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SkaITYTojamS

štai ir sulaukėme olimpinių 2018 metų, kurie mums 
bus kaip niekada intensyvūs – tik spėk suktis. ne-
trukus skrendame į tolimąją pietų Korėją, kurioje 
vasario 9–25 d. vyks pjongčango žiemos olimpinės 
žaidynės. O spalio 1–12 d. kitoje pasaulio pusėje, 
argentinoje, mūsų jaunieji sportininkai dalyvaus 
trečiose jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.

pjongčange startuos devyni Lietuvos olimpiečiai – 
keturi biatlonininkai, trys slidininkai ir du kalnų sli-
dininkai. penki vyrai ir keturios moterys. simboliš-
ka, kad vasario 16-ąją Lietuvos atkūrimo šimtmetį 
švęsime olimpinėse žaidynėse, kur į mūsų sporti-
ninkus bus nukreiptas viso pasaulio dėmesys. pa-
sinaudosime šia puikia proga ir dar kartą visiems 
priminsime apie mūsų šalį. Tikiuosi, mūsų sporti-
ninkams tai bus papildoma paskata kovoti iš visų 
jėgų, nugalėti save ir garbingai atstovauti jubiliejų 
mininčiai Lietuvai. šalies vėliavą žaidynių atidary-
mo parade neš biatlonininkas Tomas Kaukėnas.

iš visos širdies pjongčange palaikysime saviškius. 
džiaugiamės jausdami didelį visuomenės palaiky-
mą ir susidomėjimą žiemos olimpiečių startais. Tiki-
mės, kad prie to prisidėjo ir mūsų iniciatyvos – kas-
met sėkmingai organizuojamas „LTeam“ olimpinis 
žiemos festivalis bei šiemet mūsų iniciatyva sukur-

siMBoliška, kad 
vasario 16-ąją 
lietuvos atkūriMo 
šiMtMetį švęsiMe 
oliMPinėse 
žaidynėse, kur į 
Mūsų sPortininkus 
Bus nukreiPtas 
viso Pasaulio 
dėMesys. 
PasinaudosiMe šia 
pUIkIa pRoga IR 
dar kartą visieMs 
PriMinsiMe aPie 
Mūsų šalį.   

ta dokumentinių filmų serija „100 metų nenulei-
džiame rankų“. šie filmai pasakoja apie iškiliausias 
Lietuvos žiemos sporto asmenybes.

populiarusis „LTeam“ olimpinis žiemos festivalis 
šiemet atvyksta į jonavą, į joninių slėnį. jonava 
garsėja pagarba ir meile sportui, miestą patogu pa-
siekti iš bet kurios Lietuvos vietos, todėl tikimės ir 
laukiame rekordinio skaičiaus dalyvių. džiaugėmės 
vaisingu bendradarbiavimu su jonavos savivaldy-
be – rengiantis festivaliui drauge pavyko nuveikti 
didžiulį darbą. 

Kaip ir kasmet, pasistengsime festivalio dalyvius 
nustebinti turnyrų įvairove, sporto šakų ir pramo-
gų gausa. pirmą kartą į žiemos festivalio programą 
įtraukėme „LTeam“ sniego tinklinio turnyrą, vėl vyks 
dalyvių pamėgtos „Winter Challenge“ ir „Ledo kir-
čio“ varžybos, olimpinės mylios, 5 ir 10 km bėgimai, 
akmenslydžio varžytuvės. mažuosius žiūrovus vėl 
linksmins pramoginės sporto talismanų varžybos, 
o šventę vainikuos populiarių atlikėjų koncertas.  

Tad iki susitikimo jonavoje ir sėkmingų startų 
pjongčange! Linkiu, kad prasidėję metai nebūtų 
blogesni už praėjusius nei sporto arenose, nei as-
meniniame gyvenime. 

daina gudZinevičiūtė
Lietuvos tautinio oLimpinio komiteto prezidentė

DvIgubI             
oliMPiniai Metai

vytauto d
ranginio nuotr. 
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nePriklausoMos lietuvos sPortininkai žieMos oliMPinėje 
sPorto šventėje netrukus dalyvaus devintą kartą ir 
siMBoliškai turės devynis atstovus. o Prieš 90 Metų, 1928 M. 
vasario 13 d., kada iMta rašyti Mūsų žieMos oliMPinė 
istorija, PradėjoMe nuo vieno entuZiasto. 
inga JarmaLaitė

ISToRIja

vasario 9-ąją pietų Korėjoje prasidedančios žie-
mos olimpinės žaidynės iš viso bus 23-iosios. 
mūsų olimpinė žiemos žaidynių istorija praside-
da 1928 m. vasarį, kai į šveicarijos žiemos kuror-
tą sankt moricą, kuriame buvo surengta antroji 
žiemos olimpiada, išvyko vienas šalies atstovas – 
įvairių sporto šakų pradininkas ir populiarintojas 
Lietuvoje Kęstutis bulota, sankt morice dalyvavęs 
greitojo čiuožimo varžybose. 

Tąkart į žaidynes susirinko 464 dalyviai (tarp jų 
buvo vos 26 moterys), atstovavę 25 šalims. Kar-
tu su Lietuva žiemos žaidynėse debiutavo estija, 
vokietija, nyderlandai, rumunija, Liuksemburgas, 
meksika, argentina ir japonija. 

varžytasi keturių sporto šakų varžybose, kovota 
dėl 14 medalių komplektų. po 86 metų sočyje 
šie skaičiai buvo jau visiškai kitokie: sportininkų 
šešiskart, dalyvaujančių šalių pusketvirto kar-
to, o medalių komplektų – net septynis kartus 
daugiau (2014 m. sočyje dalyvavę 2873 spor-
tininkai iš 88 valstybių kovojo dėl 98 medalių 
komplektų). 

nors su žiemos žaidynėmis siejami kur kas kukles-
ni sirgalių lūkesčiai nei su vasaros, emociniu po-
žiūriu žiemos žaidynės mums yra išskirtinės. juk 
pirmasis po priverstinės pertraukos sportininkų 
sugrįžimas į tarptautinę areną ir su šiuo įvykiu 
susijęs emocijų pliūpsnis patirtas 1992 m. alber-
vilyje, į kurį vykę sportininkai turėjo pirmuosius 
Lietuvos respublikos piliečių pasus. 

su mūsų žiemos žaidynių dalyviais susiję trys re-
kordai, iš kurių dviejų kol kas nepavyko niekam 
nei pagerinti, nei pakartoti, o vienas yra keliskart 
pakartotas, bet nepagerintas. 

jeigu būtų įmanoma objektyviai įvertinti intrigą ir 
išmatuoti, kiek laiko Tv ekranuose šmėžavo lietu-
viška pavardė su trispalve šalimais, šie laurai irgi 
priklausytų žiemos olimpiečiui.

