prisidėjo organizuojant ir rengiant čempionatus, nes sporto vadyba domino
visą laiką. Pernai rugsėjį jai teko atsakingos federacijos generalinės sekretorės pareigos.
„Iki tol moterų valdyboje nebuvo. Nesijaučiu už nieką pranašesnė –
dirbu Lietuvos regbiui, ne vyrams. Mielai priimu kiekvieną pamoką, patarimą, pastebėjimą ir tikiuosi, kad turėsiu pakankamai jėgų
ir kompetencijos prisidėti prie jų veiklos, ją pagerinti arba palengvinti“, – paaiškina Regbio federacijos generalinė sekretorė.
Pasak Austėjos, lyčių lygybės klausimas gal kiek sudėtingesnis vyresnei kartai, kuri dar buvo auklėjama skirstant, kas vyriška, o kas
moteriška. Retkarčiais tenka išgirsti apie užsilikusias priekabiavimo
istorijas: „Dar pasitaiko vyresnių trenerių, kuriems normalu atėjus į
treniruotę visus apčiupinėti, apkabinti. Juk jų laikais moterys negalėjo pasakyti „ne“ visiems čiupinėjimams. Tačiau tai baigia išnykti,
kaip ir požiūris, jog moterims kažko daryti negalima.“
Kaip įmanoma auginti dvynius, dirbti federacijoje, žaisti regbį,
treniruoti vaikus, būti dviejų – LTOK revizijos ir lyčių lygybės –
komisijų nare? „Dar studijuoju universitete Vilniuje sporto pedagogiką, – papildo kvatodama. – Sakau tiesiai šviesiai – nespėju!
Nesu herojė, kuri visada kalnus verčia su šypsena. Kad ir kaip kartais pavargusi jaučiuosi, nieko nekeisčiau. Esu labai dėkinga už

Sauliaus Čirbos nuotr.

Kipro Štreimikio nuotr.

A.Minkevičiūtė randa laiko ir treniruoti vaikus

D.Katulienė

man suteiktas galimybes, kad galiu ne tik augti kaip žmogus, bet
dar ir prisidėti prie regbio plėtros, paauginti Šilutės sportininkus.
Asmeninis gyvenimas kenčia. Būna, vežuosi vaikus į treniruotes,
stovyklas – vienu šūviu du zuikius nušaunu: ir su sūnumis pabūnu, ir pasportuoju.“
NE TIK SEKRETORĖS IR BUHALTERĖS
Kitai tradiciškai vyriška laikomai sporto šakai atstovaujanti Sostinės ledo ritulio akademijos vadovė Dalia Katulienė sako, kad Lietuvoje visuomenės požiūris į moterį kaip sporto vadovę keičiasi,
bet ne itin greitai.
„Dar gaji nuomonė, jog moteris – puiki pagalbininkė, vadybininkė, tačiau suvaldyti organizaciją gali tik vyras. Turime užauginti
naują mergaičių kartą, kuri nuo vaikystės nebūtų modeliuojama
tam tikra kryptimi. Kai vaiką auklėji kaip asmenybę, o ne kaip
mergaitę ar berniuką, jis auga pasitikėdamas savimi ir tikėdamas,
kad viskas yra įmanoma. Dabar, jeigu moteris tampa vadove, jai
kažkodėl norima priskirti moteriška laikomą sritį. Kodėl? Jei turi
pakankamai kompetencijos, ar ji negali vadovauti vyrų lygai?“ –
svarsto D.Katulienė. Ji pasveikina kiekvieną į ledo ritulį atėjusią
mergaitę ir jos tėvus, nes stereotipas, jog šis sportas tinkamas tik
berniukams, yra labai stiprus. Kovojant su šia nuomone padėti
gali žinios: „Daug kas ledo ritulį mato kaip kietą vyrišką žaidimą
ir net veda į jį sūnus, kad taptų tikrais vyrais. Tačiau yra ir vaikų, ir
moterų ledo ritulys, o jis – smagus žaidimas, kuriame iš principo
net nėra kontakto!“
Moterims įžengti į organizacijas ne tik kaip sekretorėms ar buhalterėms trukdo jų uždarumas – dažnoje įstaigoje darbas vyksta
siaurame rate, savose sultyse. „Taip pat labai priklauso nuo moterų, kurios yra toje sporto šakoje. Jei aukštų rezultatų pasiekusi
moteris mokės išnaudoti savo platformą siekdama karjeros ir populiarindama savo šaką, jai labai padės“, – įsitikinusi D.Katulienė.
Šią mintį ji iliustruoja konkrečiais pavyzdžiais: Kanados žurnalas
„Sportsnet“ antrus metus renka įtakingiausių pasaulyje ledo ritulio moterų 25-uką. Tarp jų gal tik penkios yra žaidėjos, kitos – klubų vadovės, skautės, trenerės, komunikacijos atstovės. Toks moterų išryškinimas padeda joms ateiti į sporto vadybą, aukščiausią
jos kategoriją. Juk skautės, trenerės, klubų vadovės puikiausiai
dirba su milijonus gaunančiomis NHL žvaigždėmis, yra žinomos
ir pastebimos.
„Žaviuosi JAV megažvaigžde futbolininke Megan Rapinoe – ji puikiai išnaudoja savo pergalių platformą kalbėdama apie lyčių nelygybę sporte, nevienodus atlyginimus. Galima sakyti, kad moterų
sportas duoda mažiau pajamų, vyrų – daugiau, dėl to jie gauna
didesnį atlygį, tačiau tos žirklės labai didelės ir kelia įtarimą, ar lėšų
generavimas yra vienintelė to priežastis“, – sako D.Katulienė.
Ji džiaugiasi, jog tarptautinės organizacijos vis labiau atkreipia dėmesį į moterų sportą, supranta, jog taip irgi gali pelnyti daugiau
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dėmesio, populiarumo. Pavyzdžiui, pajėgiausia pasaulio ledo ritulio lyga NHL jau kviečia moteris varžytis savo „Žvaigždžių dienose“.

G.Gustas

Marytės Marcinkevičiūtės nuotr.

Kasmet Vilniuje atsirasdavo bent po kelias žaisti ledo ritulį norinčias mergaites. Sostinės ledo ritulio akademija prieš penkerius metus išsikėlė tikslą suburti mergaičių komandą. Ir pernai
tai pavyko. „Kai mergaitės kartu varžosi ir treniruojasi, jos ilgiau
išlieka sporte, tad reikia skatinti ir suteikti joms galimybę. Šįmet
mergaičių atėjo dvigubai daugiau nei anksčiau, nes tėvai vedė
jas jau būtent į komandą. Kitas svarbus Ledo ritulio federacijos
žingsnis – suburta moterų rinktinė, kuri jau sudalyvavo oficialiose varžybose. Jos eina į priekį kaip flagmanai ir stengiasi įkvėpti
sportuojančias mergaites. Tai – impulsas, skatinantis šio sporto
masiškumą“, – džiaugiasi pamainą pirmajai rinktinei auginančios
akademijos vadovė.
POKYČIUS PRADĖTI NUO SAVĘS
Krepšinis – Lietuvoje labiausiai matoma sporto šaka, tad vyrų ir
moterų krepšinio populiarumo skirtumas pastebimas itin ryškiai.
Kodėl? Lietuvos moterų krepšinio lygos direktorius, pats buvęs
profesionalus krepšininkas Giedrius Gustas mano, jog tai, kad
moterų krepšinis šiandien tarsi pastumtas į šoną, lėmė ne viena
priežastis, o jų visuma.
„Lietuvos krepšinio federacija labai stengiasi, kad moterų krepšinis
mūsų šalyje stiprėtų. Vykdome daugybę projektų, kuriais siekiame
apskritai mergaites pritraukti į sportą, ne tik į krepšinį. Svarbu, kad
kuo daugiau jų įsitrauktų nuo mažiausio amžiaus, tada bus daugiau
tikimybių, kad išaugs iki aukščiausio lygmens – Moterų krepšinio lygos, šalies rinktinės, jos ateityje rodys rezultatą ir iškovos pergalių,
o pergalės – vienas iš kelių į populiarumą“, – aiškina G.Gustas, kodėl
šiandien daug dėmesio skiria vaikų projektams. Kviečiant mergaites žaisti krepšinį tenka susidurti su vis dar gaju mitu, jog čia jos
paaugs daugiau, nei augtų natūraliai, ar kaip kitaip fiziškai pasikeis.
„Tikrai nė viena, tapusi sporto profesionale, nepasidarė nei kuprota, nei labiau išaugo. Ir kojos kreivos nuo krepšinio ar futbolo netampa. Keista, bet net ir šiandien tenka šviesti žmones apie tai“, –
stebisi buvęs krepšininkas.
Žiūrovus į moterų krepšinio rungtynes ar prie televizoriaus pritrauks tik techniškas krepšininkių žaidimas, kuris bus malonus
akiai, o rezultatai – intriguos. „Labai daug sporto aistruolių nėra
vienos konkrečios komandos gerbėjai. Tie, kurie tikrai domisi
krepšiniu, žiūri ir vyrų, ir moterų rungtynes. Jei jos bus įdomios,
jie eis į sales“, – mano moterų lygos vadovas.
Jis taip pat priklauso LTOK lyčių lygybės komisijai, tad kaip galėdamas skatina krepšininkių palaikymą. „Atvejų, kada vyrai važiuoja paskui legionierės karjerą užsienyje pradėjusią žmoną, yra,
bet jie ne itin dažni. Buvo puiki LTOK įgyvendinta iniciatyva „HeForShe“, per ją sužinojome daug gražių moterų palaikymo istorijų. Visus sujaudino pasakojimas apie krepšininkus Giedrę ir Arną
Labuckus, kai pagausėjus šeimai vyras kažkuria prasme paaukojo
savo karjerą ir išvyko ten, kur gavo kontraktą jo žmona. Tokias istorijas stengiamės viešinti, rodyti jas kaip pavyzdį kitiems“, – pasakoja G.Gustas.
Paklaustas, kaip kuo daugiau moterų įtraukti į krepšinio vadybą,
jis atsako pavyzdžiu: „Lietuvos krepšinio federacijoje šiandien
dirba dvylika vyrų ir dešimt moterų. Kiekvienas savo srities vadovas ir specialistas. Kaip sakė Mohandas Gandhi, jei nori pakeisti
pasaulį – pradėk nuo savęs. LTOK moterys taip pat sudaro bene
pusę darbuotojų.“
NĖRA SRITIES, KUR NEGALĖTŲ LYDERIAUTI
2016-ųjų Rio de Žaneiro olimpinis vicečempionas irkluotojas Mindaugas Griškonis mano, kad šiais laikais lyčių lygybės problemų
jau mažiau nei anksčiau. „Sportuoju jau dvidešimt metų, matau,
kad dabar susidurti su nelygybe mūsų srityje labai reta. Kažkada,
kai pradėjau irkluoti, mano sporto šakoje moterų procentas buvo
mažesnis, bet laikui bėgant viskas keitėsi. Tarptautinė irklavimo
10

OLIMPINĖ PANORAMA

Olimpiečiai M.Griškonis ir D.Lobačevskė augina dukterį Atėnę

federacija padidino moterų kvotą olimpinėse žaidynėse, sumažino vyrų – dabar turėsime tiek pat rungčių ir dalyvių, nes anksčiau
mūsų būdavo daugiau“, – pasakoja vienas tituluočiausių Lietuvos
irkluotojų, LTOK sportininkų komisijos pirmininkas.
Jam asmeniškai lyčių lygybės tema natūrali nuo vaikystės, nes
matė irkluojančius abu savo tėvus Antaną Griškonį ir Astą Pažereckaitę-Griškonienę, o gyvenimo draugė Diana Lobačevskė –
taip pat olimpietė, viena pajėgiausių Lietuvos maratonininkių.
„Gal kažkada kiek stebino sunkiaatlečių ar boksininkių pasirodymai, bet dabar tai jau irgi tapo visiškai įprasta. Sporte lygūs visi,
taip pat ir kovinėmis šakomis užsiimančios moterys. Jos jau lyderiauja ir politikoje, ir versle. Bent jau Europos šalyse nėra sričių,
kur jos negalėtų siekti aukštumų“, – mano irkluotojas.
Vyrų sportas, pasak jo, sulaukia daugiau dėmesio dėl to, kad ten
didesnė konkurencija. „Bent jau kalbant apie daugiausia žiūrovų
sutraukiančius krepšinį, futbolą. O, pavyzdžiui, mūsų irkluotojos
taip pat pasiekusios labai daug, ne tik vyrai. Plaukime irgi balansas: kiek galėjo, medalius vežė Rūta Meilutytė, dabar veža Danas
Rapšys“, – juokiasi M.Griškonis.
VIEŠUMAS – SVARBUS GINKLAS
Stalo teniso treneris, LTOK lyčių lygybės komisijos narys Matas
Skučas nemano, kad šioje srityje jau beveik viskas padaryta: „Kaip
sportininkui, treneriui, sporto fanui tenka matyti daug nelygybės. Tai pirmiausia skirtingi atlyginimai, varžybų dalyvių skaičius,
nevienodas žiniasklaidos dėmesys. Jau prasidėjo antrasis moterų galimybes siekti karjeros skatinančios iniciatyvos „HeForShe“
etapas, pirmojo metu buvo nufilmuotos kelios įkvepiančios istorijos, stengiamės su nelygybe kovoti įvairiomis priemonėmis, o
viešumas – viena svarbiausių.“
Treneris dalyvauja Tarptautinio olimpinio komiteto vebinaruose
lyčių lygybės tema, ten sulaukia pasaulinių garsenybių paskatinimo dirbti ir garsiai kalbėti apie tai, nelygu, kokie kiekvienos šalies
resursai ir galimybės. „Pastarąjį kartą Prancūzijos irklavimo federacijos atstovai džiaugėsi, jog organizacijoje pasiekus lyčių pusiausvyrą priimami sprendimai tapo įvairiapusiškesni, lankstesni, kokybiškesni. Užsienyje dar seniau nei pas mus kalbama, kad bent jau
33 procentai įvairių komitetų darbuotojų būtų moterys. Nebe tie
laikai, kai jos turėjo užleisti kelią reikalus tvarkantiems vyrams. Stereotipai griūva, judame gera linkme“, – sako M.Skučas.
Stalo tenisas Lietuvoje – tas sportas, kur lyčių nelygybės praktiš-

Donato Lazausko nuotr.

Augusto Četkausko nuotr.
R.Puišienė

M.Skučas ir jo mišrių dvejetų partnerė E.Riliškytė

kai nematyti. Bent jau pergalėmis iki šiol garsesnės buvo moterys
nei vyrai. „Mūsų šaka dėkinga dėl to, kad mažiau trauminga. Šis
sportas – nekontaktinis, jis lavina regą, judrumą, kitas savybes,
dėl to tėvai noriai veda į treniruotes tiek berniukus, tiek mergaites“, – pripažįsta treneris.
ATLAIKYTI VISUOMENĖS SPAUDIMĄ
Olimpietė, sportinio ėjimo atstovė Brigita Virbalytė-Dimšienė –
turbūt puikiausias lyderystės pavyzdys visose srityse, kurių imasi.
Ji – viena Lietuvos ėjikų komandos lyderių, besirengianti Tokijo
žaidynėms, kurios jai bus jau trečios. Taip pat viena Nacionalinės
sportininkų asociacijos vadovių, pripažinta ir vertinama sporto
žurnalistė, dirbanti LRT televizijoje.
„Man patinka lyderiauti, tai turbūt užkoduota mano asmenybėje. Be šito turbūt nepasieksi ryškių rezultatų nė vienoje srityje, o
ypač – sporte. Tapdama lydere minėtose srityse trikdžių nepatyriau, o sunkiausia buvo kovoti su stereotipiniu visuomenės moteriai primetamu paveikslu. Kokiu? Man 36-eri, tad nuolatos buvau
spaudžiama gyventi kitokį – įprastą moteriai gyvenimą, tačiau
žinau, kokiu keliu noriu eiti, ko siekiu ir, manau, gana sėkmingai
atsilaikau. Ištekėjau 21-erių, būdama profesionali sportininkė, ir
nuo tada girdėjau, kad karjera bus baigta, nes tuoj tapsiu mama.
Tačiau paneigiau taisyklę, kad sportinės svajonės nesusijusios su
asmeniniu gyvenimu, o jį ir karjerą galima puikiai suderinti. Tikrai
palaikau sportininkes, kurios tapo mamomis, padarė pertrauką ir
grįžo į sportą, bet kiekviena turi teisę rinktis“, – pasakoja Brigita.
Kiekviena nesėkmė, trauma, net atidėtos olimpinės žaidynės vertė susimąstyti, ar teisingai renkasi, tačiau išvaikiusi dvejones ji vėl
tvirtai žengia savo svajonių link. Draugai, tėvai ir, žinoma, vyras
visada palaiko, jis ir pulkas augintinių jos kantriai laukia namie.
Kai šeimininkė grįžta mėnesį praleidusi sporto stovykloje, augintiniai kelias dienas iš ilgesio nė per žingsnį nuo jos nesitraukia.
Brigita pabrėžia: jai pasisekė, kad yra lengvaatletė. Šios sporto šakos atstovėms paprasčiau nei kitoms, nes dažnai moterų
varžybos būna net labiau žiūrimos nei vyrų. Tai taikoma būtent
sportiniam ėjimui: „Per karjerą nesusidūriau su tokiu dalyku, kaip
skirtingi atlyginimai. Jei vykstame į komercines varžybas, jose
vyrų ir moterų atlygis vienodas. Tačiau visame pasaulyje garsios
istorijos, kai vyrų ir moterų honorarai stipriai skiriasi. Tai liūdina,
nes, manau, kiekvienas nepriklausomai nuo lyties galime siekti
aukštumų toje šakoje, kuri tave traukia.“

PIRMIAUSIA VISI ESAME ŽMONĖS
Antarktidos maratono nugalėtojos, verslininkės ir sporto mėgėjos Romos Puišienės nuomone, moterų lyderių stygių pas mus
lemia istorinės aplinkybės. „Juk dar ne taip seniai – apie 1970-uosius – moterys be vyro žinios Amerikoje negalėjo banke atsidaryti sąskaitos. Laiko praėjo dar labai nedaug, kad teisės visose
srityse susilygintų, bet progresas yra, tik reikia jį skatinti, daugiau
rodyti moterims, kad jos – lygiateisiai dalyviai visose sistemose, –
sako R.Puišienė ir prisipažįsta, kad siekdama karjeros ji nepatyrė nelygybės: – Mano pozicijos nebuvo viešos ar visuomeninės,
o privačiame versle. Tad mane supusioje aplinkoje viskas sekėsi
puikiai.“
Kritikos ar pašaipų, kad sportuodama dažnai lenkia vyrus, ji taip
pat nesulaukė. „Mano sportas – orientavimasis kalnų dviračiais –
universalus, tinkantis visiems. Seksizmo, pašaipų gal labiau gauna boksininkės ar UFC kovotojos. Mes kažkodėl įspraudžiame
save į rėmus, tarsi užsidedame ant galvos po kibirą „vyras“ ir „moteris“. Bet iš esmės visi esame žmonės – tokie patys, tik su tam
tikromis savybėmis, kurių dalis nulemta biologinės lyties. Juk gali
būti ir stipri akmenis skaldanti moteris, ir megztinius mezgantis
vyras, bet kas čia negerai, jei jie abu visiškai save realizuoja? Bet
kokia problema išnyktų, jei kiekvieną priimtume kaip skirtingomis savybėmis pasižymintį žmogų, nesvarbu, jis gimė vyru, moterimi, juodas ar baltas“, – įsitikinusi verslininkė.
2018-aisiais vykusį Antarktidos maratoną, kai 42 km 195 m bėgo
per purų sniegą, spirginant dvidešimties laipsnių šalčiui, ji vadina
tiesiog atostogomis, kurioms kruopščiai ruošėsi, bet tuo nesiekė
niekam nieko įrodyti.
„Kad jį nubėgsiu, žinojau, kad laimėsiu – nesitikėjau. Su vyru norėjome išbandyti kažką unikalaus, nepatirto, tad tiesiog ėmėme
ir padarėme“, – šypsosi prisiminusi.
Beje, trasoje Antarktidoje nuo stipraus vėjo ją pridengė šalia bėgantis vyras – odontologas Algirdas Puišys, taip paaukodamas
savą rezultatą, nes abu įvertino: Romos šansai tapti nugalėtoja
didesni, nei jo laimėti vyrų kategorijoje. Taip pat protingai ir sėkmingai jie dalijasi lyderių vaidmenis ir šeimoje, ir versle. O varžosi
ir konkuruoja nebent kilnodami štangą.
„Vyras laimi, bet aš neduodu jam atsipalaiduoti ir užmigti ant laurų“, – kvatodama pavyzdžiu, kokia gali būti konkurencija ir kartu
bendras rezultato siekimas, dalijasi R.Puišienė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Dano Kriaučiūno nuotr.

TOKIJO LINK

Trijulių rinktinės kandidatų sąraše – 13 krepšininkų

PRIE TRIJULIŲ RINKTINĖS

DURŲ – SPŪSTIS

„MANAU, KAD MŪSIŠKIAI TIKRAI GALI PRASIBRAUTI Į JAPONIJOJE
VYKSIANČIAS OLIMPINES ŽAIDYNES. JŲ ŠANSUS PROCENTAIS VERTINČIAU
60 SU 40“, – „OLIMPINEI PANORAMAI“ TEIGĖ LIETUVOS TRIJULIŲ KREPŠINIO
NACIONALINĖS KOMANDOS TRENERIS DAINIUS NOVICKAS. TAI, KAD LIETUVIAI
TURI PAKANKAMAI MEISTRIŠKUMO IŠKOVOTI OLIMPINĮ KELIALAPĮ, ĮSITIKINĘS
IR DUKART PASAULIO TRIJULIŲ ČEMPIONATO NUGALĖTOJAS MINDAUGAS
BUDZINAUSKAS.
VAIDAS ČEPONIS

T

okijo olimpinėse žaidynėse Lietuvos garbę gali ginti net dvi
vyrų krepšinio rinktinės – tradicinio ir trijulių. Kad taip įvyktų,
abiem ekipoms reikia peršokti atrankos varžybų barjerą.

Krepšinio trise prieš tris atranka vyks gegužės 26–30 d. Austrijos
mieste Grace. Iš dvidešimties ten dalyvausiančių rinktinių teisę
žaisti olimpinėse žaidynėse įgis tik trys pajėgiausios. Komandos
bus suskirstytos į keturias grupes po penkias ekipas. Į kitą etapą,
ketvirtfinalį, pateks po dvi geriausias.
Lietuvos krepšininkai išbandys jėgas B grupėje kartu su JAV, Belgijos, Pietų Korėjos ir Kazachstano ekipomis. D.Novickas prognozuoja, kad mūsiškiams šioje grupėje sunkiausia bus kovoti su amerikiečiais. Jo manymu, Lietuvos ir JAV rinktinės turėtų žengti į kitą etapą.
Trenerio tikinimu, į tris olimpinius kelialapius rimčiausiai pretenduos 5–6 komandos: be Lietuvos ir JAV, taip pat Latvija, Slovėnija,
Nyderlandai. Jis neatmeta ir staigmenų galimybės. Netikėtumų
gali pateikti, pavyzdžiui, Ispanijos, Prancūzijos rinktinės, kurios
yra pajėgios sumaišyti kortas kai kuriems favoritams.
D.Novicko teigimu, trijulių krepšinis sunkiai prognozuojamas.
Trumpam gali iššauti ir tos ekipos, kurios nepriskiriamos prie favoritų. Pavyzdžiui, Belgijos rinktinė, kuri turi krepšinio 3x3 arenų,
labai rimtai treniruojasi. Korėjiečiai, turintys aukšto lygio įžaidėją
ir trenerį iš Serbijos, irgi nėra silpni.
Kai kuriose rinktinėse yra žaidėjų, kurie rungtyniauja elitinėse salės krepšinio lygose. Dalis nacionalinių komandų turi po vieną natūralizuotą krepšininką. Pavyzdžiui, Nyderlandai neseniai suteikė
pilietybę talentingam serbui.
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GALI RUNGTYNIAUTI IR J.MAČIULIS
Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše šiuo metu yra 13 krepšininkų. Iš jų būtų išrinkti keturi, kurie vyktų į Tokiją. Apsivilkti nacionalinės komandos aprangą pretenduoja žaidėjai iš Utenos „Juventus-Uniclub Casino“, Šakių „Gulbelės“ ir Kauno rajono „Tauro“.
Tai Ignas Vaitkus, Žygimantas Skučas, Vytautas Šulskis, Gintautas
Matulis, Darius Tarvydas, Aurimas Urbonas, Aurelijus Pukelis, Šarūnas Vingelis, Paulius Beliavičius, Marijus Užupis, Šarūnas Beniušis, Žygimantas Šimonis ir Paulius Semaška.
Tiesa, D.Novickas neatmeta varianto, kad į rinktinę pateks trijulių
krepšinį žaidžiantis Jonas Mačiulis. Šis garsus krepšininkas gali
nespėti į atrankos turnyrą Grace, nes labai realu, jog su Atėnų AEK
klubu nukeliaus iki Graikijos čempionato finalo. Bet įmanoma,
kad jis rungtyniautų Tokijuje, jei lietuviai ten prasibrautų. Tačiau
taip nutiktų tik tuomet, jei J.Mačiulis pelnytų vietą trijulių rinktinėje ir nepatektų į tradicinio krepšinio nacionalinės komandos
dvyliktuką.
D.Novickas sako, kad nė vienas kandidatas nėra garantuotas dėl
savo vietos rinktinėje. „Varžybose, kuriose dalyvausime iki atrankos turnyro, išbandysime įvairiausius sudėties variantus. Vertinsime ne tik individualų krepšininkų žaidimą, fizines savybes, bet ir
tai, kaip kandidatai reaguoja į stresines situacijas, kaip limpa vienas prie kito. Žodžiu, vieni svarbiausių dalykų bus susižaidimas ir
mikroklimatas“, – samprotauja treneris.
ŽAIDĖJUS TEKO STABDYTI
Pasak D.Novicko, idealiausia trijulių krepšinio komandos komplektacija – visi keturi iš distancijos gerai pataikantys žaidėjai, ku-

KAS ŽAIS TOKIJUJE

TOKIJO LINK

Olimpinėse žaidynėse dalyvaus aštuonios vyrų krepšinio trijulių
rinktinės. Pagal šalių reitingą teisę žaisti Tokijuje jau turi Serbija, Rusija
ir Kinija. Kovos ir turnyro šeimininkai japonai.
Trys komandos į žaidynes pateks iš atrankos turnyro, kuris gegužės
26–30 d. bus surengtas Austrijoje. 20 ekipų suskirstytos į 4 grupes:
A – Mongolija, Lenkija, Brazilija, Turkija, Čekija;
B – Lietuva, JAV, Pietų Korėja, Belgija, Kazachstanas (pastaroji rinktinė
pakviesta, kai žaisti atsisakė Naujoji Zelandija);
C – Slovėnija, Prancūzija, Kataras, Filipinai, Dominikos Respublika;
D – Nyderlandai, Latvija, Kanada, Kroatija, Austrija.
Į kitą etapą pateks po dvi pajėgiausias komandas. Paskui turnyras vyks
atkrintamųjų varžybų sistema.
Dar viena rinktinė į olimpines žaidynes pateks kitame atrankos turnyre.
Jame turės teisę rungtyniauti tos šalys, kurių tradicinio krepšinio
rinktinės nepateko į dvejas praėjusias olimpines žaidynes. Tad lietuviai
čia žaisti negalėtų.

Treneriai Ž.Urbonas ir D.Novickas

krepšininko, Utenos ekipa yra pajėgesnė. Tai parodė ir šių ekipų
tarpusavio akistatos, kuriose dažniausiai sąlygas diktuoja „Juventus-Uniclub Casino“.
M.Budzinauskas įsitikinęs, kad rinktinėje svarbiausia turėti bent
du gerus metikus iš keturių. Antras būtinas dalykas – visi žaidėjai
turi efektyviai gintis vienas prieš vieną. Tokiu atveju vidurio puolėjas turi būti mobilus, o ne lėtas, kad susikeitus dengiamaisiais
pajėgtų pristabdyti ir oponentų gynėjus.
JĖGOS APSILYGINO
M.Budzinauskas mano, kad J.Mačiulis yra tinkamas trijulių krepšinio žaidėjas. Tuo jau buvo galima įsitikinti vasarą per „Hoptrans“
turnyrą Palangoje. Kita vertus, Jonui gali trūkti laiko suderinti stygas su kitais komandos nariais.
Treniruočių stovykloje vyko atkaklios kovos

rių visų ūgis maždaug 198 cm. „Tačiau visų tokių žaidėjų neturime. Reikės ieškoti geriausio varianto. Turime individualiai stiprių
krepšininkų. Tiesa, mums gali pristigti šiek tiek laiko pasirengti
atrankai. Be to, kai kuriems žaidėjams truputį trūksta patirties. Vis
dėlto tikiu, kad įveiksime atrankos varžybų barjerą“, – patikina
D.Novickas.
Jis pasidžiaugė, kad vasarį Anykščiuose vykusioje treniruočių
stovykloje visi pretendentai į rinktinę kovėsi kaip liūtai. Kartais
treneriui ir jo pagalbininkui „Juventus“ strategui Žydrūnui Urbonui netgi reikėdavo pristabdyti vyrus, kad šie nepervargtų ir
nepatirtų traumos.
PLIUSAI IR MINUSAI
„Lietuvos rinktinė turėtų būti stipri. Ypač, jeigu bus sudaryta Utenos komandos pagrindu. Jos nariai yra aukšti, sugeba pataikyti tritaškius, intensyviai gintis. Tačiau tikėjausi, kad kai kuriuose
tarptautiniuose turnyruose uteniškiai atrodys geriau. Jiems kartais pristinga koncentracijos, kartais be reikalo emocijoms pasiduoda Ž.Skučas.
Be to, komandai trūksta nuoseklumo žaidime, solidesnės komandinės ir individualios gynybos. Jie neretai per daug vienodai
žaidžia, ne visada pasinaudoja savo koziriais, priešininkų silpnybėmis – pasigendu taktinio brandumo. Uteniškiai ne kartą pralaimėjo potencialiai silpnesniems varžovams. Vis dėlto tai aukšto
lygio komanda“, – dėsto M.Budzinauskas.
Dukart pasaulio čempiono manymu, „Gulbelės“ krepšininkai
labai gerai susižaidę, nes ilgą laiką rungtyniauja kartu. Itin svarbus žaidėjas yra aukštaūgis A.Pukelis. Vis dėlto, pasak buvusio

„Trijulių krepšinyje susižaidimas be galo svarbus. Žaidėjai vienas
kitą turėtų suprasti iš pusės žvilgsnio. Savaitės J.Mačiuliui tikrai
nepakaktų integruotis į rinktinę. Jis turėtų dalyvauti 3–4 turnyruose, kad spėtų pajausti ekipos draugus“, – tvirtina M.Budzinauskas.
Pasaulio čempiono pastebėjimu, labai rimtas pretendentas patekti tarp keturių geriausiųjų – puolėjas Darius Tarvydas, dabar
su Jonavos klubu rungtyniaujantis Nacionalinėje krepšinio lygoje. D.Tarvydas tapo naudingiausiu „Hoptrans“ turnyro žaidėju. Su
juo M.Budzinauskas yra žaidęs kartu, dar anksčiau šį krepšininką
ir treniravo.
Trenerio teigimu, pasaulyje, kaip ir prieš 10–15 metų, liko tos pačios dominuojančios rinktinės. Skirtumas tik tas, kad pasitempė
vidutiniokai ir ekipų jėgos apsilygino.
„Kad ir kaip ten būtų, lietuviai turi labai gerų galimybių patekti į
olimpines žaidynes“, – optimistiškai sako buvęs trijulių krepšinio
asas.
ŽADA STIPRINTI MOTERŲ RINKTINĘ
Lietuva kol kas neturi pajėgios moterų trijulių rinktinės, tačiau
D.Novickas neabejoja, kad greitai tokia atsiras. Jis po Tokijo žaidynių žada didžiulį dėmesį skirti moterų 3x3 krepšiniui, galbūt
netgi visiškai nebetreniruoti vyrų.
Mūsų šalis turi moterų ir U-23 merginų rinktines, bet jos, kitaip
nei vyrai, skambesnių pergalių dar nepasiekė. Vasarą Paryžiuje
vyks Europos čempionato atrankos varžybos, kuriose planuoja
dalyvauti ir mūsiškės.
D.Novickas žaisti trijulių krepšinį įkalbinėja ir garsias salės krepšinio žaidėjas. Pavyzdžiui, Kamilę Nacickaitę, Santą Baltkojienę
(buvusią Okockytę), kurios būtų nieko prieš parungtyniauti ir
trise prieš tris.
OLIMPINĖ PANORAMA
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TĘS TRADICIJAS IR

DIEGS NAUJOVES
IŠRINKTA NAUJA LIETUVOS OLIMPINĖS AKADEMIJOS VADOVYBĖ.
AŠTUONERIUS METUS AKADEMIJAI VADOVAVUSĮ DOC. DR.
ARTŪRĄ POVILIŪNĄ PAKEITĖ 50-METĖ KLAIPĖDIETĖ – KLAIPĖDOS
UNIVERSITETO SPORTO, REKREACIJOS IR TURIZMO KATEDROS VEDĖJA
PROF. DR. ASTA ŠARKAUSKIENĖ.
RITA BERTULYTĖ

Ramūnės Motiejūnaitės nuotr.
Naujoji LOA prezidentė A.Šarkauskienė

A

kademinei visuomenei esate gerai pažįstama – prisistatykite ir plačiajai. Kas esate ir kodėl šiandien jūs Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) prezidentė?

Su sportu ar šalia sporto esu visą gyvenimą. Vienu metu gal arčiau buvau – pati dalyvavau, kitu metu iš šono stebėjau, bet
sportas man pažįstamas įvairiais aspektais. Jeigu pradėčiau nuo
pradžių, esu buvusi lengvaatletė, vidutinių nuotolių bėgikė, nuo
trečios klasės lankiau lengvąją atletiką. Pradžia buvo Švėkšnos
vidurinėje mokykloje (Šilutės rajonas), mane treniravo garsūs treneriai Zita ir Medardas Urmulevičiai, po to Vilniuje – profesorius
Povilas Karoblis. Paskui atėjo kitas etapas: buvęs vyras sportavo,
buvo dviratininkas, dabar sūnus sportininkas – futbolininkas.
Esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą, specialybė – fizinio
ugdymo mokytoja. Vėliau buvo magistrantūros studijos Klaipėdos universitete, doktorantūra. Vėlgi sporto srities. Todėl ir praktinė patirtis, ir studijos – viskas susipynę su sportu. Tad ši sritis gana
gerai pažįstama.
Dvi kadencijas buvau Lietuvos olimpinės akademijos taryboje.
Mačiau jos veiklą iš vidaus. Aišku, buvo dvejonių prieš priimant
sprendimą, ar ryžtis, ar kandidatuoti ir siekti prezidento posto,
nes atsakomybė didelė. Bet kai jau priėmiau sprendimą, prasidėjo darbai.
Kaip reagavo šeima į prezidentę namuose?
Turiu sūnų ir dukterį. Vaikai pratę, kad aš labai aktyvi ir dalyvauju
visose veiklose. Priėmė tai kaip natūralų reiškinį, su draugiškais
pajuokavimais. Bet jaučiu palaikymą, supratimą. Vaikai jau už-
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augę, todėl ir profesinei veiklai laiko galima skirti daugiau – tiek
universitete, tiek darbui LOA.
Po rinkimų praėjo geras mėnuo. Sakėte, kad turite nemažai idėjų, kaip plėtoti LOA veiklą. Gal jau žengėte konkrečius žingsnius?
Darbai jau prasidėjo. Esu sakiusi, kad pirmiausia noriu tęstinumo, nes LOA gyvuoja daug metų ir daug kas sukurta, nuveikta.
Jai vadovavo stiprios asmenybės ir tikrai daug padarė. Tad norisi
perimti gerąją patirtį, išplėtoti kai kurias sritis, pritaikyti Europos
olimpinių akademijų ir kitų šalių nacionalinių olimpinių akademijų patirtį. Galbūt kai kuriose srityse platesne apimtimi atlikti
veiklas, jas išplėtoti, kai kur gal truputį keisti kryptį. Turiu matymą.
Jau buvo vienas posėdis, susitikome grupėmis, diskutavome, ką
galime nuveikti. Dar oficialiai nesame pasitvirtinę, bet tikriausiai
bus tam tikros komisijos, kurioms priklausys tose srityse didelę
patirtį turintys ir daug darbų nuveikti galintys žmonės. Tai ir olimpinio ugdymo, olimpinio paveldo, sporto mokslo ir kitos sritys.
Kokiose srityse LOA yra stipriausia? Galbūt ir kitoms šalims galėtume būti pavyzdys?
Viena, ką visos olimpinės akademijos atlieka, – tai bendrojo lavinimo mokyklose, tarp studentų įgyvendina olimpinio ugdymo
programas. Čia nesame išskirtiniai. Mūsų išskirtinumas gal bus
tas, kad tikrai stiprias programas turi mūsų LTOK ir mes jau dabar tariamės ir bendradarbiaujame, pradėjome bendrus darbus
rengiant metodinę medžiagą. LTOK labiau orientuojasi į praktines veiklas, mes – į metodinę pagalbą. Štai dabar 5–8 klasių mokiniams apie Tokijo olimpines žaidynes rengiame leidinį, kuria-

RINKIMAI
Lietuvos olimpinė akademija vienija 122 narius. Virtualioje erdvėje
įvykusiame LOA ataskaitos ir rinkimų suvažiavime dalyvavo 57
delegatai iš 109 turinčių teisę balsuoti.
LOA prezidente išrinkta Klaipėdos universiteto Sporto, rekreacijos ir
turizmo katedros vedėja prof. dr. Asta Šarkauskienė.
Viceprezidentais tapo prof. habil. dr. Algirdas Raslanas ir prof. dr.
Audronius Vilkas, dekane – Ramunė Žilinskienė, sekretore – Diana
Krečienė.
Į tarybą taip pat pateko Vita Balsytė, Vilija Gerasimovičienė, Lina
Kačiušytė, Rasa Vilkienė, Kazys Milašius ir Renatas Mizeras bei kaunietė
Aušra Lisinskienė. Revizijos komisiją sudaro Valentina Keraminienė,
Virginija Ogulevičienė, Asta Budreikaitė.
Buvusiam LOA prezidentui doc. dr. Artūrui Poviliūnui, akademijai
vadovavusiam aštuonerius metus, suteiktas LOA garbės prezidento
vardas.