Tad skirdami didesnį dėmesį pačiam pirmajam 
tarpukario žiemos olimpiečiui ir dviem olimpi-
niams čempionams pažiūrėkime, kokį kelią teko 
įveikti geriausiems mūsų žiemos sportininkams 
iki pjongčango žaidynių. Į olimpinę šeimą Lietuvos sportininkai sugrįžo 1992 m. albervilyje 

NuO eNtuzIAstO        
iki čeMPionų

LTO
K archyvo nuotr.
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        žieMos žaidynės, kuriose dalyvavo lietuviai
1928 m. vasario 11–19 d. 
sankt moricas (ŠveicariJa)
Dalyviai: iš viso varžėsi 464 sportininkai (438 vyrai ir 
26 moterys) iš 25 valstybių. 

pirmasis tarpukario Lietuvos atstovas žiemos olim-
pinėse žaidynėse buvo Kęstutis bulota. šveicarijo-
je, sankt morice, vykusiose ii žiemos olimpinėse 
žaidynėse jis dalyvavo visose ketveriose greitojo 
čiuožimo varžybose. Geriausiai jam sekėsi 10 000 m 
rungtyje, kurioje jis spėjo startuoti ir parodyti penk-
tą rezultatą. deja, šio nuotolio varžybos dėl atlydžio 
buvo nutrauktos, tad užimta penktoji vieta nėra ga-
lutinė. Kiti jo rezultatai: 500 m – 28, 1500 ir 5000 m 
– 25 vieta.

pirmajam ir daugiau nei penkis dešimtmečius vie-
ninteliam mūsų šalies žiemos olimpiečiui skaitvardį 
„pirmasis“ tinka pridėti ne kartą. jis išbandė daugu-
mą tuo metu praktikuotų ir Lietuvoje naujų sporto 
šakų. 1922 m. balandžio 23-iąją, kurią mes vadina-
me Lietuvos krepšinio gimimo diena, K.bulota Kau-
ne žaidė pirmąsias oficialias krepšinio, tada vadinto 
krepšiasvydžiu, rungtynes. Tais pačiais metais tapo 
pirmuoju šalies futbolo čempionu. 1922-aisiais 
K.bulota pasiekė trišuolio Lietuvos rekordą, 1922 ir 
1926 m. – sportinio ėjimo rekordą, 1927–1931 m. 
pirmasis galėjo vadintis ilgamečiu greitojo čiuoži-
mo rekordininku. 1931 m. tapo šalies ledo ritulio 
čempionu, o po metų vasario 27 d. dalyvavo pir-
mose tarpvalstybinėse Lietuvos ledo ritulio rinkti-
nės rungtynėse su Latvijos ekipa.  

žiemos sporto šakas K.bulota pamėgo berlyne, ku-
riame studijavo inžineriją ir žaidė ledo ritulį. dau-
giausia jo iniciatyva Lietuvoje buvo pereita prie 
kanadietiškų ledo ritulio tradicijų. 

inžinieriaus statybininko mokslus baigęs K.bulo-
ta kartu su kitu garsiu tarpukario sporto veikėju ir 
aviatoriumi steponu dariumi prisidėjo prie pirmo-
jo Lietuvoje stadiono, dabar žinomo s.dariaus ir 
s.Girėno vardu, statybos. jie kartu su s.dariumi pa-
rengė projektą, organizavo talkas stadionui statyti 
ir iš dalies finansavo. 

sovietų sąjungai okupavus Lietuvą K.bulota 1941 m. 
birželį buvo ištremtas į sibirą. bandydamas pabėgti 
iš lagerio buvo nušautas. 

NuO eNtuzIAstO        
iki čeMPionų

1984 m. vasario 8–19 d. 
saraJevas (JugosLaviJa)
Dalyviai: iš viso varžėsi 1272 sportininkai (998 vyrai ir 
274 moterys) iš 49 šalių. Kovota dėl 39 medalių kom-
plektų.

antrojo lietuvio po K.bulotos starto žiemos olimpi-
nėse žaidynėse teko laukti 56 metus. pirmajam iš Lie-
tuvos sportininkų į olimpinę ssrs žiemos žaidynių 
rinktinę pavyko patekti biatlonininkui algimantui 
šalnai. jo kelias iš gimtojo ignalinos rajono iki tuo-
metei jugoslavijai priklausiusio sarajevo buvo ilgas. 

„aš dar mokykloje turėjau tikslą – buvau laiptelius 
nusipiešęs. norėjau būti stipriausias klasėje, paskui 
norėjau būti stipriausias mokykloje, paskui norėjau 
būti stipriausias rajone, paskui norėjau būti stip-
riausias Lietuvoje, paskui norėjau būti stipriausias 
sovietų sąjungoje ir pasaulyje“, – filme „algimantas 
šalna: norėjau būti geriausias“ prisipažįsta olimpinis 
čempionas. 

pasiekti dar mokykloje išsikeltus du paskutinius 
tikslus a.šalnai pavyko 1983 m., kai jis tapo ssrs 
20 km varžybų čempionu, o su estafetės komanda 
pelnė pasaulio čempiono vardą. šie titulai lietuviui 
leido įsitvirtinti ssrs biatlono rinktinėje.

vis dėlto sarajeve 20 km lenktynėse a.šalnai nebu-
vo suteikta proga startuoti. jis dalyvavo 10 km indi-
vidualiose sprinto varžybose, kuriose užėmė penk-
tą vietą, nors nuo aukso teskyrė vienas taiklus šūvis. 
užtat pasibaigus nervingoms 4x7,5 km estafečių 
varžyboms ssrs ketvertukas kartu su a.šalna pasi-
puošė aukso medaliais. 

Kaip pasakojo lietuvio treneris ssrs rinktinėje 
viktoras mamatovas, įtemptas biatlono estafetės 
varžybas sarajeve stebėjo ir tuometis Tarptautinio 
olimpinio komiteto vadovas juanas antonio sama-
ranchas. pasibaigus lenktynėms ssrs sporto vado-
vui jis pasakė, kad pirmą kartą pamatė tikras varžy-
bas, nes jau manė, kad šią sporto šaką dėl menko 
populiarumo iš olimpinių žaidynių reiktų išbraukti.

baigęs sportininko karjerą a.šalna pusantrų metų 
dirbo ssrs biatlono moterų rinktinės treneriu ir šau-
dymo instruktoriumi. sulaukęs jav biatlono federa-
cijos kvietimo 1991-ųjų pradžioje išvyko į ameriką. 
15 metų dirbo jav vyrų ir moterų biatlono rinktinės 
vyriausiuoju treneriu, su savo auklėtiniais dalyvavo 
1994 m. Lilehamerio, 1998 m. nagano, 2002 m. solt 
Leik sičio, 2006 m. Turino žiemos olimpinėse žaidy-
nėse. nuo 2006 m. ieško gabių biatlonininkų ir dirba 
su jaunimu.pirmasis Lietuvos 

žiemos olimpietis 
K.bulota

1984 m. 
olimpinis 

čempionas 
a.šalna

norėjau Būti 
STIpRIaUSIaS 
klasėje, Paskui 
norėjau Būti 
STIpRIaUSIaS 
Mokykloje, 
Paskui norėjau 
Būti stiPriausias 
rajone, Paskui 
norėjau Būti 
STIpRIaUSIaS 
lietuvoje, Paskui 
norėjau Būti 
STIpRIaUSIaS 
sovietų 
sąjungoje ir 
Pasaulyje. 

aLgimantas ŠaLna

BoBsLėJus

1948 m. sankt morice vykusiose 
žiemos žaidynėse su jav 
bobslėjaus keturviete lietuvių 
kilmės edwardas Williamas 
rimkus tapo olimpiniu 
čempionu. Įdomu tai, kad jo, 
kaip bobslėjininko, sportinė 
karjera tetruko 13 mėnesių, per 
kuriuos jis sugebėjo pelnyti 
olimpinį auksą. ne vieną sporto 
šaką išbandžiusiam sportiškam 
jaunuoliui sėsti į bobslėjaus 
roges pasiūlė tame pačiame 
universitete besimokantis 
bičiulis. 

aUkSaS

e.rimkus
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ISToRIja

1988 m. vasario 13–28 d. 
kaLgaris (kanada)
Dalyviai: iš viso žaidynėse rungtyniavo 1423 spor-
tininkai (1122 vyrai ir 301 moteris). Jie atstovavo 57 
šalims ir varžėsi dėl 46 medalių komplektų. 

po ketverių metų į Kanados didmiestyje Kalgaryje 
vykusias žiemos žaidynes, perėjusi ne mažesnę nei 
jos pirmtakas a.šalna mėsmalę ssrs stovyklose ir 
atrankos varžybose, tarp 301 šių žiemos žaidynių 
dalyvės buvo ir slidininkė vida vencienė. jau pačią 
pirmąją varžybų dieną, vasario 14-ąją, ji tapo did-
vyre – iškovojo 10 km klasikiniu stiliumi lenktynių 
aukso medalį. šis lietuvės laimėjimas, regis, buvo 
netikėtas ne tik varžybų komentatoriams, operato-
riams, bet ir ssrs rinktinės treneriams. 