OLIMPINĖ AKADEMIJA
žmonės, sukaupę tokią patirtį, tikrai turi kuo pasidalyti, turi daug
išminties ir gali būti mums naudingi. Prof. A.Vilkas labai noriai įsitraukė, planuojame bendras veiklas.
Jaunimas yra užsiėmęs ir negali tiek laiko skirti, nes vis tiek tai
yra veikla savanoriškais pagrindais. Bet norime įvairaus amžiaus
žmonių įtraukti. Kadangi sporto bendruomenė Lietuvoje nėra tokia didelė, žmonės daugmaž žinomi, tai formuodama komandą
daug mąsčiau, kas kokioje srityje galėtų būti ir akademijai naudingas, ir išreikšti save.
Kokias LOA veiklas galbūt norėtųsi labiau išplėtoti?
Norėtųsi glaudesnio bendradarbiavimo su Lietuvos olimpiečių
asociacija, taryboje yra Lina Kačiušytė (Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentė – aut. past.). Manau, tikslinga būtų labiau į
veiklas įtraukti ir olimpiečius, ypač vyresnės kartos, kad jie jaustųsi reikalingi, be to, jie gali daug prisidėti prie įvairių ugdymo
programų įgyvendinimo.

me bus informacijos, užduočių. Norime integruoti LOA ir LTOK
pajėgas, kad vieni kitus papildytume, nes mūsų veikla susipina.
Akademijoje daugiau kaip pusė žmonių yra mokslininkai, turintys mokslų daktaro laipsnį, tad mes galime padėti savo moksline
patirtimi, gebėjimais, išmanymu.
Kiekvienoje šalyje olimpinių akademijų veiklos gana skirtingos,
bet pas mus stipri sporto mokslo veikla. Tad šioje srityje taip pat
turime nemažai idėjų. Jeigu pavyks, norime padaryti proveržį ir čia,
ypač stiprinant akademinio jaunimo integravimą į sporto mokslą,
bendradarbiaujant su universitetais, pateikiant baigiamųjų darbų
užsakomąsias temas. Planų tikrai turime, bet jie dar tik planai.
Jūs pati ėmėtės moksleivių tyrimo, siekdama išsiaiškinti, kokias
olimpinių vertybių nuostatas jie turi išsiugdę. Gal jau turite rezultatus ir žinote, kokias vertybes perėmę mūsų moksleiviai?
Pernai atlikau didelės apimties olimpinių vertybių tyrimą, kuriame dalyvavo 5–6 klasių moksleiviai, iš viso 3378 vaikai iš visos
Lietuvos.
Buvo išskirtos penkios vertybės – tobulumas, pagarba, draugystė, džiaugsmas dėl įdėtų pastangų ir kilnus elgesys. Kiekvienai
vertybei buvo skirti šeši klausimai, aiškinomės žinias, gebėjimus,
nuostatas. Taigi mokinių žinios tikrai geros, žinių jie turi, o gebėjimų ir nuostatų – įvairiai, dar reikia atskirai analizuoti. Esu išanalizavusi ir kitą mėnesį vienoje konferencijoje pristatysiu rezultatus
apie kilnaus elgesio vertybę. Rezultatai labai įdomūs. Bandėme
palyginti vaikus, kurie sportuoja po pamokų ir kurie nesportuoja.
Pasirodė, kad tie, kurie sportuoja, rečiau pergalės siekia nesukčiaudami ir elgdamiesi sąžiningai. O tie, kurie nesportuoja, – kaip
tik elgiasi sąžiningai. Ir netgi ilgesnį laiką sportuojantieji – ketverius ir daugiau metų – rečiau siekia pergalės nesukčiaudami ir
elgdamiesi garbingai.
Tad kokia išvada peršasi?
Sportine veikla mes norime pasiekti rezultatą ir kartais bandome jį pasiekti nesąžiningai. Turbūt mūsų tikslinė grupė, su kuria
turėtume dirbti, turėtų būti treneriai, kad jie treniruočių procese
didesnį dėmesį skirtų kilnaus elgesio, garbingos kovos žinioms
perteikti, gebėjimams ugdyti, kad vaikai elgtųsi sąžiningai. Jeigu
to išmokysime 5–6 klasių mokinius ir toliau tęsime, galime daryti
prielaidą, kad ir ateityje jie turės susiformavę tokias nuostatas ir
elgsis sąžiningai.
LOA turbūt galima įvardyti kaip vieną intelektualiausių sporto
organizacijų. Ar protų potencialas pakankamai išnaudojamas
plačiosios visuomenės labui?
Manyčiau, kad ne. Kartais užmirštame tuos žmones, kurie gal
jau ir nebedirba mokslinio darbo. Dabar pas mus akademijoje
yra prof. Audronius Vilkas, aš jį kviečiau asmeniškai. Manau, kad

A.Šarkauskienei sportas gerai pažįstamas

Metodinė medžiaga olimpinėms programoms įgyvendinti – tai
irgi nauja, šito nedarydavome. Manau, kad galime ir sugebėsime.
Dar viena idėja – planuojame sukurti olimpinio paveldo komisiją. Norime kalbinti olimpinius čempionus ir prizininkus, sukurti
filmukų. Tai būtų ir jų laimėjimų įamžinimas, ir medžiaga mokykloms, mokiniams pristatytume mūsų olimpiečius. Tai būtų olimpinio ugdymo priemonė. Minčių yra, vienos dar brandinamos,
kitos jau pradėtos įgyvendinti.
Esate ir Europos olimpinių akademijų (EOA) Olimpinio ugdymo
komisijos narė. Kokia čia jūsų veiklos sritis?
Ši organizacija nauja, įsikūrusi prieš dvejus metus. Darbas komisijoje tiesiogiai susijęs su tuo, ką dirbu Lietuvoje. Tai naudinga,
reikalinga ir Europai. Minėta anketa pasidalinau su kitomis EOA
narėmis, tai kvietimas moksliškai pasižiūrėti į mokinių olimpinių
vertybių ugdymą. Prisijungė Ukraina, bet ji tik apie 300 vaikų
apklausė, dar Slovakija, kuri atliko didelį tyrimą – dalyvavo apie
2000 vaikų. Bendraujame, planuojame surengti rezultatų palyginimą, kviesti į išsamesnę diskusiją. Ateityje gal daugiau šalių
įsitrauks.
Ir paskutinis klausimas. Kokią sporto šaką jūs, buvusi lengvaatletė, kultivuojate šiandien?
Sportinių rezultatų tikrai nesiekiu, bet bėgimas mano aistra yra
iki šiol. Mėgstu bėgti. Gyvenu netoli jūros, nuvažiuoju į Karklę, kur
turiu savo trasą. Užtenka 3–4 km ir vėl galima sėsti prie savo darbų. Stengiuosi laikytis minimalių reikalavimų kiekvienam žmogui: porą kartų per savaitę tikrai pabėgioju. Kita vertus, kadangi
gyvenu užmiestyje, prie namo yra teritorija, kurią reikia prižiūrėti.
Manau, kad darbuojantis savo darže ir sode organizmas gauna
pakankamai krūvio.
OLIMPINĖ PANORAMA
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Asmeninio albumo nuotr.
Gintautas ir Edita Matuliai su savo atžalomis

VAIKUS ĮKVEPIA

PAVYZDYS

LIETUVOS 3X3 KREPŠINIO RINKTINĖS KANDIDATO IR UTENOS „JUVENTUS“
PUOLĖJO GINTAUTO MATULIO SPORTINĖ VEIKLA TRENIRUOTĖMIS AR
RUNGTYNĖMIS NEAPSIRIBOJA. KARTU SU ŽMONA EDITA SEPTYNMETĘ
DUKRĄ MONIKĄ IR PENKERIŲ SŪNŲ MOTIEJŲ AUGINANTIS PROFESIONALUS
KREPŠININKAS ĮSITIKINĘS – VAIKUS SVEIKU GYVENIMO BŪDU LABIAUSIAI
UŽKREČIA PEDAGOGŲ IR TĖVŲ PAVYZDYS.
BALYS ŠMIGELSKAS

G

rįžęs iš treniruočių G.Matulis su vaikais užsiima įvairiomis lavinamosiomis mankštomis, visa šeima kartu kuria šventinius
žaisliukus, žvakes iš sojų vaško, įvairius aksesuarus.

„Mums labai svarbu nuo pat mažens vaikams ugdyti įprotį judėti.
Judesys lavina ne tik fizines, bet ir socialines savybes, kurios taip
pat labai svarbios. Mankštas ir aktyvius žaidimus deriname su užsiėmimais, kurie prisideda prie vaikų estetikos, kūrybinio pojūčio
ugdymo. Pastaruoju metu atradome vaikus itin įtraukiantį žaidimą – karoliukų dėliojimą ant mozaikos lentelės. Žaidimas lavina
vaikų vaizduotę, rankų ir akių koordinaciją“, – sako G.Matulis.
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žųjų žaidynių sezoną ir mielai patys į jį įsitraukia, dalyvaudami
mokytojų ekspertų parengtose nuotolinėse pamokose.
„Vaikai nekantriai laukia naujų pamokėlių ir noriai mankštinasi
pagal Lietuvos mažųjų žaidynių programą parengtas rekomendacijas. Labai džiugu, kad yra tokių projektų. Kalbant apie ikimokyklinį ugdymą, manau, svarbiausia, jog pedagogai sudomintų
vaikus sportu ir jiems būtų linksma, kad ir kokia sporto šaka
užsiimtų. Svarbiausia – judėjimas. Mes džiaugiamės pedagogų
indėliu, nes mūsų darželyje yra žmonių, kurie myli savo darbą“, –
„Olimpinei panoramai“ pasakojo G.Matulis.

Čia pat pašnekovas priduria, kad edukaciniai ir šviečiamojo pobūdžio užsiėmimai, paremti smagiais žaidimais, vis labiau tampa vaikų kasdienybe ir darželyje: „Su žmona esame laimingi, nes
mūsų vaikai pateko į labai gerų pedagogų rankas. Dukra lankė
Utenos „Želmenėlio“ darželį, o dabar eina į pirmą klasę. Motiejus
dabar seka sesės pėdomis ir taip pat labai smagiai ir naudingai
leidžia savo vaikystę „Želmenėlyje“.

Šiemet Lietuvos mažųjų žaidynėse, skirtose ugdyti ikimokyklinio
amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą,
dalyvauja daugiau kaip 30 tūkst. darželinukų ir beveik 400 pedagogų. Tai didžiausias dalyvių kiekis nuo 2014 m., kai Lietuvos
mažųjų žaidynės buvo pradėtos organizuoti.

Matulių šeimos nariai su malonumu stebi septintąjį Lietuvos ma-

Manau, kad yra atitinkamos sporto šakos, kurias galima pasirinkti

OLIMPINĖ PANORAMA

Kaip manote, ar egzistuoja tik berniukų arba tik mergaičių sportas? – paklausėme G.Matulio.

MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

Alfredo Pliadžio nuotr.

pagal savo fiziologiją arba tiesiog savo vidinį norą. Jeigu yra genetiškai stipresnė mergaitė, nebūtina iš jos daryti šokėją, jeigu ji
to nenori. Gal ji galėtų tapti olimpine disko metimo čempione?
Arba Lietuvoje visi nori būti krepšininkais, bet gal tas berniukas
nenori būti krepšininku ir galėtų tapti vienu geriausių pasaulio šokėjų? Manau, šiuos dalykus turi pastebėti fizinio ugdymo
mokytojai. Taip pat reikėtų atsižvelgti į sporto šakoje vyraujantį
traumingumą. Labiausiai noriu, kad dukra ir sūnus būtų aktyvūs
ir sveiki vaikai.
Kaip vaikams ugdote judėjimo įprotį?
Bandau parodyti savo pavyzdžiu ir matau, kad tai labiausiai veikia. Dukrai reikalingi nugaros stiprinimo pratimai. Pastebėjau,
kad jai nepatinka, kai pratimai daromi kaip treniruotė, todėl stengiuosi tai paversti žaidimu ir mums puikiai pavyksta. Dukra daug
mieliau atlieka pratimus, jai atrodo, kad žaidžia, o aš džiaugiuosi,
kad ji atliko programą ir pasportavo.
Kaip dabartinių vaikų judėjimo kultūra skiriasi nuo jūsų vaikystės?
Labai matyti, kurioje šeimoje yra sportuojama, bent mėgėjiškai,
o kurioje – visai ne. Kiek pamenu save, užaugau lauke žaisdamas
su draugais. Dabar didelę įtaką daro technologijos, todėl labai
svarbus tėvų pavyzdys. Tėvai, pedagogai – didžiausi autoritetai.
Sportuodami su vaikais ne tik rodome pavyzdį, bet ir stipriname
tarpusavio ryšį, geriau pažįstame mažuosius. Technologijos gali
būti skatinamoji priemonė, kai sutartą metą pasportavus (pažaidus) galima numatytą laiką praleisti prie ekranų. Kartu su sportu
lygiagrečiai turėtų būti prižiūrima ir mityba.
Kokie veiksniai galėtų padidinti aktyvų vaikų gyvenimo būdą?
Manau, tai sudėtingas ir kompleksinis procesas. Turi būti suteiktos galimybės sportuoti, reikalingi pavyzdžiai – pradedant tėvais
ir baigiant treneriais. Man patiko Islandijos, kurioje pačiam teko
žaisti, pavyzdys. Ten sporto salės visada užimtos. Atrodo, kad Islandijoje visi sportuoja nuo ankstaus ryto iki vėlyvo vakaro (šypsosi). Tai turi tapti prioritetu. Beje, visiškai pritariu rekomendacijai,
kad darželinukams nereikėtų pasirinkti vienos konkrečios sporto
šakos. Jiems svarbiausia aktyviai leisti laiką ir judėti, įgyti bazinių
gebėjimų, o ne specializuotis.

G.Matulis (antras iš kairės) neketina versti savo sūnaus žaisti krepšinį

Tėvai neretai savo svajones bando įgyvendinti per savo vaikus,
taip atžaloms sukeldami nereikalingą spaudimą.
Žinau pavyzdžių, kai tėvas nori, jog sūnus žaistų krepšinį, o jis žaidžia tam, kad tėvo nenuviltų. Manau, tai labai žalinga, ypač santykiams. Esu tos nuomonės, kad reikia vaikams padėti atskleisti jų
stipriąsias savybes ir leisti daryti, kas jiems patinka, jei tai tik nekenkia jiems patiems ir kitiems. Matau, kad mūsų sūnus genetiškai jau dabar yra gana stiprus ir aktyvus, žaidžiame kartu ir tiesiog
stengiuosi pastiprinti šias savybes įdomiais pratimais.
Pats kiekvieną vasarą Utenoje organizuojate stovyklas sudėtingomis sąlygomis gyvenantiems vaikams. Kodėl tai darote?
Esu įkūręs asociaciją „Tikslus sportas“. Kartu su Jauniumi Davniuku pradėjome nuo krepšinio stovyklų. Šiuo metu organizuojame
ir vasaros užimtumo stovyklas, mūsų organizacijai labai svarbi
socialinė veikla. Kasmet stengiamės padėti jaunuoliams sudalyvauti mūsų organizuojamose stovyklose. Manau, tai prasminga.
Kaip sveikas gyvenimo būdas vaikams gali padėti tolesniame jų
gyvenimo kelyje?
Laikai keičiasi ir reikia mokytis kalbėtis su naująja karta. Nebeužtenka pasakyti – daryk taip, nes taip reikia. Nebeužtenka ir paaiškinti, kad tai gerai. Reikia rodyti pavyzdį ir būtinai greitai, nes
vaikai nekantrūs. Jie sau pavyzdį gali susirasti internete ir nebūtinai tokį, kokį mes norėtume. Matydami, kad mes patys sveikiau
maitinamės, daugiau judame ir dėl to esame geresnės nuotaikos
ir žvalesni, vaikai patys supras judėjimo reikšmę.

Matulių šeimos nariai su malonumu stebi septintąjį Lietuvos mažųjų
žaidynių sezoną ir mielai patys į jį įsitraukia, dalyvaudami mokytojų ekspertų
parengtose nuotolinėse pamokose. Trečioje pamokoje, kurią vedė Lietuvos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogės I.Ivoškienė ir
G.Šiurkienė, lavinti taisyklingos laikysenos įpročiai

vejasgalvoje.lt nuotr.