„Galbūt tas medalis buvo planuotas ne man?“ – 
nepajutusi didelio rinktinės trenerių džiaugsmo 
šia pergale savo spėlionėmis dalijosi v.vencienė. 
Įstrigo ir jos starto vaizdo įraše rusų komentato-
riaus ne kartą kartoti žodžiai: „abaidiot li naša raisa 
smetanina venciene?“ („ar aplenks mūsiškė raisa 
smetanina vencienę?“). betgi abi sportininkės tai 
pačiai ssrs komandai atstovavo, vienodas apran-
gas vilkėjo. 

praėjus porai dienų po auksinio finišo perpus 
trumpesnėse 5 km klasikiniu stiliumi lenktynėse 
v.vencienei vėl pavyko puikiai pasirodyti ir iš-
kovoti antrą olimpinį medalį – bronzos. Tikėjosi 
slidininkė iš Lietuvos startuoti dar vienose var-
žybose – 4x5 km estafečių, bet dukart Kalgario 
medalininkei vietos ssrs estafetės ketvertuke 
neatsirado. O ssrs moterų estafetės komanda 
pasipuošė auksu.

beje, iki šiol nė vienam Lietuvos olimpiečiui – nei 
vasaros, nei žiemos – nėra pavykę per vienas žai-
dynes iškovoti dviejų individualių rungčių medalių. 

1992 m. vasario 8–23 d. 
aLBerviLis (prancūziJa)
Dalyviai: žaidynėse dalyvavo 1801 sportininkas (1313 
vyrų ir 488 moterys). Jie atstovavo 64 šalims ir kovojo 
dėl 57 medalių komplektų. Pirmąkart po nepriklauso-
mybės atgavimo su savo vėliavomis varžėsi Lietuvos, 
Latvijos, Estijos sportininkai, o byrančios SSRS atletai 
susibūrė į Jungtinę komandą. Pirmąkart savo šalims 
atstovavo iš Jugoslavijos glėbio ištrūkusios Kroatijos 
ir Slovėnijos olimpiečiai. 

Galimybės mūsų šalies sportininkams žaidynėse 
vėl varžytis su savo trispalve teko laukti 64 metus. 
pasakyti, kad į albervilio stadioną įžygiuojant mūsų 
sportininkams ir sportinės delegacijos nariams 
lietuviai jautėsi pakiliai, būtų per silpna. nesuvai-
dintos emocijos – žaviausia sporto pusė, įsukanti 
sportininkus ir žiūrovus. O kunkuliuojančias sporto 
emocijas pridėję prie patriotizmo ir begalinio en-
tuziazmo gautume sunkiai antrąkart išgyvenamą 
visuotinę euforiją, kuri pirmose po nepriklausomy-
bės atkūrimo olimpinėse žaidynėse lydėjo Lietuvos 
sportininkus, sirgalius, sporto ir šalies vadovus. 

albervilyje startavo šeši mūsų atstovai – du slidi-
ninkai, du biatlonininkai ir dailiojo čiuožimo pora. 
Tarp šių sportininkų buvo ir olimpinė čempionė 
v.vencienė. jai albervilyje olimpinio triumfo pakar-
toti nepavyko (nors kažin ar tai apskritai įmanoma, 
turint omenyje nuo LTOK pripažinimo iki žaidynių 
likusį 4 mėn. pasirengimo laiką ir sąlygas), bet, pa-
sak jos pačios, emociniu požiūriu šios žaidynės sun-
kiai su kuo nors palyginamos. 

iš visų mūsų sportininkų aukščiausią vietą užėmė 
v.vencienė, kuri 15 km lenktynėse finišavo 11-a. 
Kiti jos rezultatai: 5 km – 19 vieta, 10 km – 28 vieta, 
30 km – 16 vieta.

slidininkas ričardas panavas aukščiausią 41 vie-
tą užėmė 30 km varžybose (10 km – 54 vieta, 
15 km – 50 vieta). pirmasis Lietuvos delegacijos 
vėliavnešys biatlonininkas Gintaras jasinskas 19-
tas įveikė 20 km lenktynes (10 km lenktynėse liko 
64-tas). biatlonininkė Kazimiera strolienė liko 
trečiame dešimtuke (7,5 km – 27 vieta, 15 km –  
28 vieta). sėkmingai įveikę atranką ir kilusius pi-
lietybės barjerus albervilyje penkerių žaidynių 
epopėją pradėjo šokėjai ant ledo margarita dro-
biazko ir povilas vanagas, tarp devyniolikos porų 
likę šešiolikti.

1988 m. 
Kalgaryje 

v.vencienė 
iškovojo du 

medalius
Ledo rituLYs

Lietuvos ledo ritulininkas darius 
Kasparaitis savo kolekcijoje turi 
tris olimpinius medalius. 1992 m. 
albervilyje su jungtine komanda, 
į kurią buvo susibūrę byrančios 
ssrs sportininkai (išskyrus 
baltijos šalis), iškovojo olimpinį 
aukso medalį. po šešerių metų 
jau su rusijos rinktine nagane 
pasipuošė sidabru, o 2002 m. 
solt Leik sityje savo kolekciją 
papildė ir olimpine bronza. 

be solidaus olimpinio kraičio, 
d.Kasparaitis greičiausiai bus 
minimas ir kaip vienas vyriausių 
sportininkų, debiutavusių 
Lietuvos rinktinėje. Kaip žinoma, 
2017-ųjų pabaigoje d.Kasparaitis 
pirmąkart oficialiai apsivilko ledo 
ritulininko aprangą su vyčiu ir 
debiutavo Lietuvos rinktinėje 
būdamas 45-erių.

3 Medaliai

d.Kasparaitis
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ISToRIja

1994 m. vasario 12–27 d. 
LiLehameris (norvegiJa)
Dalyviai: iš viso varžėsi 1737 sportininkai (1215 vyrų 
ir 522 moterys) iš 67 šalių. Jie kovojo dėl 61 medalių 
komplekto. Albervilyje į Jungtinę komandą susibūru-
sios šalys Lilehameryje jau žengė su savo šalies vėlia-
vomis – tokių valstybių buvo devynios. Kaip Čekijos ir 
Slovakijos atstovai įžygiavo buvusios Čekoslovakijos 
sportininkai.  

TOK nusprendus žiemos ir vasaros žaidynes rengti 
skirtingais metais, žiemos žaidynių ugnis olimpi-
niame stadione vėl suliepsnojo po dvejų metų. 
Į norvegiją iš Lietuvos vyko tie patys šeši sporti-
ninkai kaip ir į albervilį. šiose žaidynėse Lietuvos 
vėliavnešio pareigos buvo patikėtos ledo šokėjui 
p.vanagui. Tai buvo paskutinės olimpinės čempio-
nės v.vencienės žaidynės, kuriose ji dalyvavo kaip 
sportininkė. Lilehameryje ji geriausiai pasirodė 
30 km lenktynėse klasikiniu stiliumi – finišavo 25-ta 
(15 km – 32 vieta, 5 km lenktynių nebaigė).

Kitam slidininkui r.panavui aukščiausią vietą pavy-
ko užimti ilgiausiose 50 km lenktynėse – 32-ą (10 
km – 38 vieta, 15 km – 48 vieta, 30 km lenktynių 
nebaigė). 

iš biatlonininkų geriausią rezultatą pasiekė K.stro-
lienė 7,5 km lenktynėse, kuriose ji finišavo 48-ta 
(15 km – 62 vieta). G.jasinskas 10 km lenktynes bai-
gė 55-tas (20 km – 58 vieta). 

aukščiausią iš Lietuvos sportininkų vietą užėmė šo-
kių ant ledo pora m.drobiazko ir p.vanagas – jie pa-
lypėjo keturiais laipteliais ir Lilehameryje liko dvylikti. 