TALENTAS

B.Valatkaitės pratybos Tenerifėje

UŽŠOKTI ANT

NELŪŽTANČIOS BANGOS
ŠIĄ VASARĄ TOKIJO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE DEBIUTUOS BANGLENTININKŲ
VARŽYBOS. LIETUVIAI Į JAS NETAIKO. TAČIAU ATEITYJE TARP OLIMPIEČIŲ
GALI ATSIDURTI IR MŪSŲ ŠALIES BANGŲ MEDŽIOTOJŲ. VIENA JŲ –
DABAR DEVYNERIŲ BEATA VALATKAITĖ, PIRMĄSIAS BANGAS SĖKMINGAI
PASIKINKIUSI ŠEŠERIŲ, O BŪDAMA AŠTUONERIŲ VARŽYBOSE NURUNGUSI
IR ŠEŠIOLIKMEČIUS BANGLENTININKUS.
INGA JARMALAITĖ

B

eatos tėvai Marius ir Tatjana Valatkai – vandens sporto entuziastai, anksčiau skrieję burlente, o dabar ją iškeitę į banglentę.
Tad jaunosios banglentininkės pažintis su šiuo sportu įvyko
natūraliai: iš pradžių nuo kranto žiūrėjusi į tėvus ir kitus vėją bei
bangas gaudančius vandens sporto gerbėjus, pamažu pati vis
dažniau ir drąsiau ėmė stotis ant banglentės.
„Beatai buvo šešeri, ji jau turėjo gerus plaukiojimo banglente pagrindus. Nuvykome į užsienį, oro sąlygos buvo geros, instruktorius ją nuvedė į tinkamą vietą – ir pradėjo pati bangas gaudyti“, –
akimirką, kai pamatė, kad dukrai paklūsta banglentė, prisimena
M.Valatka.
Šiltuoju sezonu B.Valatkaitė treniruojasi Lietuvoje – Klaipėdoje,
Šventojoje, kartais nuvyksta į Latviją. Bet tam, kad per lietuvišką šaltąjį sezoną neužmirštų, ko išmokusi, bent dukart stengiasi
ištrūkti prie šiltos jūros ar vandenyno – lapkritį ar gruodį ir tada
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vasarį arba kovą. Dažniausiai traukia į Tenerifę, Mauricijų, Prancūziją.
Iš pradžių M.Valatka pats ketino dukrą treniruoti, bet per kursus
suprato, koks svarbus vietos parinkimas, ypač pradedančiajam:
bangos turi būti minkštos, vaikui ne per didelės, kad jis jaustųsi
saugiai ir galvotų, kaip tobulėti, o ne kaip išgyventi. „Tik atrodo,
kad bangos mažos, bet jos man mažos, o nedideliam vaikui – didelės“, – paaiškina niuansus M.Valatka.
Vietas geriausiai žino vietiniai instruktoriai, todėl dabar atvykę
pasitreniruoti į užsienį jie dažniausia pora pirmųjų dienų samdo
instruktorių, kad Beata atsiprastų, prisimintų, ką mokėjo, sužinotų naują kryptį ir tada pati plaukiotų. O išvykai artėjant į pabaigą
įgytoms žinioms įtvirtinti vėl kreipiasi į instruktorių.
Per pastarąją trijų savaičių išvyką į Tenerifę, iš kurios grįžo kovo

TALENTAS

viduryje, dėl netinkamų gamtos sąlygų be sporto praleido tris
dienas, visas kitas įtemptai dirbo.
Nemenčinės mokyklos trečiokė Beata, tėčio tikinimu, gerai mokosi, yra stropi, todėl mokytoja ir anksčiau, be pandemijos padiktuoto nuotolinio mokymosi, neprieštaraudavo, kai šaltuoju
sezonu ji kelioms savaitėms išvykdavo gaudyti bangų.
Ne tik mokslui ir banglentėms mergaitė randa laiko. Ji jau penktus metus lanko karatė ir antrą sezoną – šuolius į vandenį. „Vienodai ir šuoliai į vandenį, ir banglentės patinka“, – prisipažįsta
Beata, kuri ėmusi šokinėti į vandenį įgavo ir plaukiojant banglente reikalingų įgūdžių – išmoko įvairiais stiliais plaukti, nes iki tol
mokėjo tik šuniuku.
„Kažkaip dar viską spėja, – nusijuokia jos tėtis Marius. – Susiderinti padeda ir tai, kad šios sporto šakos gerai dera: banglenčių
žiemą nedaug būna, tada ji lanko karatė ir šuolius į vandenį, o
vasaromis šios treniruotės baigiasi, bet prasideda banglentės.“
Pernai, būdama aštuonerių, B.Valatkaitė laimėjo Lietuvoje surengtas „Talentų iššūkio“ varžybas, kuriose savo sugebėjimus
rodė dalyviai iki 16 metų. Beata neslepia, kad tąkart nugalėti
vyresnius banglentininkus buvo smagu, bet medalių, trofėjų ji
daug neturi, nes apskritai pas mus tokios varžybos retai vyksta.
„Sporte yra 90 proc. darbo ir 10 proc. talento. Kiek įdedi laiko,
darbo – tiek ir gauni. Beata darbšti, jos stumti nereikia. Gal karatė, kur svarbi tvarka, drausmė, atsakingas požiūris, įskiepijo jai šią
discipliną“, – mėgina spėti banglentininkės tėtis.
O paklaustas, ar prisiima kaltę, kad dukrą patraukė vanduo, nusijuokia ir atsako: „Sunku pasakyti. Gal tiesiog traukia tai, ką nuo
mažų dienų mato.“

Jaunoji banglentininkė treniruojasi ne tik vandenyje

SITUACIJA
Ko reikia, kad Lietuvoje atsirastų daugiau talentingų
vaikų, ir kaip juos šiame sporte išlaikyti?

SPORTE YRA 90 PROC. DARBO IR 10 PROC.
TALENTO. KIEK ĮDEDI LAIKO, DARBO – TIEK
IR GAUNI. BEATA DARBŠTI, JOS STUMTI
NEREIKIA.
MARIUS VALATKA
Iki treniruočių vietos Lietuvoje – daugiau nei 300 km, iki kiaurus
metus šilto ir banguoto vandens – dar didesnis atstumas, bet
M.Valatka sako, kad banglentės nėra brangi sporto šaka: „Palyginti su kitu vandens sportu, pavyzdžiui, burlentėmis, banglentės nėra brangus užsiėmimas – reikia tik lentos ir hidrokostiumo,
inventorių nusivežti irgi nesudėtinga ir nebrangu. Mes į keliones
visi kartu važiuojame, visi kartu plaukiojame. Jeigu tik sėdėtume ant kranto ir žiūrėtume, kaip dukra treniruojasi, gal būtų ilgu,
nuobodu, bet visa mūsų šeima tuo pačiu sportu gyvena, tai visų
mūsų pomėgis ir laisvalaikis.“
Ar tai nepavojinga sporto šaka? Yra buvę ir nesmagių nutikimų,
neslepia Beata, ir vienu tokiu pasidalija. Sykį plaukiodama banglente pajuto, kad ją ėmė traukti didžiulė srovė. Supratusi, kad kažin ar pati sugebės išplaukti, kvietėsi į pagalbą tėtį ir abu kartu
saugiai srovę aplenkė.
„Žinoma, turi gerai įvertinti sąlygas, – sako M.Valatka. – Bet jeigu
tau jos per sudėtingos, greičiausiai neišplauksi link bangų, nes
nepereisi per mūšą: pati jūra ar vandenynas nusprendžia, tau jau
laikas ar dar per anksti pasikinkyti bangas.“
Aiškindama, kodėl jai patinka šis sportas ir kokių tikslų turi, jaunoji banglentininkė sako: „Patinka vanduo, patinka pagauti dideles
bangas, ant kurių galima atlikti triukų. O dabar labiausiai svajoju
padaryti „slouterį“, užšokti ant nelūžtančios bangos ir nučiuožti.“

Lietuvos bangų sporto asociacijos vienas įkūrėjų Girmantas
Neniškis:
„Tai kompleksinis klausimas, kurį būtų galima skelti į kietąją
ir minkštąją dalį. Kietoji dalis – tai infrastruktūra. O viešos
infrastruktūros šiuo metu tiesiog nėra. Reikalingas banglenčių
sporto centras, kuriame ne tik vyktų pramoginiai užsiėmimai,
bet ir būtų rengiami sportininkai. Taip pat prie sporto plėtros
galėtų reikšmingai prisidėti ir hidrotechninė infrastruktūra.
Lietuvoje esančių uostų infrastruktūra prisideda ne tik prie
sporto ir pramoginės ar verslinės laivybos, bet gali būti
naudojama pakrančių erozijai reguliuoti ir taip siekti su
aplinkosauga susijusios naudos. Todėl naujai planuojami
uosteliai Šventojoje ar Karklėje galėtų reikšmingai prisidėti
prie bangų sporto plėtros.
Tačiau lygiai taip pat reikia ir minkštųjų resursų, visų pirma
žinių. Dėl to VšĮ „Spotas“ reguliariai rengia edukacinius
seminarus, instruktorių, gelbėtojų bangose, trenerių ir teisėjų
kursus pagal Tarptautinės banglenčių sporto asociacijos
metodiką. Taikant geriausią tarptautinę praktiką tiek mokymo
kokybė Lietuvoje, tiek varžybų lygis per pastaruosius kelerius
metus šoktelėjo. Be to, labai svarbus tėvų įsitraukimas.
Natūralu, kad neturint dirbtinių bangų parko, kuris veiktų
ištisus metus, norint treniruotis būtina keliauti po visą pasaulį,
ir tam tėvai turi turėti galimybių. Banglenčių pranašumas tas,
kad tėvai plaukioja kartu su vaikais ir patiria tokių pat teigiamų
emocijų. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuvoje į banglenčių
sportą ateina daugiau merginų nei vaikinų, o šią vasarą
banglenčių stovyklose priimsime per 240 vaikų.
Kadangi jaunoji karta dar tik auga ir norinčių išbandyti
banglentes sparčiai daugėja, kol kas nejaučiame talentų
trūkumo. Bet, žinoma, gerėjanti infrastruktūra leistų talentus
rengti sistemiškai.“
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IKI OLIMPINĖS SVAJONĖS –

TIK ŽINGSNIS

VIENOS GERIAUSIŲ LIETUVOS BĖGIKIŲ AGNĖS ŠERKŠNIENĖS KARJERAI
LIKIMAS NEPAGAILĖJO ĮVAIRIŲ IŠBANDYMŲ. TAČIAU VIDINĖ STIPRYBĖ
IR NUOLATINIS NORAS TOBULĖTI NELEIDO SUSTOTI. IR DABAR, LIKUS
KETURIEMS MĖNESIAMS IKI TOKIJO OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ, 33 METŲ
„LTEAM“ SPORTININKĖ ATSIDŪRĖ PER VIENĄ ŽINGSNELĮ NUO DAUGIAU NEI
DEŠIMTMETĮ SIEKTOS SVAJONĖS.
JAUNIUS SARAPAS
Alfredo Pliadžio nuotr.

A.Šerkšnienė – daugkartinė Lietuvos rekordininkė

B

eprotiškiausiai A.Šerkšnienei klostėsi pastarieji treji metai.
Grįžusi po motinystės atostogų bėgikė išsikėlė tikslą pagerinti Lietuvos rekordą. Ir 2018-aisiais jie pasipylė tarsi iš gausybės rago – kaunietė savo rezultatą gerino ne kartą ir ne du, o
dabar jai priklauso tiek 200 m (22,99 sek.), tiek 400 m (50,99 sek.)
šalies rekordai.
Vėliau buvo įspūdingi pasirodymai Europos čempionato ir Europos uždarųjų patalpų čempionato finaluose – atitinkamai
Berlyne ir Glazge užimtos šešta ir ketvirta vietos. Tačiau tuomet
pasaulio elite įsitvirtinusią Agnę sustabdė trauma, kuri kėsinosi
nugvelbti jau trečią atletės progą praverti olimpines duris.
Sugrįžimas po jos nebuvo lengvas ir kainavo daug brangaus laiko. O kai atrodė, kad iki 2020 m. žaidynių laiko visiškai atsigauti
neužteks, pasaulį sukaustė pandemija, olimpinius startus perkėlusi į 2021-ųjų vasarą.
Gavusi papildomą progą A.Šerkšnienė laiko veltui nešvaistė.
2020 m. rugsėjį ji įspūdingai debiutavo prestižinėse „Deimantinės lygos“ varžybose Romoje, užimdama antrą vietą, 2021-ųjų
vasarį pagerino Lietuvos uždarųjų patalpų 400 m bėgimo rung-
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ties rekordą (52,12 sek.), o žiemos sezoną kovo pradžioje vainikavo 11 vieta Europos čempionate Torunėje.
Prieš lemtingą vasaros sezoną „Olimpinė panorama“ su A.Šerkšniene kalbėjosi apie ilgą ir vingiuotu keliu grįstą karjerą, kurios
artimiausiame taikinyje – išsvajotas olimpinis debiutas.
Su kokiomis nuotaikomis grįžote iš Europos čempionato?
Kaip visada – norisi, kad būtų buvę geriau. Iš visų varžybų norisi to paties. Visada randu kažką – retai kada būnu visiškai patenkinta savo pasirodymu. Gal atrodo juokinga, bet aš kartais ir
treniruotėse nebūnu patenkinta savo darbu. O po varžybų man
svarbiausia, kad pačiai prieš save būtų ramybė: iki jos dar trūksta
apmąstymų, pasimatyti ir pasišnekėti su treneriu.
Kaip vertinate šį žiemos sezoną? Kaip jis nuteikia prieš olimpinę
vasarą?
Apskritai sezonas labai geras. Galima prisiminti, kad lygiai prieš
metus aš iš viso dar negalėjau treniruotis visu pajėgumu, dar
vyko grįžimas po traumos. Praėjusių metų kovo mėnesį aš dar
buvau labai toli nuo dalyvavimo Europos čempionate, todėl
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sakyti, kad jums ne medaliai svarbiausia?

Agnė su vyru Andriumi ir dukra Audra

džiaugiuosi, kad grįžau, pasiruošiau ir galiu bėgti. Ir kad varžybos
vyksta pandemijos metu, juk pernai viskas buvo atšaukta arba
nukelta. Pozityvių dalykų galima rasti tikrai daug, bet norėdama
ir neigiamų galiu prigalvoti (juokiasi). Nors iš tikrųjų visą laiką buvau taip susikoncentravusi į sugrįžimo planus, kad po to mane
taip netikėtai užklupo mintis „o, jau bėgu“ (juokiasi). Į stovyklą
žiemą atvažiavau dar nepasiruošusi greitai bėgti, bet per vieną
treniruotę pagerinau man rekordinių 2018-ųjų planinės treniruotės rezultatus ir pagalvojau – nejaugi jau viskas? Bet tam, kad
ateitum į sezoną pasiruošęs, tavęs tokie dalykai neturėtų stebinti.
Tad šito dar trūko.
O pasibaigus žiemos sezonui galbūt jaučiate, kad viskas – Agnė
grįžo? Ar jau galite šimtu procentų mėgautis sportu ir nesukti
galvos dėl traumos padarinių?
Šiuo momentu – dar ne. Dabar laukia pasiruošimas vasaros sezonui, o ar galiu šimtu procentų dirbti per treniruotes, bus matyti treniruočių eigoje. Iki šiol reikėjo balansuoti tarp treniruočių
krūvio ir atsigavimo, būtinai turėjau reguliariai eiti pas įvairius
specialistus. Žodžiu, visuomet turiu rūpintis savo kūnu, nebegaliu tiesiog ateiti ir bėgti. Bet jau žinau, kad tai nepasikeis, – visada
turėsiu užsiimti prevencija. Bet labai tikiuosi, kad jau grįžau, galėsiu treniruotis visa jėga ir vasarą viskas bus gerai (šypteli).
Šiemet žiemos sezonui pirmą kartą ruošėtės neįprastai – vietoje
Pietų Afrikos aukštikalnių stovyklą surengėte Kanarų salose. Pasiruošimas vasaros sezonui vyks pagal įprastinį planą ar taip pat
teks kažką koreguoti?
Kol kas atrodo, kad viskas bus normaliai. Tik pasiruošimas bus
trumpesnis nei įprastai, nes sezonas anksčiau prasideda. Planuojame stovyklas ten, kur visada važiuodavome. Bet dvi stovyklos ir
viskas – jau lauks varžybos.
Ar ruošdamasi sezonui ir varžyboms sekate savo varžoves ir jų
rezultatus? Ar iki svarbiausių startų žiūrite tik savo plano ir nesidairote aplink?
Ne, turbūt daug kas nekreipia dėmesio į varžovų pasiruošimą.
Lengvoji atletika todėl ir yra individuali sporto šaka. Na, bent jau
aš tikrai rūpinuosi tik savo reikalais (juokiasi). Aš lyginuosi su savo
ankstesnių metų rezultatais. Man svarbiau stebėti savo pačios
progresą. Mano pačios rezultatai man suteikia motyvacijos, nors
kartais – ir demotyvacijos. Po traumos treniruotėse mačiau, kad
iki ankstesnių rezultatų trūksta nemažai. Tada pradedi galvoti, ar
iš viso būsi tokia pati. Bet čia tik momentais pasitaiko, tam yra
treneris, kuris paaiškina situaciją, nuramina, kad negaliu norėti
tokių pačių rezultatų, kol dar nesu iki galo sugrįžusi į ankstesnę sportinę formą. O kalbant apie varžoves, tai niekada nežinai,
kokiais planais jos remiasi, kokias treniruotes rengia. Visų planai
skirtingi, visi daro tai, ko kiekvienam reikia.
Lengvaatlečiams ir ypač bėgikams laimėti medalį labai sunku.
Galbūt ne visi supranta, kad penkta ar šešta vieta galutinėje rikiuotėje tarp 30 ar 40 dalyvių – labai geras rezultatas. Ar galima