1998 m. vasario 7–22 d. 
naganas (JaponiJa)
Dalyviai: į Naganą pakovoti dėl 68 olimpinių meda-
lių komplektų atvyko 2176 sportininkai (1389 vyrai ir 
787 moterys) iš 72 valstybių. 

Teisę startuoti japonijoje pelnė septyni mūsų ša-
lies sportininkai. per atidarymo ceremoniją vėliavą 
vėl nešė p.vanagas. Trečiose žaidynėse dalyvavusi 
K.strolienė startavo ne kaip biatlonininkė, o kaip sli-
dininkė ir aukščiausią vietą užėmė 30 km lenktynėse 
– 55-ą. joks kitas Lietuvos olimpietis nėra dalyvavęs 
žaidynėse kaip dviejų sporto šakų atstovas. (šį lai-
mėjimą pjongčange pakartos vytautas strolia). Taip 
pat į trečias žaidynes nuvykusio r.panavo geriausias 

rezultatas – 10 ir 30 km lenktynėse užimta 30 vieta  
(15 km – 42 vieta, 50 km lenktynių nebaigė).

pirmąkart žiemos žaidynėse turėjome kalnų slidi-
ninką – jav lietuvio Lino mariaus vaitkaus debiutas 
baigėsi 25 vieta greitojo nusileidimo varžybose. 

žaidynių debiutantų slidininko vladislavo zybailos 
ir biatlonininko Liutauro barilos užimtos vietos – 
apie šimtuko vidurį ir žemesnės. aukščiausiai paki-
lo šokėjai ant ledo m.drobiazko ir p.vanagas – užė-
mė žaidynėse prizinę aštuntą vietą.

2002 m. vasario 8–24 d. soLt Leik sitis (Jav)
Dalyviai: į Jutos sostinę susirinko 2399 sportininkai 
(1513 vyrų ir 886 moterys) iš 78 šalių. Tiek pat, kiek 
atvyko šalių atstovų, buvo ir medalių komplektų – 78.

Į šias žiemos žaidynes vyko gausiausia iki tol mūsų 
žiemos sportininkų delegacija – aštuoni atstovai. 
per atidarymo ceremoniją vėliavą nešė ketvirtose 
žaidynėse dalyvavęs slidininkas r.panavas. 15 km 
klasikiniu stiliumi varžybose Lietuvos vėliavnešys 
pasiekė aukščiausią 39 vietą iš visų mūsų slidi-
ninkų, kurių solt Leik sityje startavo daugiau nei 
įprastai – keturi (be r.panavo, dar varžėsi v.zybaila, 
vadimas Gusevas ir irina Terentjeva). be 17-metės 
i.Terentjevos, olimpinį krikštą gavo iškart po žaidy-
nių pilnametystės sulaukusi biatlonininkė diana 
rasimovičiūtė.

solt Leik sityje pasiekta kol kas aukščiausia nepri-
klausomos Lietuvos žiemos sportininkų vieta. šo-
kėjai ant ledo m.drobiazko ir p.vanagas vėl tapo 
olimpinių žaidynių prizininkais – liko penkti. beje, 
senos užkulisinės kalbos apie ne visada objektyvų 
dailiojo čiuožimo trenerių darbą šiose žaidynėse 
išsiveržė viešu čiuožėjų nepasitenkinimu ir priim-
tu sprendimu sportinių porų varžybose skirti dvi 
pirmas vietas. mūsų ledo šokėjai buvo surengę net 
specialią spaudos konferenciją.

2006 m. vasario 10–26 d. turinas (itaLiJa)
Dalyviai: į Turiną pakovoti dėl 84 olimpinių medalių 
komplektų atvyko 2508 žiemos atletai (1548 vyrai ir 
960 moterų). Šalių susirinko rekordiškai daug – 80, bet 
pirmąkart jų buvo mažiau nei olimpinių rungčių. Šio-
se žaidynėse vienintelį kartą pasirodė tokia valstybė, 
kaip Serbija ir Juodkalnija.

Turine vėl buvo septyni mūsų šalies atstovai. per 
atidarymo ceremoniją vėliavą nešė Lietuvos olim-
pinės misijos vadovė, olimpinė čempionė v.vencie-
nė. po pertraukos mūsų sportininkų gretose vėl 
buvo kalnų slidininkas: dviejose rungtyse startavęs 
vitalijus rumiancevas 44-tas pasiekė vienos finišą – 
slalomo.

Kitiems dviem debiutantams biatlonininkui Karo-
liui zlatkauskui ir slidininkui aleksejui novoselskiui 
sekėsi prasčiau (biatlonininkas finišavo paskutinis, 
slidininkui dvejų lenktynių iš trejų baigti nepa-
vyko). nudžiugino antrose žaidynėse dalyvavusi 
d.rasimovičiūtė, kuri 7,5 km sprinto lenktynėse 
užėmė 18 vietą.

Įspūdingą olimpinį penkerias žaidynes trukusį pa-
sirodymą Turine baigė ledo šokėjai m.drobiazko ir 
p.vanagas, čia ir vėl užėmę aukščiausią iš visų lietu-
vių vietą – septintą. 

Lietuvos delegacija 1994 m. 
Lilehamerio žaidynėse

Lietuvos trispalvė 1998 m. nagane

2002 m. solt Leik sičio žaidynės buvo 
jau ketvirtosios r.panavo karjeroje

m.drobiazko ir p.vanago pasirodymas 
2006 m. Turine
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2010 m. vasario 12–28 d. 
vankuveris (kanada)
Dalyviai: į Kanadą atvyko 2566 sportininkai (1522 
vyrai ir 1044 moterys) iš 82 šalių. Jie rungėsi dėl 86 
medalių komplektų.

Kanadoje rungtyniavo šeši mūsų šalies žiemos 
sportininkai – 4 slidininkai, kalnų slidininkas ir biat-
lonininkė. per atidarymo ceremoniją Lietuvos vėlia-
vą nešė trečiųjų žaidynių dalyvė slidininkė i.Terent-
jeva. v.vencienė į 1988-aisiais jai auksu ir bronza 
suspindusią Kanadą vyko kaip Lietuvos olimpinės 
misijos vadovė.

iš keturių slidininkų geriau sekėsi žaidynių debiu-
tantams nei senbuviams: mantas strolia su mo-
destu vaičiuliu komandų sprinto varžybose užėmė 
aukščiausią iš lietuvių 18 vietą. stabiliai rungtynia-
vo d.rasimovičiūtė – dukart pateko į trisdešimtuką 
(7,5 km sprintas – 25 vieta, 15 km – 30 vieta). Kalnų 
slidininkas v.rumiancevas didžiojo slalomo lenkty-
nes baigė 59-tas. 

Lietuvos atstovai 
2010 m. vankuverio 

žaidynėse 

2014 m. sočyje aukščiausiai iš lietuvių pakilo 
a.sereikaitė, o garsiausiai skambėjo T.Kaukėno vardas 

2014 m. vasario 7–23 d. sočis (rusiJa)
Dalyviai: naujos žaidynės – nauji rekordai. Galimy-
bę startuoti Sočio žaidynėse pelnė daugiausia iki tol 
sportininkų – 2873. Ir šalių dalyvavo rekordiškai daug – 
88. Daugiausia akrobatinių sporto šakų sąskaita pra-
siplėtė olimpinė programa – buvo kovojama dėl 98 
medalių komplektų.