Apie medalius nebuvau niekada pagalvojusi iki Glazgo (2019 m.
Europos uždarųjų patalpų čempionate užėmė ketvirtą vietą –
aut. past.). Tai gan nemažas karjeros laikas. Bet situacija keičiasi.
Mano karjera apskritai nebuvo tradicinė – ir motinystės pertrauka buvo, ir traumos gydymas užtruko. Banguota karjera – taip pavadinkime. O kiekvienam sugrįžimui reikia daug pastangų įdėti.
Bet mano motyvacija visada buvo tokia, kad man įdomu pažiūrėti, kokios mano pačios galimybių ribos. Kalbant apie rezultatą,
man visuomet įdomu pritaikyti kažkokią metodiką ir stebėti, ar
ji veikia, kaip gerai veikia, koks mano tobulėjimas. Mane motyvuoja rezultatas – kiek dar galėčiau jį pagerinti? Atrodo, bėgu ir
žinau, kad va tuose 10 metrų ne viską idealiai padariau. O jeigu
padaryčiau idealiai? Gal dar geriau būtų? Viską galima tobulinti,
o man įdomu, kiek galima dar geriau tai padaryti.
Užsiminėte apie motinystę. Teko skaityti, kad jūs su vyru esate
nutarę nesamdyti auklės. Bet kai buvo traumos periodas, reikėjo skirti laiko ir treniruotėms, ir dukrytei, ir dar reabilitacijos
procesui. Kaip pavyko viską suderinti?
Tie trauma pažymėti metai buvo labai sunkūs emociškai. Tikrai
daug kartų norėjau viską mesti, nes atrodė per sunku viską daryti. Kai treniruotėse būni su dukryte – viskas gerai, ji su manimi
į jas važinėja nuo dviejų mėnesių. Ji stadione nemažai laiko praleidusi, visus pažįsta, viską žino, ir mus visi pažįsta. Treniruotėse
yra visokių situacijų buvę – ir man kantrybės reikia, ir aš galvoju,
ar jai nebus per sunku. Vienais metais buvo labai karšta vasara,
35 laipsniai šilumos, jau sportininkams galvos kaista per treniruotes, o aš dar su vaiku. Tai atsinešdavau pripučiamą baseiną,
pripildavau vandens ir ji sėdėdavo baseine bei žaisdavo pavėsyje
(juokiasi). Prisitaikau prie situacijų, tik visada pagalvoju, kad ir jai
būtų ką veikti ir ateityje neišlįstų koks blogas prisiminimas, kad
mama veždavosi į treniruotes ir turėdavau ten sėdėti. Stengiuosi,
kad tas treniruotes, kai važiuoja kartu, ji prisimintų gerai.
Tai, kad gyvenate Šveicarijoje, o jūsų su vyru tėvai – Lietuvoje,
labai apsunkina situaciją?
Taip, Lietuvoje būtų lengviau, šalia abi močiutės ir kitos giminės.
Aš į stovyklą pirmą kartą išskridau ir palikau ją namie, kai dukrai buvo dveji metai ir keli mėnesiai. Ir nuo to laiko su savimi
jau nebesivežu. Bet tada reikia suderinti, kad kažkas atskristų iš
Lietuvos ir pabūtų su ja, pasirūpintų. O jeigu vyksta varžybos ar
reikia kelioms dienoms išskristi, tuomet vyras darbe susiderina
laisvadienius. Jau ir vyro darbe visi žino, kad aš sportininkė. Kadangi mes taip nusprendėme, tai darome viską, kad laikytumės
savo sprendimo – ar atostogų, ar pinigų sąskaita. Visa šeima yra
įtraukta ir padeda, kai reikia (šypsosi).
Ką tokio neįprasto nuveikė jūsų šeima per pandemiją?
Dabar jau viskas grįžo, nes Šveicarijoje nėra karantino. Bet pernai,
kai viskas užsidarė ir neišvažiavau į stovyklas, daug laiko buvau
namie, o tai nelabai įprasta. Vyras irgi nedirbo, nes jo komandos
(„Alfa Romeo Racing“ iš „Formulės-1“ – aut. past.) fabrikas buvo
uždarytas, dukrytė irgi į darželį dar nėjo – visi buvome namie.
Nors prisitaikėme, bet nepatiko man tas karantinas. Ypač daryti pratimus namie. Tuo momentu irgi reikėjo priimti sprendimą,
nes ir trauma vilkosi iš paskos, ir atšaukė arba nukėlė visas varžybas, pati nežinojau, ar apskritai sugrįšiu po traumos ir į kokį lygį.
Kai namų sąlygomis teko treniruotis, pamaniau, gal čia ženklas,
kad jau gana? Bet viską apmąsčiau ir priėmiau sprendimą tęsti. O
kai priimi, tai ir tęsi – nesvarbu, tau lengva ar sunku. Labai svarbu
laikytis disciplinos.
Ne vienas sportininkas yra pripažinęs, kad pandemija išėjo į
naudą. Jūs tikriausiai save irgi galite priskirti prie tokių?
Taip, pandemija davė daugiau laiko skirti reabilitacijai. Nereikėjo forsuoti įvykių – nėjau į stadioną bėgioti sprintų, o ėjau treOLIMPINĖ PANORAMA
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LIETUVIŲ REZULTATAI EUROPOS UŽDARŲJŲ
PATALPŲ ČEMPIONATE TORUNĖJE

2018 m. Berlyne A.Šerkšnienė pateko į
Europos čempionato finalą

Sportininkas

Rungtis

Atranka

Pusfinalis

Finalas

Galutinė vieta

Juozas Baikštys

Šuolis į aukštį

2,10 m

–

–

14 iš 14

Adrijus Glebauskas

Šuolis į aukštį

2,21 m

–

2,23 m

5 iš 14

Simas Bertašius

1500 m

3 min. 42,17 sek. (SB)

–

–

25 iš 51

Modesta Morauskaitė

400 m

52,52 sek. (PB)

53,20 sek.

–

15 iš 39

Agnė Šerkšnienė

400 m

53,00 sek.

53,09 sek.

–

11 iš 39

Jogailė Petrokaitė

Šuolis į tolį

6,53 m (PB)

–

–

9 iš 17

Gediminas Truskauskas

60 m

6,80 sek.

–

–

47 iš 64

Rapolas Saulius

60 m b. b.

7,90 sek.

–

–

28 iš 35

Diana Zagainova

Trišuolis

13,55 m

–

–

14 iš 16

SB – geriausias asmeninis sezono rezultatas, PB – asmeninis rekordas

niruotis į miškelį, nes žinojau, kad man bus lengviau ir mažiau
skaudės. Aišku, pabuvus be fizioterapeuto porą mėnesių trauma
paūmėjo, bet kai pradėjau vėl pas jį vaikščioti – viskas atsistatė.
O dėl šeimos labai gerai buvo: galėjau daugiau laiko praleisti su
dukryte, su visa šeima.
Sunku patikėti, kad jūs tiek daug metų esate geriausia Lietuvos
400 m distancijos bėgikė, bet žaidynėse dar nedalyvavote. Ar
jos jums vis dar yra didžiausia siekiamybė, ar per tuos metus
požiūris pasikeitė?
Olimpinės žaidynės jau seniai buvo mano svajonė. 2012 m. nepatekau į Londoną, bet jaučiu, kad aš jau tose žaidynėse turėjau
dalyvauti. Man tuomet iki normatyvo pritrūko 0,11 sek., o tai 400
metrų distancijoje nėra labai daug. Sezonas buvo tikrai geras,
bet daug varžybų tiesiog nesusiklostė: pavyzdžiui, atvažiuoji, o
ten pliaupia lietus. Tai kokį normatyvą nubėgsi? Tada labai norėjau į žaidynes nuvykti, tai buvo mano tikslas, todėl nepatekus
pasidarė labai liūdna. Užtat 2013 m. papuoliau į pasaulio čempionatą, kurio normatyvas buvo aukštesnis nei olimpinis – tada
sau pasakiau, kad tikrai esu tokio paties lygio sportininkė. Nuo to
laiko man ramu. 2016 m. po motinystės atostogų nespėjau grįžti
iki olimpinio lygio, bet čia visiškai kitokia situacija, dėl kurios tikrai neliūdžiu (šypsosi).
Esate sakiusi, kad norite žaidynėse ne tik sudalyvauti, bet gerai
sudalyvauti. Galbūt taip ir buvo lemta, kad visos karjeros įdirbis
atsipirktų Tokijuje?
Gal. Dar nesudalyvavau, tai nežinau, kaip čia lemta (juokiasi). Bet
taip, dabar galėčiau sudalyvauti geriau nei anksčiau. Sudalyvavimas olimpinėse žaidynėse įtakos turi, kai esi jaunas – gali eiti
ir sakyti, kad esi olimpietė, o tai kitiems žmonėms daro didesnį
įspūdį. Ir rėmėjų ieškant olimpietės statusas patraukliau skamba. Bet žiūrint iš profesionalios sportininkės pozicijų, gali rinkti
olimpinių žaidynių skaičių, gali atrodyti, kad įspūdinga karjera,
bet nemanau, kad ir kartą sudalyvavus bus blogai (šypsosi).
Pagal dabartinį olimpinį reitingą vyktumėte į Tokiją. Bet ir normatyvas neatrodo neįveikiamas – 51,35 sek. Turbūt norėtumėte
jį įvykdyti, kad būtų ramiau?
Tai, kad mano asmeninis rekordas (50,99 sek. – aut. past.) yra geresnis už normatyvą, man sufleruoja, jog aš galiu. Ir tikrai žinau,
kad tai nėra neįveikiama, nes esu bėgusi anksčiau, todėl žinau,
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kad galiu. Reitinge dabar turiu po du gerus rezultatus iš vasaros
ir žiemos, bet jame dar likęs vienas nuo to laiko, kai bėgau traumuota – 54,6 sek. ar kažkas tokio. Būtent jis mane dabar tempia į
apačią. Bet jeigu jį pagerinčiau, tada tikrai turėčiau pagal reitingą
užsitikrinti vietą žaidynėse. O jeigu paklus normatyvas, būsiu dar
labiau patenkinta.
Dėl COVID-19 Tokijuje bus labai daug įvairių ribojimų – nors
olimpiečio statuso iš dalyvių šie ribojimai neatims, bet dėl jų
žaidynės gali prarasti tikrąją olimpinę dvasią. Ar jums dėl to neapmaudu?
Aš per daug negalvoju, kaip ten viskas vyks. Jeigu jau rengia,
manau, japonai susitvarkys. Vienu momentu pagalvojau, kad
jeigu vyksiu į žaidynes, tai norėčiau pajusti olimpinę atmosferą,
olimpinę dvasią. Norėtųsi normalios atidarymo ceremonijos, per
kurią žygiuoja visa komanda, nors manau, kad eis tik vienas atstovas iš šalies. Liūdna. Geriau negu nieko, bet liūdna, jeigu negalės pasirodyti visa komanda. Dar net nežinau, ar pataikyčiau
į atidarymo ceremoniją, nes ir atskristi leistų tik likus penkioms
dienoms iki starto. Klausimas, ar sportininkai pajus, kad čia olimpinės žaidynės, ar tai atrodys lyg paprastos varžybos.
Pase prie jūsų amžiaus įrašyti skaičiai 33 kaip ir kviestų klausti
dėl kylančių minčių apie karjeros pabaigą. Bet matant jus takelyje net liežuvis nesiverčia kalbėti apie karjeros saulėlydį. Kokios
mintys sukasi jūsų galvoje?
Esu tos nuomonės, kad jeigu turi tikslą, tai negalvoji apie pašalinius dalykus. Aš gerai jaučiuosi būdama tokio amžiaus. Natūralu,
kad su metais turi prisitaikyti treniruočių planus. Mano komandoje visi sportininkai iki 23 metų, todėl iš pradžių buvo keista,
bet grupė labai faina. Ir visi iš to gauname daug naudos. Kartais
būna, kad pagalvoju, kokia ta amžiaus riba, bet svarbu, kaip pats
jautiesi. O aš jaučiuosi gerai.
Situaciją gal kiek keičia tai, kad kitos olimpinės žaidynės vyks ne
po ketverių, o po trejų metų.
Mažiau, taip, bet čia jau ne vien nuo manęs priklauso. Praeis šis
sezonas ir vėl darysime šeimos susirinkimą (juokiasi)… Ir spręsime, ar mama toliau sportuoja. Aš turiu visokių minčių, ką veikčiau baigusi karjerą, visko paplanuoju. Bet kol dar esu čia, kol
sportuoju, tai žinau, kad turiu susikaupti darbui čia ir dabar.
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„Manchester City“ klubas sukūrė įtaigų vaizdo klipą

SPORTUI PRAŽŪTINGAS

TYLĖJIMAS

JEI TURITE GALIMYBĘ, UŽVERTĘ ŠĮ STRAIPSNĮ ATSIDARYKITE „YOUTUBE“
PLATFORMĄ IR PAŽIŪRĖKITE PRAĖJUSIAIS METAIS „MANCHESTER CITY“
SUKURTĄ VAIZDO KLIPĄ „THE END OF FOOTBALL“ (LIET. „FUTBOLO PABAIGA“).
ARBA PAŽIŪRĖKITE DABAR, IŠKART: HTTPS://YOUTU.BE/TBFAOUCI1B4
JULIUS BLIŪDŽIUS

A

nglijos futbolo klubas sukūrė įstabią trijų minučių istoriją
apie tai, kokia ateitis laukia futbolo ir apskritai sporto, jei
klimatas Žemėje toliau keisis šiandieniniu pagreičiu. Jaudinančiame klipe vaizduojamos paskutinės „Manchester City“
rungtynės 2045-aisiais. Paskutinės, nes dėl ilgalaikių sausrų tiesiog uždaromi šalies stadionai.
„Prognozuojama, kad iki 2045 metų susidursime su alinančiomis
sausromis, bet, jei veiksime dabar, galime išgelbėti mūsų ateitį ir
žaidimą, kurį taip mylime“, – vaiko balsu siunčiama žinutė pabaigoje.
Sportininkus dažnai matome ir girdime raginančius sveikai maitintis, daugiau judėti, eiti balsuoti, nevairuoti išgėrus, būti tolerantiškiems. Tačiau kaip dažnai girdite sportininkus ar sporto
organizacijas, klubus, kalbančius apie klimato kaitą, taršą ir kitas
aplinkosaugos problemas? Spėju, nedažnai. Arba nepakankamai
dažnai.
2019 m. spalį „Instagram“ tinklą sudrebino Lewiso Hamiltono
ekologinio nerimo žinutė. Prieš užsitikrindamas šeštąjį „Formulės-1“ čempiono titulą, britas parašė: „Nuoširdžiai sakau – noriu
viską mesti. Viską baigti. Kam vargintis, kai pasaulyje tokia netvarka, o žmonėms, panašu, tai visai nerūpi? Turiu susidėlioti mintis.
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Ačiū visiems, kuriems rūpi mūsų pasaulis.“
L.Hamiltonas buvo sukritikuotas žiniasklaidoje ir gerbėjų komentaruose, kad kalbėti ekologiniais lozungais neturi moralinės
teisės, nes atstovauja sportui, darančiam didelę ekologinę žalą,
propaguojančiam vidaus degimo variklius bei naudojančiam neatsinaujinančius išteklius. Iš esmės reakcija parodė, kaip neįprasta girdėti sportininkus, kalbančius apie aplinkosaugos bėdas.
O kalbėti turėtų. Ir sportininkai, ir sporto organizacijos. Ne tik todėl, kad klimato kaita tiesiogiai ir kai kuriais atvejais tiesiog katastrofiškai paveiks sportą (apie tai rašiau 2020 m. lapkričio mėn.
„Olimpinės panoramos“ numeryje). Pradedant gausėjančių stichijų poveikiu sporto infrastruktūrai bei varžybų tvarkaraščiams
ir baigiant kardinaliais taršos ir temperatūrų pokyčiais, dėl ko ištisi regionai taps netinkami sportinei veiklai.
Ne tik todėl, kad paties sporto įtaka – per masinius renginius, milžiniškas įrangos, atributikos gamybos apimtis, skrydžius ir kitokio
pobūdžio keliones – klimato kaitai yra apčiuopiamai didelė ir tą
atsakomybę derėtų prisiimti. Bet ir dėl poveikio, kurį kalbėdami
sportininkai gali pasiekti. Vis dažniau šnekama apie sporto, kaip
moralinio pavyzdžio, svarbą kovoje su klimato kaita. Ir to pavyzdžio pasigendama.
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Davidas Goldblattas, britų žurnalistas ir akademikas, „The Games:
A Global History of the Olympics“ ir kitų knygų autorius, keliantis
tvaraus sporto idėjas, sako, kad jei CO² emisijos mažinimas taptų
įprastu sporto pasaulio prioritetu, jei sporto atstovai kalbėtų apie
aplinkosaugos problemas, tikėtina, kad „tai taptų sveiko proto
prioritetu ir politiniu lygmeniu“.
Andrew Simmsas, „The Rapid Transition Alliance“ koordinatorius,
tikina, kad sportas gali atlikti unikaliai stiprų vaidmenį, siekiant
pakeisti žmonių požiūrį į visuotinį atšilimą. Dave‘as Zirinas iš „The
Nation“ antrina, kad būtina patiems sportininkams netylėti, nes
„žmonės negali visiškai pasitikėti sporto organizacijomis, kurios
iš esmės yra pelno siekiantys mechanizmai“.
„Jei sportininkai pasakys, kad švarus oras ir stabilus klimatas yra
svarbu, milijonai žmonių praregės. Tai ne tik per pasaulį paskleis
vilties žinutę, bet ir padės užtikrinti, kad ši planeta liktų tinkama
sportui“, – sako A.Simmsas.
Niclas Svenningsenas, vadovaujantis Jungtinių Tautų (JT) iniciatyvai „Climate Neutral Now“, irgi tikina, kad pasaulinis sporto
patrauklumas gali būti būdas paskatinti imtis skubesnių veiksmų
kovoje su klimato kaita. „Sportas turi labai didelį potencialą būti
sprendimo dalimi – ir pats mažindamas savo išmetamų teršalų
kiekį, ir suburdamas kitus kovai su klimato grėsmėmis“, – įsitikinęs N.Svenningsenas.
Sporto ir natūralios aplinkos santykis visuomet buvo ypatingas,
ypač kalbant apie tokias sporto šakas, kaip alpinizmas, slidinėjimas ar banglenčių sportas. Sportas ugdo jautrumą ir pagarbą
gamtai. Įkvėpti sportininkų sporto mėgėjai gali tapti aistringais
gamtos mylėtojais ir kovą su klimato kaita paversti „trendiniu“
dalyku, o ne keistuolių iniciatyva, į kurią žiūrima skeptiškai. Anot
tyrimų, kas šeštas amerikietis save laiko sporto sirgaliumi. Jei
sportininkai galėtų paveikti dalies šių žmonių įpročius, pokytis
būtų milžiniškas.
„Bet tik vienetai sportininkų žengia į priekį ir ima kalbėti apie tai,
kokią įtaką sportui daro tarša bei klimato kaita“, – rašo „Deutsche
Welle“ ir pabrėžia, kad susirūpinimą dažniausiai reiškia sportininkai, kurių veikla neatsiejama nuo natūralios gamtos, pavyzdžiui,
banglentininkai.
Arba Willas Gaddas – garsus Kanados ledo alpinistas, pirmasis
žmogus, įkopęs į Niagaros krioklį, netgi padedantis mokslininkams rinkti vertingus duomenis iš sunkiausiai pasiekiamų pasaulio vietų.
Arba Lewisas Pughas – ištvermės plaukikas, savo akimis vandenynuose matantis taršos ir klimato kaitos padarinius. Dar 2007 m.
siekdamas atkreipti dėmesį į tirpstančius ledynus jis praplaukė
kilometrą palei Šiaurės ašigalį, o prieš kelerius metus tapo pirmuoju, įveikusiu Lamanšo sąsiaurį per visą ilgį – tam, kad paskleistų žinutę apie plastiku užterštus ir pramoninės žvejybos
išsekintus vandenynus.
Arba snieglentininkė Gretchen Bleiler – olimpietė, „Protect Our
Winters Riders Alliance“ grupės, skatinančios sportininkus tapti
aplinkosaugos aktyvistais, narė. Jos veiklos – nuo trijų savaičių
iššūkio, skatinančio vengti plastikinių maišelių ar butelių, iki pro-