Į sočį vyko gausiausia iki šiol mūsų sportininkų 
delegacija – devyni. mums šios žaidynės buvo pa-
ženklintos debiuto žyme: iš devynių sportininkų 
debiutavo net septyni (rinktinės senbuviai – d.rasi-
movičiūtė ir antrąsyk jose dalyvavęs v.strolia). 

aukščiausią 16 vietą (1500 m greitojo čiuožimo var-
žybose) užėmė dviguba debiutantė – mūsų olim-
pinėje rinktinėje naujos sporto šakos atstovė agnė 
sereikaitė. 

po vienų žaidynių pertraukos vėl turėjome ledo 
šokių porą – atidarymo ceremonijos vėliavnešys 
deividas stagniūnas su isabella Tobias liko 17-i. 
Kalnų slidinėjimo varžybose pirmąkart debiutavo 
mergina – ieva januškevičiūtė. be jos, dalyvavo dar 
vienas jaunas kalnų slidininkas – rokas zaveckas.

vis dėlto po šių žaidynių garsiausiai ir ilgiausiai skam-
bėjo debiutanto Tomo Kaukėno pavardė. 20 km 
lenktynėse sukūręs neįtikėtiną intrigą ir iki paskuti-
nės ugnies linijos pirmavęs biatlonininkas privertė 
pasijaudinti ne tik Lietuvos sporto gerbėjus, bet ir 
tituluotus savo varžovus. 

nors galiausiai triskart prašovęs T.Kaukėnas užėmė 
23 vietą, galima drąsiai sakyti, kad Lietuvos trispal-
vė šalia sportininko pavardės per vienas individua-
lias varžybas televizijos ir stadiono ekranuose dar 
niekada nebuvo taip ilgai rodyta.

šokėjai ant ledo margarita 
drobiazko ir povilas vanagas iš 
žiemos sportininkų dalyvavo 
daugiausiai olimpinių žaidynių – 
penkeriose. Tiesą sakant, 
pagal šį rodiklį ir nė vienas 
vasaros žaidynių olimpietis jų 
nėra aplenkęs, tik susilyginęs. 
aukščiausia jų užimta vieta solt 
Leik sičio žaidynėse taip pat yra 
penkta. Tai apskritai geriausias 
nepriklausomos Lietuvos 
sportininkų pasirodymas žiemos 
žaidynėse per visą ligšiolinę 
istoriją. 

5
rekordininkai
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LIetuvOs OLIMPIečIAI 
Pjongčange
Pietų korėjoje lietuvai atstovaus devyni sPortininkai: keturi 
Biatlonininkai (dvi Moterys, du vyrai), trys slidininkai (du vyrai 
ir Moteris), du kalnų slidininkai (Moteris ir vyras).
Lina daugėLaitė

Geriausia ir labiausiai patyrusi 
Lietuvos biatlonininkė diana 
rasimovičiūtė pjongčango 
olimpinių žaidynių uždarymo 
dieną švęs 34-ąjį gimtadienį. už 
šios biatlonininkės nugaros – 
jau ketverios žiemos žaidynės: 
solt Leik sičio (2002 m.), Turino 
(2006 m.), vankuverio (2010 m.) 
ir sočio (2014 m.). Į pirmąsias 
savo olimpines žaidynes tada 
vis dar 17-metė d.rasimovičiū-
tė išvyko tiesiai iš mokyklinio 
suolo. 

Turine moterų sprinto lenktynė-
se ji finišavo 18-ta. Tai aukščiau-
sia Lietuvos biatlonininkų iško-
vota vieta po nepriklausomybės 
atkūrimo. 

po sočio žaidynių biatlonininkė 
jau buvo paskelbusi apie sporti-
nės karjeros pabaigą, bet netru-
kus persigalvojo ir grįžo į didįjį 
sportą. priešolimpinis sezonas 
jai buvo sunkus: trukdė ir ligos, 
ir asmeninio gyvenimo peripeti-
jos, ir pasirengimo klaidos. 

Įdomus faktas, kad 2009 m. bū-
tent pjongčange vykusiame pa-
saulio čempionate Lietuvos biat-
lonininkė iškovojo aukščiausią 
vietą tokio rango varžybose: 
sprinto lenktynėse ji finišavo 
vienuolikta. Gal čia ir vėl blyks-
telės dianos žvaigždė?

praėjęs priešolimpinis sezonas 
Lietuvos moterų komandoje sėk-
mingiausiai susiklostė natalijai 
Kočerginai. O kaip seksis pats 
svarbiausias – olimpinis sezo-
nas? „sunku pasakyti, kuri iš jų – 
natalija ar diana bus lyderė. Gal 
abi?“ – spėliojo vienas rinktinės 
trenerių aurimas bučelis.

prieš ketverius metus natalija 
liko per žingsnį nuo žaidynių: 
biatlono komandoje vieninte-
lę vietą ji turėjo užleisti labiau 
patyrusiai d.rasimovičiūtei, o 
slidinėjimo reitinge ji liko viena 
pozicija žemiau nei vieta, garan-
tavusi vardinį kvietimą. 

donecke gimusi, o vėliau su 
tėvais visagine įsikūrusi n.Ko-
čergina sportinį kelią pradėjo 
kaip slidininkė. bet 2012-aisiais 
išgirdo trenerio jevgenijaus 
pečionkino siūlymą išbandyti 
jėgas biatlono trasoje. 2014 m. 
n.Kočergina pirmą kartą tapo 
Lietuvos biatlono čempione.

32 metų pasaulio ir europos slidi-
nėjimo bei biatlono čempionatų 
dalyvė 2015 m. papildė Lietuvos 
sporto universiteto doktorantų 
gretas: ji apsigynė edukologijos 
mokslo krypties daktaro diserta-
ciją „skirtingo meistriškumo biat-
lonininkių (-ų) sportinio rengimo 
modeliavimas“.

Kaip slidininkas sočio žaidynėse 
debiutavęs vytautas strolia ke-
liaudamas į pjongčangą į savo 
bagažą įsidės ir šautuvą – pietų 
Korėjoje jis debiutuos kaip Lie-
tuvos biatlono rinktinės narys. 

sportinės karjeros kryptį v.strolia 
pakeitė po sočio žaidynių. „Tikrai 
esu patenkintas šiuo žingsniu“, – 
neslepia sportininkas. šį olimpinį 
sezoną jis buvo neabejotinas 
pirmosios sezono dalies lyderis 
ir pirmą kartą per karjerą pelnė 
įskaitinių pasaulio taurės taškų. 

iš anykščių kilęs 25-erių v.strolia 
yra jauniausias Lietuvos biatlono 
komandos narys. stiprioji buvu-
sio slidininko pusė – šliuožimas, 
o šaudymas, kaip ir kitiems lietu-
viams, dažnai pakiša koją. 

sočio žaidynių mišriojo stiliaus 
slidinėjimo lenktynėse v.strolia 
užėmė 67 vietą, o po sprinto 
lenktynių laisvuoju stiliumi ir 15 
km varžybų klasikiniu stiliumi 
liko 70-tas.  

antrą kartą į žaidynes vykstantis 
sportininkas sako, kad jose ne-
nori būti tik dalyvis. „jei reikėtų 
rinktis išvažiuoti į olimpiadą ir 
tik sudalyvauti ar turėti visą gerą 
sezoną, bet be olimpiados, tikrai 
rinkčiausi antrąjį variantą“, – pati-
kina v.strolia.

sočio žaidynėse Tomas Kaukė-
nas po trijų ugnies ruožų buvo 
antras ir ryškiai mirgėjo televizi-
jos ekranuose, bet ketvirtąkart 
užsukęs į šaudyklą prašovė tris 
kartus ir užėmė galutinę 23 vie-
tą. Kitose rungtyse jo rezultatai 
buvo kuklesni: 10 km sprinto 
lenktynėse užėmė 48-ą, perse-
kiojimo – 40 vietą.