testų prie Kapitolijaus bei kalbų JT konferencijose.
Arba kita snieglentininkė Chloe Kim – jauniausia šios sporto šakos olimpinė čempionė, 2019 m. JT aukščiausiojo lygio susitikime
kalbėjusi apie visuotinio atšilimo poveikį žiemos sportui.
Kylanti NBA ir Suomijos krepšinio žvaigždė Lauri Markkanenas
yra kampanijos #DontChoke veidas, skatinantis sekti jo pavyzdžiu
ir siekti gyventi tvariai. „Mes visi esame atsakingi už švaresnio pasaulio kūrimą ateities kartoms. Viskas, ko reikia, – atlikti paprastus
kasdienius pasirinkimus. Tačiau, kaip ir aikštelėje, didžiausi dalykai pasiekiami komandiniu darbu“, – ragina L.Markkanenas.
Andrew Ference‘as, baigęs 19 metų NHL trukusią karjerą, taip
pat įsitraukė į kovą už aplinką. Kartu su NHL žaidėjų asociacija
inicijavo „Carbon Neutral Challenge“ programą, skatinančią ledo
ritulininkus kompensuoti profesionaliojo sporto aplinkai sukeliamus padarinius. Skirdami dalį uždarbio šiai programai NHL žaidėjai prisideda prie alternatyvios energijos iniciatyvų finansavimo,
pavyzdžiui, saulės baterijų įrengimo arenose. A.Ference‘o pastangomis NHL tapo viena tvarumo lyderių sporto pasaulyje.
Buvusi penktoji pasaulio raketė Kevinas Andersonas taip pat
kalba apie tai, kad tenisininkai turi padaryti daugiau skatindami
tvarumą sporte. Ypač mažinant plastiko vienkartinį naudojimą.
Jis yra aktyvus „Ocean Conservancy“ ir „Trash Free Seas Alliance“
kampanijų rėmėjas.
„Sportininkai yra socialinių pokyčių katalizatoriai“, – sako „Green
Sports“ tinklaraščio įkūrėjas Lewisas Blausteinas, 2020 m. įsteigęs
ne pelno siekiančią organizaciją „EcoAthletes“.
Kaip ir snieglentininko Jeremy Joneso įkurta žiemos sportininkų
koalicija „Protect Our Winters“, „EcoAthletes“ rengia sportininkus
viešai kalbėti apie aplinkosaugos problemas. Tikslas – pritraukti
kuo daugiau sporto žvaigždžių, ypač iš tokių sporto šakų, kaip
futbolas, beisbolas ar krepšinis, kad šios, pasinaudodamos savo
įtaka socialiniuose tinkluose, mėgintų paveikti žmonių įpročius
bei institucijų sprendimus.
„Pažvelkite į Jackie Robinsoną, kuris 1947 m. tapo pirmuoju afroamerikiečiu beisbolininku MLB lygoje. Ar Muhammadą Ali, kalbėjusį
apie Vietnamo karą. Ar Billie Jean King įtaką moterų teisėms. Pastaruoju metu [amerikietiško futbolo žaidėjas] Colinas Kaepernickas
kalba apie policijos žiaurumą. Bet neturime nieko, kas taip garsiai
kalbėtų apie klimato kaitą“, – atkreipia dėmesį L.Blausteinas.
Jis 15 metų praleido konsultuodamas ir rašydamas apie tvarumą
sporte – jo konsultavimo įmonė daug prisidėjo, kad daugybė
sporto renginių taptų neutralūs CO² emisijos atžvilgiu. Bet pasijuto nusivylęs, kad sporto sektorius iš esmės nutyli ir stengiasi
vengti kalbų apie klimato kaitą, nepaisant milžiniško savo indėlio
į šią krizę ir laukiančias pasekmes, kurios galiausiai atsigręš prieš
patį sportą.
Garry Gilliamas, buvęs JAV futbolo žaidėjas, prisijungė prie „EcoAthletes“ ir įkūrė nekilnojamojo turto įmonę, kurios tikslas – prikelti apleistus pastatus ir paversti juos tokiais, kurie pasižymėtų
nuline CO² emisija.

willgadd.com

Jis prisimena nuolat komandos draugams kalbėdavęs apie atsinaujinančios energijos ir kitus aplinkos tausojimo pranašumus.
„Pamenu, žaidėjai ir treneriai į mane žiūrėdavo ir sakydavo: „Kodėl tau tai rūpi? Juk mes esame tam, kad žaistume futbolą“, – sako
G.Gilliamas.
„Nors šiuo metu koronaviruso krizė – visuomenės sąmonės centre, dabar tinkamas laikas kalbėti ir apie klimato krizę, – neabejoja L.Blausteinas. – Kaip ir koronavirusas, klimato kaita yra neatidėliotina pasaulinė problema. Kažkada sportininkai turi imtis
iniciatyvos ir padėti spręsti pasaulinius iššūkius. Jie gali įkvėpti
milijonus ir paveikti sprendimus, nuo kurių priklauso ir sporto
ateitis.“

W.Gaddas kopia į Niagaros krioklį

OLIMPINĖ PANORAMA

25

DINASTIJA

ŠEIMOS KELYJE –

OLIMPINIAI PĖDSAKAI
LEGENDINĖ MENINĖS GIMNASTIKOS TRENERĖ VILNIETĖ VAIDA ELENA
KUBILIENĖ PER ATLANTOS OLIMPINES ŽAIDYNES ĮGYVENDINO SVAJONĘ.
JOS AUKLĖTINĖ KRISTINA KLIUKEVIČIŪTĖ TAPO PIRMĄJA IR KOL KAS
VIENINTELE LIETUVOS MENINĖS GIMNASTIKOS ATSTOVE, DALYVAVUSIA
OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE. OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ SKONIO NE KARTĄ RAGAVO IR
V.E.KUBILIENĖS DUKRA SIGITA, TEN DIRBUSI IR TEISĖJA, IR TRENERE.
MARYTĖ MARCINKEVIČIŪTĖ
Asmeninio albumo nuotr.
V.E.Kubilienė su garsiausia savo auklėtine D.Kutkaite

A

tlantoje džiaugsmas buvo dvigubas, nes V.E.Kubilienė tose
žaidynėse ne tik galėjo matyti savo auklėtinės pasirodymą,
bet ir dirbo teisėja – antrą kartą po 1988 m. olimpinio Seulo.

Užaugino dvi dukras Sigitą Mackonienę ir Rasą Židonienę, kurios
savo gyvenimą irgi susiejo su menine gimnastika ir dirba trenerėmis Vilniaus miesto sporto centre.

Dvejų pareigų Atlantoje buvo per daug, todėl į 1996 m. olimpines
žaidynes kaip trenerė vyko Sigita Kubiliūtė-Mackonienė. Tuo niekas nesistebėjo, mat jau studijų tuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute metais ji padėdavo mamai treniruoti gimnastes,
tarp jų ir 1989 m. Europos jaunių čempionę K.Kliukevičiūtę.

Didelis Vaidos Elenos džiaugsmas – keturi anūkai. „Tik ką darysi,
gyvenimas vėl surikiavo taip, kad anūkės neturiu nė vienos, – ko
gero, jau nebus pratęsta graži šeimos tradicija. Bet anūkai – nuostabūs, aš jais didžiuojuosi“, – šypteli legendinė trenerė.

DUKROMS ĮSKIEPIJO MEILĘ GIMNASTIKAI
„Gyvenimas žiaurus, jis taip sudėliojo, kad pirmąja olimpiete tapo
ne pati geriausia per visą karjerą mano auklėtinė, 1982 m. absoliuti Europos čempionė ir tų metų Pasaulio taurės antros vietos
laimėtoja Dalia Kutkaitė. Ji tikrai būtų iškovojusi teisę dalyvauti
Los Andželo olimpinėse žaidynėse, nes tuo metu SSRS rinktinėje ji buvo pirmasis numeris, ir kovojusi dėl medalių, bet žaidynės
buvo boikotuotos“, – apgailestauja garsi trenerė.
Šiemet kovo 5 d. paminėjusi 85-erių metų jubiliejų ši didelė meninės gimnastikos puoselėtoja teigia, kad gyvenime yra laiminga.
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Jaunystėje V.E.Kubilienė (Vandzinskaitė) 1958–1962 m. buvo Lietuvos meninės gimnastikos čempionė. Abi dukros irgi pasekė jos
pėdomis: Sigita – SSRS jaunių čempionato bronzinė prizininkė,
penkiskart iš eilės (1984–1988 m.) absoliuti Lietuvos daugiakovės
čempionė, pelniusi net 31 aukso medalį ant atskirų prietaisų, su
SSRS rinktine dalyvavusi įvairiuose turnė po pasaulį. Su didžiuoju
sportu Sigita atsisveikino būdama vos aštuoniolikos.
Kuklesni Rasos pasiekimai, bet ir jos, kaip gimnastės, karjera labai
trumpa – atėjo ir išėjo, nes toks griežtas buvo mamos sprendimas:
ji neturėjo gimnastei būtinų duomenų. Baigusi konservatoriją
Rasa iš pradžių dirbo choreografe, o po to panoro būti trenere.
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Sportinės gimnastikos aukštumų siekė Rasos ir Sigitos tėvas Sigitas Kubilius. Jis vėliau mokyklos sportinės grupės jaunosioms
gimnastėms, tarp kurių buvo ir Sigita, vesdavo bendrojo fizinio
rengimo treniruotes.

Neseniai ji išmetė dešimtis kilogramų namie dūlėjusių popierių,
tarp kurių atrado užrašus, jog per savo karjerą treniravo apie 150
gimnasčių, dalyvavusių įvairaus amžiaus grupių SSRS čempionatuose. To net pati nežinojo – užrašai priminė.

„Sporto salėje Kauno gatvėje savo būsimą vyrą ir sutikau: aš dirbau su mergaitėmis, o jis pats treniravosi. Už mane buvo keleriais
metais jaunesnis“, – sako Vaida Elena, kuriai ši santuoka nebuvo
ilgaamžė – jiedu išsiskyrė.

„Dabar sunku save vertinti, kokia buvau trenerė. Dirbau taip, kaip
man atrodė reikalinga. Ugdant didelio meistriškumo gimnastes
reikėjo turėti tvirtą charakterį ir daug aukotis. Buvau griežta, principinga, reikli sau ir kitiems. Salėje tarp manęs ir gimnasčių buvo
atstumas, bet geras tarpusavio ryšys ir supratimas.

Abiem dukroms mama – didelis pavyzdys ir autoritetas. Nuo pat
mažumės pajutusios meilę meninei gimnastikai, Sigita ir Rasa su
šia sporto šaka nesiskiria iki šių dienų.
„Tikrai per treniruotes nebuvo didelio mamos muštro ar kažkokių
diržų. Buvome labai tinkamai auklėjamos. Sporto salėje ji buvo
griežtesnė nei namie, nelaikė mūsų apsivijusi rankomis. Taip ir
turėjo būti, nes tvarka yra tvarka“, – pripažįsta Sigita su Rasa.

Gimnastėms svarbu ne tik svoris ir figūra, bet ir sąnarių paslankumas, lankstumas. Jeigu jų nebus, nieko nepadarysi. Iš auklėtinių reikalavau nepersivalgyti, kontroliuoti svorį“, – neslepia Vaida
Elena.

Jos irgi ugdo jaunąsias gimnastes, o būdamos tarptautinės kategorijos teisėjos vyksta į įvairaus amžiaus grupių pasaulio bei
Europos čempionatus.
TEISĖJAVO TREJOSE ŽAIDYNĖSE
S.Mackonienė, tarptautinę kategoriją įgijusi 1993 m., teisėjavo
Sidnėjaus, Pekino ir Londono olimpinėse žaidynėse. „Pačios įspūdingiausios, žinoma, buvo pirmosios žaidynės. Tada man buvo
29-eri, buvau viena jauniausių teisėjų, smarkiai jaudinausi. Man
buvo didelis prestižas teisėjauti Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse,
nes patekti į jas buvo ypač sudėtinga. Tačiau save raminau, nes
jau buvau įgijusi nemažai patirties“, – prisimena Sigita.
Ji pasakoja, kad meninės gimnastikos varžyboms, jeigu tik turi
sveikatos ir noro, gali teisėjauti nors iki pensijos. Tik kas ketverius
metus, siekiant teisės dirbti olimpinėse žaidynėse, reikia išlaikyti
egzaminus.
„Kurioje nors šalyje juos išlaikius suteikiama pirma, antra, trečia
ar ketvirta teisėjo kategorija. Šiemet turiu įvykdžiusi antrąją, o
Raselė – trečiąją kategoriją. Gaila, bet į Tokijo olimpines žaidynes nepatekau“, – šiek tiek apgailestauja šiemet sausio 10-ąją
50 metų jubiliejų atšventusi Sigita.
V.E.Kubilienė buvo pirmoji Lietuvos meninės gimnastikos tarptautinės kategorijos teisėja (1987 m.), teisėjavo Seulo, Atlantos
ir Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse, šešiuose pasaulio ir aštuoniuose Europos čempionatuose. S.Mackonienė buvo antra tokio
rango teisėja.
Garsiosios trenerės šeima įkūrė savo sporto klubus: mama vadovauja „Gracijai“, Rasa – „Rasos gracijai“, o Sigita – „Vilniaus gimnastėms“.
„Mano pagrindinė darbovietė – Vilniaus miesto sporto centras,
papildomai klubelį įsteigiau tam, kad galėčiau užsiauginti mažučiukių 4–5 metukų gimnasčių. Jas paauginu ir pervedu į sporto
centrą, kuriame sudarytos visos sąlygos toliau tobulėti“, – paaiškina S.Mackonienė.
TEKO PEREITI MASKVOS FILTRĄ
Legendinės trenerės V.E.Kubilienės gyvenime ne viskas buvo rožėmis klota. Linksma ir nerūpestinga buvo vaikystė bei jaunystė,
išryškinusi daug talentų: Vaida Elena dainavo, šoko ansamblyje,
grojo pianinu, vaidino, dalyvavo skaitovų ir dainų konkursuose.
Bet viską nustelbė meninė gimnastika.
„Dirbant trenere teko išgyventi daug triumfo akimirkų, bet ir
patirti nemažai skaudulių. Didelis mano pranašumas buvo tas,
kad Vilniaus pedagoginiame institute studijavau anglų kalbos
filologiją. Gerai kalbėjau angliškai ir ši kalba man atvėrė vartus
į pasaulį“, – įgytu diplomu džiaugiasi buvusi Lietuvos meninės
gimnastikos sąjungos prezidentė ir Lietuvos gimnastikos federacijos viceprezidentė.

S.Mackonienė Londono olimpinėse žaidynėse

Sovietmečiu jai teko iškęsti ne tik fizinį bei psichologinį darbo
krūvį, bet ir politinę mėsmalę. Patekti į svarbias tarptautines varžybas ar olimpines žaidynes buvo galima tik perėjus Maskvos filtrą. V.E.Kubilienė prisimena: „Mano auklėtinė Dalia Kutkaitė buvo
triskart SSRS čempionė. Iš mažytės Lietuvėlės mažytė mergaitė
triskart iš eilės tapo SSRS čempione. Tačiau teko daug visko patirti, kol ji pasiekė pasaulinį lygį.
Man daug kas siūlė netgi rašyti knygą, bet nesutikau, nes reikėtų
rašyti labai daug blogo. Iš tikrųjų reikėjo didelio gudrumo, apsukrumo. Netgi buvo atvejis, kai nuvykus į pasaulio čempionatą
delegacijos vadovas reikalavo vieną vakarą ateiti pas jį į svečius.
Žinoma, nenuėjau. Tada teisėjų jis paprašė Daliai neskirti daug
balų. Ačiū Dievui, buvo tik vienas toks atvejis. Bet reikėdavo pasiaukoti, užmiršti, nematyti, pasiduoti, nusilenkti. Buvau atsargi,
mokėjau nepaaukoti savo sveikatos. Nebuvau kokia nors mazgotė: turėjau savo vardą, buvau laikoma pasaulinio lygio trenere“, –
nelengvą gyvenimo etapą prisimena Vaida Elena.
KITOS ŠALYS NESUVILIOJO
Įspūdingiausia V.E.Kubilienės triumfo akimirka – 1982-aisiais
D.Kutkaitės Stavangeryje (Norvegija) pelnytas Europos absoliučios čempionės titulas. Didelį mūsų trenerės talentą pripažino
Kanados meninės gimnastikos bendruomenė, ji beveik porą
metų tobulino tos šalies gimnastes.
„Manęs aplankyti buvo atvažiavusios abi dukros, kanadiečiai norėjo jas įdarbinti ir siūlė pasilikti, duoti butus, tačiau jos nesutiko.
Kanadoje padirbau ir sugrįžau, man vienai be šeimos buvo nuobodu. Jei dukros būtų nusprendusios pasilikti, gal ir aš būčiau
likusi su jomis“, – neslepia garsi gimnastikos puoselėtoja.
Ji dirbo ir Portugalijoje, Suomijoje, Amerikoje, dar keliose šalyse.
Turėjo pelningų kvietimų vykti į Egiptą ir kitur, bet nenorėjo niekur važiuoti. Nesutiko būti ir SSRS moterų rinktinės vyr. trenere.
„Nebuvo tokios šalies, kuri mane trauktų ir galėčiau ten pasilikti
gyventi“, – prisipažįsta garsi trenerė.
OLIMPINĖ PANORAMA
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KOJA KOJON SU SPORTU –