Tomas yra prisipažinęs, kad di-
delis noras pasirodyti kuo geriau 
nekart jam yra pakišęs koją. Ta-
čiau rezultatų, kuriais galėtume 
pasidžiaugti, buvo. 2016 m. pa-
saulio čempionate sprinto lenk-
tynėse ignalinietis užėmė 21 vie-
tą. Tai antras geriausias rezultatas 
pasaulio pirmenybių asmeninė-
se vyrų varžybose nepriklauso-
mos Lietuvos biatlono istorijoje. 
Tik Gintaras jasinskas 1993 m. 
pasaulio čempionato asmeninė-
se lenktynėse buvo 19-as. 

pjongčango žaidynės 27-erių 
ignaliniečiui bus antrosios: „Ko-
rėjoje norėčiau patekti į dvide-
šimtuką, pasvajoju ir apie šešio-
liktuką.“ 

a.bučelis atskleidė, kad T.Kau-
kėno sportinė forma olimpinio 
sezono pradžioje šiek tiek šlu-
bavo, bet dėl to nesijaudino: 
„Tomas sugeba susikaupti rei-
kiamu metu.“ 

dIaNa 
rasiMovičiūtė

natalija 
kočergina 

vytautas 
strolia

TomaS 
kaukėnas
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Lietuvos garbę pjongčango 
olimpinėse slidinėjimo trasose 
gins buvusi biatlonininkė 24-
erių marija Kaznačenko, kuri 
pagal Tarptautinės slidinėjimo 
federacijos (fis) taškų vidurkį 
ryškiai lenkia kitas savo konku-
rentes Lietuvoje. 

Tai bus jaunosios slidininkės 
olimpinis debiutas. vos prieš 
porą metų apsisprendusi vie-
toje biatlono rinktis slidinėjimą 
savo sportinėje biografijoje ji 
kol kas turi daugiau įrašų, liudi-
jančių biatlono varžybose pa-
siektus rezultatus. 

visaginietė yra Lietuvos slidi-
nėjimo čempionė. praėjusiais 
metais dalyvaudama universia-
doje persekiojimo lenktynėse 
užėmė 34 vietą, sprinto klasiki-
niu stiliumi lenktynes baigė 36-a, 
asmeninėse klasikiniu stiliumi 
varžybose finišavo 42-a, masi-
nio starto lenktynėse buvo 29-a 
(tarp 40 dalyvių).

sausio pradžioje paaiškėjo, kad 
trečiasis olimpinis slidinėjimo 
kelialapis atiteko mantui stroliai. 
nacionaliniame olimpiniame 
atrankos reitinge jis vos 5 fis taš-
kais pranoko savo brolį Tautvydą. 
beje, Lietuvos slidinėjimo rinkti-
nės vyriausioji trenerė Kazimiera 
strolienė – manto mama. 

31-erių m.stroliai tai bus taip 
pat antrosios olimpinės žai-
dynės – jis, kaip ir m.vaičiulis, 
startavo 2010 m. vankuveryje. 
Tada su m.vaičiuliu komandinio 
sprinto varžybose liko aštuonio-
likti, o sprinto lenktynių finišo 
liniją kirto 46-tas. 

po vankuverio žaidynių nuspren-
dė dėti tašką sportinėje karjeroje 
ir pasirinko studijas Londone. bet 
nuo slidinėjimo m.strolia nenu-
tolo ir anglijoje – viename klube 
jis treniravo turistus, slidinėjimo 
entuziastus, organizavo stovyk-
las austrijoje, norvegijoje, o prie-
šolimpinį sezoną tyliai sugrįžo, 
vėl pradėjo dalyvauti varžybose 
ir pasivijo olimpinį traukinį. 

Tai slidinėjimo rinktinės lyde-
ris, iškovojęs asmeninį olimpinį 
kelialapį ir dar vieną pelnęs an-
tram Lietuvos rinktinės nariui. 
28-erių ignaliniečiui tai bus an-
trosios žaidynės karjeroje. Tiesa, 
iki antrojo karto teko palūkėti, 
nes jo olimpinis debiutas įvyko 
2010 m. vankuveryje. 

Tada komandinio sprinto rung-
tyje jis užėmė 18 vietą, o sprinto 
lenktynėse finišavo 54-tas. 

sočio olimpines žaidynes m.vai-
čiulis praleido dėl ligos: beveik 
trejus metus iš sportinės kar-
jeros slidininkui teko išbraukti 
dėl netikėtai užklupusios Laimo 
ligos. sportuoti visa jėga m.vai-
čiulis vėl pradėjo tik 2015 m. 

2015 m. pasaulio taurės varžybų 
etape italijoje sportininkas pa-
siekė geriausią šio dešimtmečio 
Lietuvos slidinėjimo rezultatą – 
pelnė 54,05 fis taško. 2016 m. 
armėnijoje m.vaičiulis pagerino 
asmeninį rekordą, pelnydamas 
50,17 fis taško.

m.vaičiulis – sprinteris. „esu su-
kurtas trumpesniems nuoto-
liams, kur svarbiausios savybės 
– greitis, staigumas, jėga“, – yra 
sakęs slidininkas. 

m.vaičiulis jau išbandė olimpi-
nes trasas – praėjusiais metais 
pjongčange vyko pasaulio sli-
dinėjimo taurės etapas. Lygin-
damas šias trasas su vankuverio 
ignalinietis sakė: „vankuveryje 
trasa buvo ne tokia sunki. šioje 
trasoje yra du ilgi ir statūs pa-
kilimai, o nusileidimai su gana 
aštriais posūkiais.“

m.vaičiulis pratęsė šeimos tra-
diciją: pirmoji jo trenerė buvo 
mama, daugkartinė Lietuvos 
čempionė ir prizininkė dalia vai-
čiulienė.

maRIja 
kaZnačenko

Modestas 
vaičiulis

maNTaS 
strolia

daina gudzinevičiūtė
Lietuvos olimpinės delegacijos 
vadovė, LTOK prezidentė

vaLentinas paketūras
Lietuvos olimpinės delegacijos 
vadovo pavaduotojas,  
LTOK generalinis sekretorius

einius petkus
misijos vadovas

vida vencienė
akreditacijos ir ryšių su OK 
atstovė

diana BauBinienė 
Gydytoja

Laura gedmintaitė  
Kineziterapeutė

marius grinBergas  
spaudos atašė

vYtautas dranginis  
fotografas

lietuvos 
oliMPinės 
delegacijos 
Pjongčange 
vadovai ir Misija

meeLis aasmae  
biatlono rinktinės vyr. treneris

aurimas BučeLis 
biatlono rinktinės techninis 
personalas

rusLanas nikitinas
biatlono rinktinės šaudymo 
treneris

igoris goroBetsas 
biatlono rinktinės medicinos 
personalas

kazimiera stroLienė   
slidinėjimo rinktinės trenerė

martinas Jakovicas  
slidinėjimo rinktinės techninis 
personalas

giuseppe compagnone
Kalnų slidinėjimo treneris

nicoLa pauLonas  
Kalnų slidinėjimo treneris

treneriai ir 
techninis 
Personalas
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nors sočio žaidynėse vilnietei 
ievai januškevičiūtei nepavyko 
pasiekti finišo nei slalomo, nei 
didžiojo slalomo rungtyse, ji 
savo vardą jau įrašė į istoriją, nes 
tapo pirmąja Lietuvos kalnų sli-
dininke olimpinėse žaidynėse. 

i.januškevičiūtė keliaus ir į 
pjongčango žaidynes. jau labiau 
subrendusi kaip sportininkė ir 
turinti tarptautinių varžybų pa-
tirties. sočyje jai buvo vos trečios 
tokio lygio varžybos po pasaulio 
čempionato ir pasaulio taurės. 

23-ejų vilnietė vasarą ir rudenį 
daugiausia treniruojasi druski-
ninkų „snow“ arenoje, o atša-
lus orams keliauja į pagrindinę 
savo treniruočių bazę italijoje 
„Kronplatz racing Center“. Ten su 
gabiais kalnų slidininkais iš kitų 
šalių ji treniruojasi nuo 2013-ųjų. 

priešolimpinis sezonas i.januš-
kevičiūtei nebuvo itin sėkmin-
gas. pasaulio čempionate ji pa-
teko į didžiojo slalomo rungties 
finalą ir užėmė 62 vietą.

dėl olimpinių žaidynių sporti-
ninkė sulėtino tempą ir Lietuvos 
sporto universitete, kuriame 
studijuoja kineziterapiją, pasiė-
mė akademinių atostogų. 

pjongčange debiutuos 17-me-
tis kalnų slidininkas andrejus 
drukarovas. šveicarijoje gyve-
nantis ir italijoje besitreniruo-
jantis sportininkas kovodamas 
dėl olimpinio kelialapio aplenkė 
olimpietį roką zavecką. 

Talentingas slidininkas jau spė-
jo pasižymėti. pasaulio čem-
pionato debiutantas 2017 m. 
pakilo aukščiausiai iš Lietuvos 
kalnų slidininkų: didžiojo sla-
lomo rungtyje užėmė 43 vietą. 
„Tai tikrai geras rezultatas, ypač 
įvertinant tai, kad nei latvių, nei 
estų, nei apskritai tokio amžiaus 
sportininkų finale nė vieno ne-
buvo“, – sakė Lietuvos nacio-
nalinės slidinėjimo asociacijos 
atsakingasis sekretorius evaldas 
brazlauskis.

baigdamas priešolimpinį kalnų 
slidinėjimo sezoną andrejus 
garsiai trinktelėjo durimis. Lie-
tuvos sportininkas varžybose 
italijoje slalomo rungtyje gavo 
45,64 fis taško. Tai geriausias 
rezultatas mūsų šalies istorijoje 
pagal šį rodiklį. ankstesnis re-
kordas – 50,17 fis taško dar nuo 
1997 m. priklausė jav lietuviui 
olimpiečiui Linui vaitkui.

vasario 9 d. 
Atidarymo ceremonija

vasario 10 d.
Biatlonas. Moterų 7,5 km sprintas
natalija Kočergina 
diana rasimovičiūtė

vasario 11 d.
Biatlonas. Vyrų 10 km sprintas
Tomas Kaukėnas 
vytautas strolia 

vasario 12 d.
Biatlonas. Moterų 10 km 
persekiojimo lenktynės
natalija Kočergina
diana rasimovičiūtė

Biatlonas. Vyrų 12,5 km 
persekiojimo lenktynės
Tomas Kaukėnas 
vytautas strolia 

Kalnų slidinėjimas. 
Moterų didysis slalomas
ieva januškevičiūtė

vasario 13 d.
Slidinėjimas. 
Moterų sprinto varžybos
marija Kaznačenko

Slidinėjimas. 
Vyrų sprinto varžybos 
modestas vaičiulis
mantas strolia

vasario 14 d.
Biatlonas. 
Moterų 15 km 
individualios lenktynės
natalija Kočergina
diana rasimovičiūtė

Kalnų slidinėjimas. 
Moterų slalomas
ieva januškevičiūtė

vasario 15 d. 
Biatlonas. Vyrų 20 km 
individualios lenktynės
Tomas Kaukėnas
vytautas strolia

Slidinėjimas. Moterų 10 km 
laisvuoju stiliumi varžybos 
marija Kaznačenko

vasario 16 d.
Slidinėjimas. Vyrų 15 km 
laisvuoju stiliumi varžybos
modestas vaičiulis
mantas strolia

vasario 17 d.
Biatlonas. Moterų 12,5 km masi-
nio starto lenktynės (jei pateks)
natalija Kočergina
diana rasimovičiūtė

vasario 18 d.
Biatlonas. Vyrų 15 km masinio 
starto lenktynės (jei pateks)
Tomas Kaukėnas
vytautas strolia

Kalnų slidinėjimas. 
Vyrų didysis slalomas
andrejus drukarovas

vasario 20 d.
Biatlonas. Mišri estafetė (2x6 km 
moterys ir 2x7,5 km vyrai)
diana rasimovičiūtė
natalija Kočergina
Tomas Kaukėnas
vytautas strolia

vasario 21 d.
Slidinėjimas. 
Vyrų komandinis sprintas
modestas vaičiulis
mantas strolia

vasario 22 d.
Kalnų slidinėjimas. Vyrų slalomas
andrejus drukarovas

vasario 25 d. 
Uždarymo ceremonija

ieva 
januškevičiūtė

andrejus 
drukarovas

LieTuvOs spOrTininKų (pLanuOjami) sTarTai pjOnGčanGe

tvarkaraštis
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lengvaatlečių           
ir irkluotojų 
TRIUmfaS
gruodžio 22-ąją vilniuje, „sieMens“ arenoje, vykę 
2017 M. „lteaM“ aPdovanojiMai dosniausi Buvo 
lengvaatlečiaMs ir irkluotojaMs. šių sPorto šakų 
atstovai Pelnė net aštuonias Paauksuotas statulėles        
iš vienuolikos.
aLgis BaLsYs, dominYkas genevičius

Geriausiais metų atletais tapo disko metikas an-
drius Gudžius ir šuolininkė į aukštį airinė palšytė, 
o geriausių komandų titulai atiteko irkluotojams.

šį įspūdingą renginį stebėjo per tūkstantį kviestinių 
svečių. jį vedė 2017 m. simpatingiausiu Tv veidu 
pripažintas justinas jankevičius ir paplūdimio tin-
klininkė monika povilaitytė. šauniausiai, žinoma, 
atrodė mūsų atletai, o ypač merginos. nuostabiais 
apdarais pasidabinusias, madingomis šukuoseno-
mis pasipuošusias kai kurias sportininkes net sunku 
buvo pažinti.

Be netikėtumų
Galima sakyti, kad išrinkti 2017-ųjų geriausius Lie-
tuvos sportininkus nebuvo labai sunku: pagrindi-
niai pretendentai nuo kitų nominantų buvo atsi-
plėšę bent per žingsnį.

disko metikas, šių metų pasaulio čempionas ir 
„deimantinės lygos“ nugalėtojas andrius Gudžius 
ant scenos lipo du kartus – atsiimti metų sportinin-
ko ir metų pergalės statulėlių. du prizus laimėjo ir 
šuolininkė į aukštį airinė palšytė, europos uždarų 
patalpų čempionato nugalėtoja ir Lietuvos rekor-
dininkė, įveikusi didmeistrišką 201 cm aukštį. jai 
įteikti metų sportininkės ir metų proveržio apdo-
vanojimai.

Geriausiais 2017 m. treneriais pripažinti jų treneriai 
vaclovas Kidykas ir Tatjana Krasauskienė. „esu lai-
mingas, laikydamas tokią sunkią taurę“, – šypsojosi 
v.Kidykas. „aš kažko panašaus tikėjausi“, – prisipaži-
no T.Krasauskienė. 

atkakliai su a.Gudžiumi kovoję dėl metų perga-
lės prizo, bet vis dėlto jam nusileidę vyrų porinės 
keturvietės irkluotojai neliko be apdovanojimo – 
jiems atiteko metų vyrų komandos titulas. per kol 
kas įspūdingiausią karjeros sezoną aurimas ado-
mavičius, rolandas maščinskas, martynas džiau-
gys ir dovydas nemeravičius tapo pasaulio ir eu-
ropos čempionais. 

sporto bendruomenė įvertino ir porinės moterų 
dvivietės irkluotojų pastangas. po ilgokos pertrau-
kos į vieną valtį vėl sėdusios milda valčiukaitė ir 

ieva adomavičiūtė vos po kelių mėnesių bendrų 
treniruočių pasaulio čempionate užėmė ketvirtą 
vietą ir pelnė metų moterų komandos titulą. beje, 
į jį taip pat pretendavo ir renginio vedėja m.povi-
laitytė su porininke ieva dumbauskaite, bet tinkli-
ninkės nusileido irkluotojoms. na, o pernai renginį 
vedusi m.valčiukaitė dar ir prizą atsiėmė. 

„šio sezono pradžia buvo sudėtinga ir miglota, ta-
čiau likimas vėl suvedė su puikia porininke. Labai 
džiaugiuosi, kad buvo žmonių, kurie mumis tikėjo. 
ypač tikėjo mūsų treneris mykolas masilionis“, – at-
siimdama prizą sakė m.valčiukaitė. jos porininkė 
i.adomavičiūtė dėkojo mildai, kad tituluota olimpi-
nio medalio laimėtoja nepasididžiavo ir su ja sėdo į 
vieną valtį.