VISĄ GYVENIMĄ
BUVO LAIKAI, KAI Į KAUNO „BANGOS“ RADIJO GAMYKLOS TARPCECHINES
KREPŠINIO VARŽYBAS SUSIRINKDAVO DAUGIAU ŽIŪROVŲ NEGU PRIEŠ
PANDEMIJĄ Į KAI KURIAS LKL ČEMPIONATO RUNGTYNES. TEN NE JUOKAIS
KAUDAVOSI GARSIAUSI ANŲ LAIKŲ „ŽALGIRIO“ ŽAIDĖJAI MODESTAS
PAULAUSKAS, ROMUALDAS VENZBERGAS, ALGIMANTAS ŽUKAUSKAS,
VYTAUTAS SARPALIUS, JONAS JURKŠAITIS, LIUDAS ŽUKAITIS IR KITI. VISI
JIE BUVO ĮDARBINTI „BANGOJE“ INŽINIERIAIS, DERINTOJAIS, MEISTRAIS.
BRONIUS ČEKANAUSKAS

Vinco Franckaičio asmeninio archyvo ir Broniaus Čekanausko nuotr.
V.Franckaitis ir jo apdovanojimai bei eksponatai

D

ar 1952 m. Kaune pradėjo veikti Radijo gamykla. Vėliau
1980–1996 m. ji vadinosi „Bangos“ vardu. Įmonė Lietuvoje
bei užsienyje garsėjo ne tik savo gaminamomis magnetolomis „Vaiva“, „Minija“, spalvotais televizoriais „Šilelis“, „Banga“, kita
technika, bet ir sporto tradicijomis. Gamykla buvo pagrindinė televizorių tiekėja 1980 m. Maskvos olimpinėms žaidynėms.
Direktoriai Valentinas Minkus, Leonas Jankauskas buvo didžiuliai
sporto gerbėjai ir rėmėjai. Kiek leido gamyklos išgalės ir vadovų
išmonė, jie rėmė Lietuvos sportą, pirko rinktinėms užsieniuose
deficitinį inventorių. Klubo nariai kultivavo net 41 sporto šaką. Be
jau minėtų krepšininkų, bangiečiai buvo ir boksininkai Romualdas Murauskas, Algimantas Zurza, Nikolajus Jerofejevas, lengvaatlečiai Birutė Kalėdienė, Algimantas Baltušnikas, stalo tenisininkės Jolanta Prūsienė, Rūta Garkauskaitė, autoralio asai Kastytis ir
Arvydas Girdauskai, Stasys Brundza bei daug kitų garsių įvairių
sporto šakų meistrų. „Bangos“ futbolo, vandensvydžio, moterų
krepšinio komandos žaidė SSRS čempionatuose.
„Nors gamykloje pasirodydavome tik algų dieną, kaip liūtai gin-
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davome savo cechų garbę. Tų varžybų tvarkaraštis net būdavo
sudėliojamas taip, kad nesikirstų su „Žalgirio“ rungtynėmis SSRS
čempionate“, – yra sakęs L.Žukaitis.
1985 m. L.Jankausko iniciatyva buvo pastatytas sporto kompleksas ir dirbtinio ledo čiuožykla. Atsivėrė plačios galimybės darbuotojams dalyvauti žiemos ir vasaros spartakiadose. „Bangos“
sporto salėje vykdavo sąjunginės ir tarptautinės varžybos. Čia
SSRS čempionatams, Williamo Joneso taurės varžyboms 1986-aisiais rengėsi Kauno „Žalgirio“ krepšininkai.
Tačiau vieną dieną po įvairių privatizacijų, praradus rinkas bei užsakymus buvusioje Sovietų Sąjungoje, buvo paskelbtas legendinės gamyklos bankrotas.
Nuo 1974 iki 1999 m. „Bangos“ sporto klubui vadovavo Vincas
Franckaitis. 1999 m. tą sporto bazę nupirko Vytauto Didžiojo universitetas ir pavadino VDU sporto centru. Vincas liko dirbti VDU
sporto centro valdytoju. Tebedirba jis ten ir dabar, vienintelis iš tų
auksinių „Bangos“ laikų. Gyva sporto istorija su jo paties sukurtu
ir puoselėjamu muziejumi. Nepailstantis sporto entuziastas atlie-

Dalis stalo teniso kamuoliukų kolekcijos

Muziejaus stendai

ka ir centro vadovo, ir prižiūrėtojo, ir santechniko pareigas. Kai
pernai rudenį vieną savaitgalį sutarėme susitikti, Vincas įspėjo,
kad nebus kabinete. „Šūktelk, aš salės stogą lopysiu“, – pasakė.
Vincai, kaip kilo mintis įkurti muziejų?
„Bangos“ klubas buvo iškovojęs ir sukaupęs daugybę apdovanojimų: taurių, prizų, suvenyrų. Kai gamykla baigė savo veiklą, visus
iškovotus prizus perdavėme Lietuvos sporto muziejui. Pasilikau
tik tai, kas man arčiausiai širdies – stalo teniso istorinius iškovojimus. Kadangi jau anksčiau buvo įrengtas muziejus, tęsiau tą
tradiciją.
Pagrindinės kolekcionavimo kryptys – stalo tenisas ir olimpinis
sąjūdis?
Didžiausias dėmesys – stalo teniso istorijai ir pasiekimams. Esu
surinkęs Lietuvos, pasaulio, Europos čempionatų programas,
rezultatus, turiu knygų, kamuoliukų, ženklelių, varžybų plakatų,
nuotraukų, įvairių suvenyrų kolekcijų. Labai domiuosi olimpiniu
sąjūdžiu, jo istorija, Lietuvos sportininkų laimėjimais, turiu nema-

žai knygų olimpine tema, žaidynių programų, įvairių suvenyrų,
medalių, ženklelių.
Kaip atsiranda eksponatai?
Esu stalo teniso tarptautinės kategorijos Mėlynojo ženklelio teisėjas. Eksponatai atsiranda keliaujant iš varžybų į varžybas, keičiantis
su kitais teisėjais, parveža sportininkai, bičiuliai. Pirmąsias Lietuvoje
1933 m. išleistas stalo teniso taisykles padovanojo nusipelnęs treneris Vilius Variakojis. Kolekcijoje yra krepšininko Modesto Paulausko, Lietuvos sporto muziejaus direktoriaus Prano Majausko, stalo
tenisininkų Vlado Dzindziliausko, brolių Anatolijaus ir Rimo Paškevičių, R.Garkauskaitės, J.Prūsienės, Astos ir Romos Giedraityčių,
LTOK darbuotojų ir daugelio kitų dovanotų suvenyrų.
Įspūdinga stalo teniso kamuoliukų kolekcija. Kiek jų yra iš viso?
Vieną didžiausių pasaulyje stalo teniso kamuoliukų kolekcijų –
6155 yra surinkęs mano brolis Romualdas (Joniškio muziejus),
o mano kolekcijoje – apie 2500 kamuoliukų, per 2000 ženklelių,
keli šimtai istorinių nuotraukų, rakečių, knygų, kitų stalo teniso
OLIMPINĖ PANORAMA
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suvenyrų iš Japonijos, JAV, Anglijos, Argentinos, Australijos, Kanados, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių.
Kokie patys įdomiausi ir mieliausi širdžiai eksponatai?
Tai 1937 m. 11-ojo pasaulio čempionato ženklelis iš Baden Badeno (Vokietija). 1939 m. 13-ojo pasaulio čempionato Kaire
(Egiptas) ženklelis. Beje, ten Lietuvos rinktinė V.Dzindziliauskas,
Chaimas Duškesas, Eugenijus Nikolskis ir V.Variakojis iškovojo
ketvirtą vietą komandinėse varžybose. Man brangūs Lietuvoje
gaminti „Saga“ kamuoliukai, raketės (1927 m.) ir 1933 m. vadovų
bei geriausių mūsų sportininkų, stalo teniso meistrų raketės.
Atskiroje patalpoje matyti stendai, susiję su Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėmis.
Rengiu parodą apie Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Ji bus skirta
XI PLSŽ, kurios šiemet liepos 1–4 d. turėtų vykti Druskininkuose.
Kaip buvęs ėjikas tapo stalo teniso patriarchu?
Pirmoji sporto meilė vis dėlto buvo stalo tenisas. Joniškio antrojoje vidurinėje mokykloje stovėjo vienas teniso stalas, mažesniems prie jo prieiti pažaisti būdavo sudėtinga. Todėl su broliu
dvyniu Romualdu treniruodavomės ant senelės kraičio skrynios,
kol išaugome ir galėjome ginti mokyklos, rajono sporto garbę.
Į lengvąją atletiką atėjau sustiprėti pas trenerį Sigitą Adomavičių.
Bežingsniuodamas praleidau 19 metų: tapau sporto meistru,
daugkartiniu Lietuvos čempionu bei prizininku, buvau uždarųjų
patalpų rekordininkas, Lietuvos rinktinės narys.
Kada pradėjote teisėjauti stalo teniso varžyboms? Kokią turite
kategoriją?
Trečią stalo teniso teisėjo kategoriją įgijau 1959 m., 1990 m.
man suteikta tarptautinė, o 2003-iaisiais kartu su broliu Romualdu išlaikėme teorinį egzaminą Paryžiuje Mėlynajam ženkleliui
gauti. Po to ne vienerius metus teko eiti praktinius patikrinimus,
kur mus kontroliavo specialistai iš Australijos, Egipto, Kanados,
Honkongo, Olandijos, Prancūzijos, Singapūro. Po praktinės patikros kontrolierių komisaras iš Didžiosios Britanijos vertino anglų
kalbos žinias, gebėjimus reaguoti į įvairias situacijas. Po to man
buvo suteikta aukščiausia pasaulyje stalo teniso teisėjo kategorija ir įteiktas sertifikatas. Tapau tarptautinės kategorijos Mėlynojo
ženklelio teisėju.
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Svarbiausi turnyrai, kuriuose teko teisėjauti?
Daug gerų emocijų ir džiaugsmo suteikė 1994 m. Tokijuje vykęs
pasaulio jaunių čempionatas, kuriame R.Garkauskaitė (dabar
Paškauskienė) iškovojo sidabro medalį. Ten man, be kitų susitikimų, teko teisėjauti taikos ir draugystės mače tarp Palestinos
ir Izraelio sportininkų. Įsimintinos 2007 m. Europos supertaurės
varžybos Kazanėje, 2003 m. Liuksemburge ir 2016 m. Halmstade teisėjauta Europos olimpinės atrankos turnyrams, 2011 m.
Gdanske – Europos vyrų komandų finalui tarp Vokietijos ir Švedijos. Dirbau 2015 m. pirmose Europos žaidynėse Baku, 2016 m.
Filadelfijoje – pasaulio moterų taurės turnyre, 2017 m. Antibe –
Europos „Top 16“ varžybose. Pernai buvau gavęs kvietimą teisėjauti 2020 m. Tokijo olimpinių žaidynių atrankos varžybose, bet
jos buvo nukeltos, o kaip bus šiemet – dar nežinau.
Teisėjavau 14 pasaulio, 26 Europos čempionatuose, daugelyje
tarptautinių turnyrų. Dalyvavau 12 pasaulio, 21 Europos kongresų darbe. Drauge su kitais specialistais teko priimti stalo tenisui
svarbius taisyklių pakeitimus: seto trukmė nuo 21 sumažėjo iki
11 taškų, padavimai nuo 5 iki 2. Pasikeitė ir kamuoliuko dydis:
nuo 38 mm iki 40 mm.
1998 m. buvau išrinktas į Europos stalo teniso sąjungos plėtros
ir viešinimo komitetą. Pernai Europos stalo teniso sąjunga mane
apdovanojo Garbės ženklu.
Dar sugrįžkime į jūsų prižiūrimą sporto centrą. Koks jo likimas?
Vytauto Didžiojo universitetui susijungus su Žemės ūkio akademija, kiek žinau, buvęs „Bangos“ sporto centras ruošiamas pardavimui. Būtų labai skaudu, jeigu tokia sporto bazė (plotas 42x36 m,
aukštis 12 m), kurioje galima rengti įvairaus rango tarptautines
varžybas, būtų parduota nežinia kam ir taptų sandėliu ar remonto dirbtuvėmis. Galėtų Kauno savivaldybė jį paversti miesto sveikatingumo centru. O mano svajonė – įkurti čia stalo teniso bazę.
Gal jūsų muziejaus kolekcijai trūksta, pavyzdžiui, knygos, kurią galėtų padovanoti „Olimpinės panoramos“ skaitytojai?
Neturime LTOK išleisto „Lietuvos olimpiečių“ knygos antrojo
tomo ir leidinio apie 2004 m. olimpines žaidynes „Atėnų siurprizai“. O šiaip visus skaitytojus kviečiu aplankyti mūsų muziejų
Kaune, Draugystės g. 19, kol jis dar veikia.

PULSAS

Alfredo Pliadžio nuotr.

Valdo Malinausko
TOK nuotr.
nuotr.
A.Mastianica

M.Knystautas

M.Žiūkas

DAR TRYS KELIALAPIAI
Kovo 20-oji – Tarptautinė laimės diena –
buvo labai sėkminga Lietuvos sportui. Net
trys mūsų šalies atstovai tądien pasijuto itin
laimingi, nes iškovojo kelialapius į Tokijo
olimpines žaidynes.
Slovakijos miestelyje Dudincuose olimpinius normatyvus įvykdė du sportinio ėjimo
atstovai. 50 km nuotolio finišo liniją antras
kirtęs 28 metų Arturas Mastianica trasą įveikė per 3 val. 48 min. 24 sek. ir ne tik įvykdė
Tokijo žaidynių normatyvą (3 val. 50 min.),
bet ir pagerino Lietuvos rekordą.

M.Žiūkui šią vasarą vyksiančios olimpinės
žaidynės bus jau ketvirtos karjeroje – jis
startavo Pekine, Londone ir Rio de Žaneire.
A.Mastianica kol kas vienintelį kartą olimpiečio duonos ragavo Rio de Žaneire.

Pirmame etape lietuviui be kovos atiteko
pergalė prieš norvegą Oskarą Marviką, ketvirtfinalyje klaipėdietis 3:1 pranoko kroatą
Marko Koscevičių, o lemiamoje akistatoje –
pusfinalyje – 4:1 palaužė lenką Rafalą Krajewskį. Finale M.Knystautas nusileido rusui
Sergejui Semionovui, tačiau šis rezultatas
nieko nelėmė, nes olimpiniai kelialapiai atiteko dviem kiekvienos svorio kategorijos
atstovams.

Kovo 25 d. Fukušimoje prasidėjo 121
dieną truksianti Tokijo olimpinių žaidynių deglo kelionė po Japoniją.
Šį kartą dėl epidemiologinės padėties deglas keliaus tik po pačią Japoniją ir be žiūrovų. Ugnies estafetė
baigsis per olimpinių žaidynių atidarymo ceremoniją Tokijuje liepos 23-iąją.
Per 121 dieną olimpinė ugnis aplankys visas 47 Japonijos prefektūras.
Olimpinė ugnis praėjusių metų kovo
12 dieną buvo uždegta ir Japonijai
perduota senovės Olimpijos Heros
šventykloje Graikijoje. Atidėjus olimpines žaidynes olimpinė ugnis degė
Tokijo olimpiniame muziejuje.
Olimpinio deglo estafetė prasidėjo
Fukušimoje, taip pagerbiant prieš dešimt metų įvykusio stipriausio Japonijoje žemės drebėjimo aukas. Ugnis
po tris dienas pabus visuose nukentėjusiuose regionuose.
Didysis estafetės startas buvo gerokai
mažesnio masto dėl COVID-19 pandemijos apribojimų, tačiau olimpinio deglo kelionėje vis tiek dalyvaus
nemažai žmonių. Tarp jų bus sporto,
visuomenės veikėjų, studentų, diplomatų. Mūsų šaliai atstovaus Lietuvos
ambasadorius Japonijoje Gediminas
Varvuolis.
TOK nuotr.

35-erių Marius Žiūkas pasiekė antrą geriausią 20 km nuotolio ėjimo karjeros rezultatą –
jis šią distanciją nužingsniavo per 1 val.
20 min. 58 sek. Tokijo olimpinių žaidynių
normatyvas yra vos dviem sekundėmis prastesnis.

Vengrijos sostinėje Budapešte vykusiose
olimpinės atrankos imtynių varžybose vienintelis iš ten dalyvavusių lietuvių bilietą į
Tokiją iškovojo Mantas Knystautas. 26 metų
klaipėdietis varžosi su graikų-romėnų imtynių svorio kategorijos iki 130 kg kovotojais.

STARTAVO
DEGLO KELIONĖ

Po nepriklausomybės atkūrimo M.Knystautas tapo dešimtuoju mūsų šalies imtynininku, ginsiančiu Lietuvos garbę olimpinėse
žaidynėse. Jų gretos dar gali pasipildyti po
gegužės 6–9 d. Bulgarijoje vyksiančio pasaulinio atrankos turnyro kovų.
Iš viso olimpinius kelialapius jau yra užsitikrinę 28 Lietuvos sportininkai.

ŽAIDYNĖS – BE UŽSIENIO ŽIŪROVŲ
Oficialiai patvirtinta, kad į Tokijo olimpinių
ir paralimpinių žaidynių varžybas sirgaliai iš
užsienio įleidžiami nebus. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti žaidynių dalyvių bei
Japonijos gyventojų saugumą ir apsisaugoti nuo potencialiai didesnės koronaviruso
grėsmės.
Siekiant surengti saugias ir sėkmingas olimpines žaidynes organizatoriai imasi griežtų
priemonių. 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. Olimpinių žaidynių dalyviams koronaviruso testai
bus atliekami ir gyvenimo olimpiniame kaimelyje metu.
Į olimpinį kaimelį sportininkai galės atvykti
tik likus penkioms dienoms iki savo varžybų,
o išvykti – per 48 valandas nuo savo varžybų pabaigos. Kuriama mobilioji aplikacija,
padėsianti sekti olimpinių žaidynių dalyvių
judėjimą Tokijuje. Ja naudotis bus privaloma
ir sportininkams, ir delegacijų nariams.
Tokijo olimpinės žaidynės vyks liepos 23 –
rugpjūčio 8 d.

Tokijo žaidynių deglas
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KRONIKA
KRONIKA
PIRMAME POSĖDYJE – APIE
TIKSLUS IR RŪPESČIUS
Kovo 18 d. vyko pirmasis naujos sudėties LTOK sportininkų
komisijos posėdis. Olimpinio vicečempiono Mindaugo Griškonio
vadovaujami olimpiečiai aptarė komisijos tikslus, rūpesčius,
su kuriais susiduria sportininkai, bei galimybes prisidėti prie jų
sprendimo.
„Jūs esate sportininkų atstovai. Atstovaukite jų interesams, o mes
esame pasiruošę jus visapusiškai palaikyti“, – posėdžio pradžioje
sakė olimpinė čempionė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
„Sveikinu visus naujus narius prisijungus prie komandos. Tikiuosi,
pasirengimas Tokijo olimpinėms žaidynėms vyksta sklandžiai,
o tarp treniruočių rasime laiko spręsti sportininkams kylančias
problemas“, – kalbėjo komisijos pirmininkas M.Griškonis.
Jis kartu su olimpiniu vicečempionu irkluotoju Sauliumi Ritteriu
pasidalijo informacija apie susitikimą su Tarptautinio olimpinio
komiteto Sportininkų komisija. Virtualaus pokalbio metu lietuviai
išsakė savo palaikymą Olimpinės chartijos 50-ajai taisyklei.
Taisyklė numato, kad olimpinėse teritorijose draudžiamos
bet kokios demonstracijos arba politinė, religinė ar rasinė
propaganda.
Vienas pagrindinių posėdžio klausimų – edukacinės Sportininkų
komisijos veiklos atletams aktualiomis temomis. Atsižvelgdama į
sportininkų poreikį komisija žada rengti naudingų mokymų ciklą.
Psichologija, antidopingas, viešasis kalbėjimas – tai kelios temos,
kuriomis planuojama rengti seminarus.
Komisijos nariai taip pat diskutavo apie rengiamas Sporto
įstatymo pataisas, kurios įpareigotų sporto federacijas su
rinktinių nariais sudaryti sporto veiklos sutartis. Dokumentai
reglamentuotų abiejų pusių teises ir įsipareigojimus, užtikrintų jų

TRADICINIAI APDOVANOJIMAI
Kovo 10 d. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos
savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija ketvirtą
kartą surengė sporto mokymo įstaigų konkurso nugalėtojų
apdovanojimus. Šįkart jie vyko nuotoliniu būdu. 2020 m.
laureatams išdalyta 12 prizų.
Renginio dalyvius pasveikino LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė: „Praėję metai buvo neįprasti, bet sportas, kaip ir
jūsų darbai, nesustojo, o juda į priekį. Tikimės, kad ši pandemija
kažkada baigsis ir vėl galėsime susitikti. Nepaisant sudėtingų
metų, 2020-ųjų geriausieji išaiškinti.“
Nugalėtojais tapo:
Metų sportininkė (gim. 2001 m. ir jaunesnės) – meninės
gimnastikos atstovė Fausta Šostakaitė (trenerė Erika Čipkienė,
Vilniaus miesto sporto centras).
Metų sportininkas (gim. 2001 m. ir jaunesni) – sportinės
gimnastikos atstovas Gytis Chasažyrovas (treneris Aleksandras
Filatovas, Vilniaus miesto sporto centras).
Metų neįgaliųjų sportininkė – plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė
(treneriai Rasa Mažutaitienė ir Romaldas Bičkauskas, Kauno
plaukimo mokykla).
Metų neįgaliųjų sportininkas – plaukikas Pijus Čiapas (trenerė
Loreta Bakutienė, Kauno plaukimo mokykla).
Geriausia nuotoliniu būdu trenerės vykdyta veikla – dziudo
trenerės Santos Pakenytės treniruotė (Šiaulių sporto centras
„Atžalynas“).
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vykdymą. M.Griškonio siūlymu kito posėdžio metu bus aptarta,
kaip Sportininkų komisija galėtų prisidėti prie sutarčių šablono
rengimo.
Atletai aptarė situaciją, susidariusią Lietuvos dziudo pasaulyje.
Vieningai nuspręsta, kad dėl konflikto tarp Lietuvos dziudo
federacijos ir Lietuvos dziudo asociacijos, kai dalis atletų atsisako
dalyvauti oficialiose federacijos varžybose, labiausiai kenčia
sportininkai. LTOK sportininkų komisija ieškos sprendimo, kaip
padėti į nepavydėtiną padėtį patekusiems kolegoms.
Posėdžio metu LTOK olimpinio sporto direktorius Einius Petkus
priminė, kaip sudaromi olimpinių rinktinių sąrašai, olimpinių
stipendijų skyrimo, sportininkų rengimo finansavimo kriterijai bei
kokį papildomų priemonių paketą gauna sportininkai.
M.Griškonio vadovaujamai komisijai priklauso dviratininkė
Simona Krupeckaitė, irkluotojas S.Ritteris, lengvaatlečiai Brigita
Virbalytė-Dimšienė ir Andrius Gudžius, baidarininkas Edvinas
Ramanauskas, buriuotoja Viktorija Andrulytė, penkiakovininkė
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, buvęs baidarininkas
olimpietis Egidijus Balčiūnas.

Geriausia nuotoliniu būdu trenerio
vykdyta veikla – graikų-romėnų
imtynių specialisto Mariaus Baranausko
treniruotė (Panevėžio sporto centras).
Metų mokyklos individualių sporto
šakų merginų komanda – šaudymo
pneumatiniais ginklais atstovės Greta Ramonaitė, Justina
Jančiulevičiūtė, Diana Selelionytė (trenerės Tatjana Klimova ir
Virginija Pabalienė, Kauno sporto mokykla „Gaja“).
Metų mokyklos individualių sporto šakų vaikinų komanda –
sportinės gimnastikos atstovai Gytis Chasažyrovas ir Daniilas
Korobkovas (treneriai Aleksandras Filatovas ir Tadas Butautas,
Vilniaus miesto sporto centras).
Metų mokyklos komandinių sporto žaidimų merginų komanda
– vandensvydininkės Darija Prušanova, Jekaterina Prušanova,
Gabriela Prušanova ir Altėja Aniulytė (treneriai Nerijus Papaurėlis ir
Tadeušas Pašukas, Vilniaus miesto sporto centras).
Metų mokyklos komandinių sporto žaidimų vaikinų komanda –
vandensvydininkai Justas Balčikonis, Danielis Skatkovas, Deividas
Belousovas, Matas Štaras, Mantvydas Steponavičius, Aretas Raižys,
Domantas Spitrys, Žygimantas Skučas, Justas Janavičius, Deividas
Švenčionis, Danielius Vitkauskas, Tadas Bliujus, Markas Misailovas
(treneriai Rimvydas Šimanskas ir Artūras Šimanskas, Kauno
plaukimo mokykla).
Metų sportininkų ugdymo centro sporto renginys – „Sūduvos
taurės“ vienos valandos bėgimas (Marijampolės sporto centras).
Metų vadovas – Vilniaus miesto sporto centro direktorius Marius
Jukonis.

PAPILDYTAS OLIMPINIŲ
KANDIDATŲ SĄRAŠAS
Kovo 18 d. vyko nuotolinis LTOK vykdomojo
komiteto posėdis, per kurį pristatytos
planuojamos veiklos bei papildytas Tokijo
olimpinės rinktinės kandidatų sąrašas.
LTOK ekspertų komisijos siūlymu į Tokijo
olimpinėms žaidynėms rengiamų sportininkų
sąrašą įtraukti plaukikai Jokūbas Keblys
(treneris Aivaras Šaulianskas) ir Tomas
Navikonis (treneris Žilvinas Ovsiukas).
Kiekvienam jų skirta olimpinė 600 eurų
stipendija. Į olimpinės pamainos sportininkų
sąrašą įtrauktas trikovės jojimo atstovas Aistis
Vitkauskas.
Posėdžio metu LTOK prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė su Vykdomojo komiteto nariais
pasidalijo iš Tarptautinio olimpinio komiteto
sesijos, kurioje dalyvavo kovo 10–12 d., gauta
informacija. Šios sesijos metu TOK prezidentas
Thomas Bachas buvo perrinktas antrai
kadencijai.
LTOK prezidentė Vykdomojo komiteto
narius taip pat informavo apie vykusius
Europos olimpinių komitetų asociacijos (EOK)
Vykdomojo komiteto posėdžius, kuriuose
nuspręsta EOK generalinės asamblėjos
sesiją perkelti į birželį. Sesijos metu vyks ir
organizacijos prezidento rinkimai.
Posėdyje bendrovės „Olifėja“ generalinis
direktorius Antanas Muraška pristatė įmonės
2020 m. veiklos ataskaitą. Dėl pandemijos
loterijos bilietų pardavimo rodikliai praėjusiais
metais krito 10 proc. Kadangi 8 proc. nuo
bilietų pardavimo tenka LTOK, 2020-aisiais
mažėjo ir LTOK biudžetas. Vis dėlto A.Muraška
pasidžiaugė, kad šiuo metu situacija gerėja,
todėl tikisi, kad šiųmečiai bilietų pardavimo
rezultatai pasieks 2019-ųjų rodiklius.
Vykdomojo komiteto nariams pristatytas
balandžio 14 d. vyksiantis tradicinis Olimpinio
švietimo forumas. Šiais metais pedagogams
skirtas renginys pirmą kartą vyks virtualiai,
pranešimus skaitys Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) atstovai, dalyvaus šalies
pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Vykdomojo komiteto nariams taip pat buvo
pristatytas trejus metus vyksiantis lygybės ir
lyderystės ugdymui skirtas projektas „New
Miracle“.
Posėdyje vienbalsiai pritarta būtinybei sudaryti
duomenų bazę, į kurią būtų įtraukti sporto
federacijoms aktualūs tyrimai, Lietuvoje
esančios laboratorijos ir jų turima įranga,
mokslininkai ir ekspertai, galintys prisidėti
prie mokslu pagrįsto sportininkų rengimo
valdymo. Taip pat bus siekiama glaudaus
bendradarbiavimo su kitų šalių universitetais ir
olimpinių rinktinių sporto mokslo atstovais.
Posėdyje taip pat buvo pristatyti „LTeam“
žiemos festivalio bei projekto „Svajonių
komandos“ ketvirtojo sezono rezultatai.

Pirmasis posėdis

APTARĖ NAUJUS IR NUVEIKTUS DARBUS
Kovo 4 d. į pirmąjį posėdį susirinko LTOK
lyčių lygybės sporte komisija. Virtualiame
posėdyje buvo aptartos 2021–2024 m.
laikotarpio komisijos veiklos gairės, dalintasi asmenine patirtimi ir sporto federacijų aktyvumu įgyvendinant Tarptautinio olimpinio komiteto lyčių lygybės
sporte rekomendacijas.
Komisijai taip pat pristatytas kovą LTOK
pradėtas trejus metus vyksiantis lygybės
ir lyderystės ugdymui skirtas projektas
„New Miracle“.
Komisija apžvelgė 2017–2020 m. LTOK
įgyvendintas lyčių lygybės sporte programos veiklas bei pasiektus rezultatus.

LTOK lyčių lygybės sporte komisiją sudaro: LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, LTOK užsienio ryšių direktorė Vaida
Mačianskienė, Lietuvos krepšinio federacijos Moterų krepšinio lygos direktorius Giedrius Gustas, Lietuvos stalo teniso asociacijos generalinė sekretorė Justė
Mažeikienė, Lietuvos regbio federacijos
generalinė sekretorė Austėja Minkevičiūtė, Lietuvos stalo teniso asociacijos
treneris Matas Skučas, Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sekretorė Laura Šaučiukovaitė-Astrauskienė,
Lietuvos triatlono federacijos generalinis sekretorius Dainius Šimkaitis, Lietuvos buriuotojų sąjungos generalinis sekretorius Arvydas Usys.

PALAIKYS DAR TRYS JAPONIJOS MIESTAI
Vasario 26 d. LTOK pasirašė bendradarbiavimo sutartį su dar trimis Japonijos
miestais, atvėrusiais duris Lietuvos sportininkams, dalyvausiantiems Tokijo olimpinėse žaidynėse.
Lietuvos olimpinės komandos pasirengimo olimpinėms žaidynėms partneris
Hiracuka prieš žaidynes aklimatizacijai
Virtualus sutarties pasirašymas
priims nemažą dalį mūsų šalies sportininkų. Tai tapo ypač svarbu TOK pranešus,
kad atletai į olimpinį kaimelį galės atvykti
likus ne daugiau nei penkioms dienoms Virtualiame susitikime taip pat dalyvavo
Japonijos ambasadorius Lietuvoje Shiro
iki savo starto.
Yamasaki. Bendradarbiavimas tarp JapoHiracukos gyventojai taip pat palaikys nijos miestų ir olimpinėse žaidynėse dalymūsų sportininkus olimpinių startų metu. vaujančių šalių yra paremtas tarpkultūrinių
Vis dėlto šis maždaug valanda kelio nuo mainų principu. Atvykstantys sportininkai
Tokijo įsikūręs miestas ne toks palankus ir jų komandos nariai supažindina miesto
ėjikams ir maratonininkams, kurių varžy- gyventojus su savo šalies kultūra, patirtimi,
bos vyks šalies šiaurėje. Todėl savo pagal- tuo tarpu šeimininkai suteikia sąlygas trebą lietuviams pasiūlė dar trys Japonijos niruotis bei palaiko žaidynių metu, pristato
miestai: Mukava, Abira, Acuma.
Japonijos papročius bei tradicijas.
Su šių miestelių merais sutartį pasirašė Tokijo olimpinės žaidynės vyks liepos 23 –
LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. rugpjūčio 8 d.
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SKAITAU, ŽIŪRIU, KLAUSAU

TINKLININKĘ ŽAVI

TIKROS ISTORIJOS

VIENA GERIAUSIŲ LIETUVOS PAPLŪDIMIO TINKLININKIŲ IEVA DUMBAUSKAITĖ
NUO MAŽENS LABAI MĖGO SKAITYTI KNYGAS. VAIKYSTĖJE TĖVAMS KARTAIS
TEKDAVO JĄ ATITRAUKTI NUO KNYGŲ IR PASIŪLYTI SUSIRASTI KITOS VEIKLOS.
DOMINYKAS GENEVIČIUS

FIVB nuotr.

GERIAUSI
Knyga: Levas Tolstojus „Ana Karenina“
ir Yuval Noah Harari „Homo Deus“.
Filmas/serialas: „Pabėgimas iš
Šoušenko“, „Ikaras“ („Icarus“), serialas
„Penktadienio vakaro žiburiai“ („Friday
Night Lights“).
I.Dumbauskaitė siekia kelialapio į olimpines žaidynes

D

abar 26 metų sportininkė kiek daugiau laiko skiria filmams
arba serialams, o muzika yra nuolatinė palydovė.

KNYGOS – ATSIPALAIDAVIMO PRIEMONĖ
Dėl kelialapio į olimpines žaidynes su Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktine kovosianti sportininkė sako, kad knygos jai gera atsipalaidavimo priemonė. Jos dažnai pasitarnauja keliaujant į varžybas
ar norint pailsėti nuo mokslų arba serialų.
„Nuo trečios klasės buvau visiška knygų maniakė. Skaitydavau
labai daug. Suprantama, vaikystėje, kaip ir daugeliui, labai patiko
Haris Poteris, įvairūs romanai. Knygos visada mane lydėdavo ir
vėlesniame amžiuje, kelionėse. Dabar knygoms turiu mažiau laiko, nes dažniau pradėjau žiūrėti dokumentinius serialus, nemažai
tenka skaityti studijoms, nes mano pasirinkta žurnalistikos specialybė reikalauja domėtis įvairiais šaltiniais, dokumentais. Dėl to
laisvu laiku dabar dažnai noriu pailsėti nuo skaitymo“, – pasakoja
I.Dumbauskaitė.
IŠ FILMŲ SEMIASI ŽINIŲ
I.Dumbauskaitė su draugu naudojasi „Netflix“ paslauga ir dominančius filmus žiūri per televizorių arba kompiuterį. Šis šaltinis pasižymi turinio gausa ir įvairove, todėl yra populiarus tarp daugelio
sportininkų.
„Patinka ir filmai, ir serialai. Pastaruoju metu pasigendu gerų filmų,
bet dėl koronaviruso sukeltos situacijos tai normalu. Nemėgstu
veiksmo filmų, kur tik šaudo ir gaudo, bei kvailų romantinių komedijų. Labai patinka biografiniai ir kariniai filmai, dramos. Pastaruoju
metu su draugu pamėgome dokumentinius filmus ir serialus, kuriuose pasakojamos tam tikros istorijos ir galima kažką sužinoti“, –
sako tinklininkė.
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Atlikėjas/grupė: „Linkin Park“, Lilas ir
Innomine.

I.Dumbauskaitė neatsisako apsilankyti ir kino teatruose, tačiau tik
tuomet, kai išanalizuoja rodomus filmus ir išsirenka tikrai gerą: „Visada pasižiūrime, kad filmo IMDB įvertinimas būtų geras, nes tai
gana brangus malonumas ir vien dėl gražaus paveiksliuko eiti į salę
nėra noro.“
AUSIAI MIELIAUSIAS LENGVAS ROKAS
Sportininkė nuo paauglystės mėgsta roką. Tiesa, kiek lengvesnį.
Neignoruoja ji ir lietuviškos muzikos.
„Paauglystėje buvau neatsiejama nuo muzikos. Ausines visada turėdavau su savimi. Labiausiai patiko lengvas rokas. Dievinau „Linkin Park“ ir mokėjau praktiškai visas jų dainas ar melodijas. Dabar
mėgstu muzikos klausyti keliaudama – lėktuve, autobuse ar automobilyje. Namie muziką įsijungiu rečiau. Skonis taip pat dabar jau
pasikeitęs. Klausausi labai įvairios muzikos, kartais prisitaikau prie
draugo skonio. Patinka ir kokybiška lietuviška muzika, pavyzdžiui,
Andriaus Mamontovo ar Justino Jaručio. Klausau ir elektroninę,
klubinę muziką, todėl grojaraštis labai įvairus. Ir „Linkin Park“ klausau iki šiol“, – šypsosi I.Dumbauskaitė.
Tinklininkė priduria, kad nėra didelė koncertų mėgėja, bet mielai
apsilanko įdomių atlikėjų pasirodymuose. Tiesa, kadangi tiek koncertai, tiek festivaliai dažnai vyksta pačiame paplūdimio tinklinio
sezono įkarštyje – vasarą, ne visada atsiranda galimybių juose apsilankyti.
„Pastaraisiais metais esu dalyvavusi Einiaus ir Beissoul bei Lilo ir
Innomine koncertuose, paauglystėje teko apsilankyti Lenny Kravitzo, „Linkin Park“ pasirodymuose. Norisi kartais paklausyti savo
mėgstamos grupės ir būna smagu, kai pavyksta tam atrasti laiko,
bet tai nėra svarbiausias mano gyvenimo pomėgis“, – patikina
I.Dumbauskaitė.