Gal kiek netikėtai metų populiariausio sportinin-
ko titulą pelnė kurį laiką nba be komandos likęs 
mindaugas Kuzminskas. bet tauta žino, ką renka: 
matyt, sporto mėgėjai tikisi, kad mindaugas ati-
dirbs Lietuvos rinktinėje... prizą atsiėmė krepšinin-
ko mama – taip pat buvusi garsi krepšininkė zita 
Kuzminskienė. „Ot čia tai tikrai netikėta“, – sakė ji.

prizas už pagalbą sportininkams įteiktas Lietuvos 
akmenslydžio rinktinės treneriui šveicarui allenui 
Gulkai. 

LTOK prezidentė daina Gudzinevičiūtė specialią pa-
dėką už 25 metų pagalbą Lietuvos sportui – LTOK 
prizą „pergalė“, sukurtą skulptorės jolantos balkevi-
čienės, įteikė loterijų firmai „Olifėja“. prizą atsiėmęs 
„Olifėjos“ generalinis direktorius antanas muraška 
pasidžiaugė, kad žmonės patikėjo jų rengiamomis 
loterijomis, žaidžia, laimi ir padeda sportui. 

prizą „už viso gyvenimo nuopelnus“, visai arenai 
plojant atsistojus, d.Gudzinevičiūtė drauge su ku-
nigu ričardu doveika įteikė legendiniam krepšinio 
treneriui vladui Garastui. „Labai noriu padėkoti Lie-
tuvos tautiniam olimpiniam komitetui, kad mane 
ištraukė iš archyvo...“ – susijaudinęs kalbėjo v.Ga-
rastas.

prasmingą kalbą apie sportą, pergales ir kasdienį 
gyvenimą pasakė r.doveika.

2017-ųjų geriausieji

norėčiau taiP Pat 
Padėkoti savo 
šeiMai ir visieMs 
žMonėMs, kurie 
Palaiko sPortą ir 
veda Mus į Priekį. 
linkiu kiekvienaM 
taiP stovėti 
ir laikyti tokį 
trofėjų. tikiuosi, 
kad tai yra Mūsų 
lengvosios 
atletikos aukso 
aMžiaus Pradžia 
IR kad jIS TRUkS 
visą aMžių. 

andrius gudžius
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TokIam 
aPdovanojiMui 
gauti reikia, kad 
daug koMPonentų 
susiklostytų 
sėkMingai. 
čeMPionaMs 
dažniausiai 
SUNkIaUSIa apgINTI 
iškovotus titulus 
ir savo vardą. 
2018 Metais tikrai 
neBus lengva, Bet 
aš stengsiuosi ir 
norėsiu vėl stovėti 
ant scenos.

airinė paLŠYtė

2017-ųjų geriausieji

a.palšytė

a.Gudžius

visi 2017-ųjų laureatai
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foRUmaS

meTų spOrTininKas – disko metikas 
andrius Gudžius (taip pat nominuoti 
justinas Kinderis, Henrikas žustautas).

meTų spOrTininKė – šuolininkė į 
aukštį airinė palšytė (nominuotos 
simona Krupeckaitė, rūta meilutytė).

meTų vyrų KOmanda – irkluotojai 
aurimas adomavičius, rolandas 
maščinskas, martynas džiaugys ir 
dovydas nemeravičius (nominuoti 
saulius ritteris ir mindaugas Griškonis, 
andrejus Olijnikas ir ričardas 
nekriošius).

meTų mOTerų KOmanda – 
irkluotojos milda valčiukaitė ir ieva 
adomavičiūtė (nominuotos monika 
povilaitytė ir ieva dumbauskaitė, 
s.Krupeckaitė ir miglė marozaitė). 

meTų Treneris – a.Gudžiaus treneris 
vaclovas Kidykas (nominuoti mykolas 
masilionis, Kazimieras rėksnys).

meTų Trenerė – a.palšytės trenerė 
Tatjana Krasauskienė (nominuotos 
nijolė savickytė, ina paipalienė).

meTų prOveržis – šuolininkė į aukštį 
airinė palšytė (nominuoti aurimas 
Lankas, edvinas ramanauskas, 
mindaugas maldonis, simonas maldonis 
ir andrius šidlauskas).

meTų perGaLė – disko metikas 
andrius Gudžius (nominuoti 
a.adomavičius, r.maščinskas, 
m.džiaugys, d.nemeravičius ir Lietuvos 
studentų krepšinio rinktinė). 

mėGsTamiausias spOrTininKas – 
mindaugas Kuzminskas.

už visO GyvenimO nuOpeLnus 
apdovanotas vladas Garastas.

už paGaLbą spOrTininKams – 
allenas Gulka.

už paGaLbą LieTuvOs spOrTui          
per 25-erius nepriKLausOmybės 
meTus – uab „Olifėja“. 

geriausieji

2017 metų Laureatai 

v.Garastas, 
d.Gudzinevičiūtė, 
r.doveika

Geriausios 2017-ųjų 
metų komandos

v.Garastas, 
d.Gudzinevičiūtė, 
r.doveika

v.Kidykas

T.Krasauskienė ir vakaro vedėjai – j.jankevičius ir m.povilaitytė
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m.Kuzminsko apdovanojimą 
atsiėmė jo mama zita

2017-ųjų geriausieji

„pernai džiaugdamiesi sulaukę rekordinio 50 tūkst. 
balsavusiųjų būrio net nesvajojome, kad šiemet 
šie skaičiai išaugs dvigubai ir viršys net 108 tūks-
tančius. akivaizdu, kad „LTeam“ apdovanojimai 
svarbūs visai Lietuvai, žmonės aktyviai ne tik bal-
suoja, bet ir diskutuoja, teikia įvairius siūlymus. 
jaučiamės pakylėti, galėdami pagerbti geriausius 
šalies sportininkus ir trenerius, suburti visą sporto 
bendruomenę kartu prieš gražiausias metų šven-
tes“, – džiaugėsi d.Gudzinevičiūtė.

visi laureatai už pergales dėkojo savo treneriams, 
tėvams, kitiems šeimos nariams bei draugams, fe-
deracijoms, rėmėjams ir Lietuvos tautiniam olimpi-
niam komitetui.

renginio dalyviams koncertavo justė arlauskai-
tė-jazzu, donatas montvydas, Gytis paškevičius, 
grupė „skamp“ ir kiti. 

metų geriausiųJų mintYs
andrius gudžius: „apie metų sportininko apdova-
nojimą svajojau bene dešimtmetį. mačiau, kaip vir-
gilijus alekna daug metų buvo renkamas geriausiu 
Lietuvos sportininku, kaip būdavo įvertinami ir kiti 
lietuviai. ir dabar visi nominantai yra sukaupę pa-
sakiškų pasiekimų, todėl būti išrinktam geriausiu iš 
geriausiųjų yra didelė garbė. sportininkų svajonė 
– olimpinis, pasaulio, europos čempionato meda-
lis. O mano viena iš svajonių buvo Lietuvos metų 
sportininko apdovanojimas. Tam, kad ji išsipildytų, 
reikėjo įdėti labai daug darbo, labai daug pastan-
gų. ir visa tai nebūtų turėję prasmės, jei neturėčiau 
savo kelrodžio – puikaus trenerio vaclovo Kidyko. 

norėčiau taip pat padėkoti savo šeimai ir visiems 
žmonėms, kurie palaiko sportą ir veda mus į priekį. 
Linkiu kiekvienam taip stovėti ir laikyti tokį trofėjų. 
Tikiuosi, kad tai yra mūsų lengvosios atletikos auk-
so amžiaus pradžia ir kad jis truks visą amžių. 

ne už dyką tokius apdovanojimus gauname, prie 
jų atveda kryptingas darbas. mudu su airine jau 
daug metų einame kartu ir mūsų apdovanojimai 
tampa vis svaresni. Įdedamas darbas yra sunkus. 
sunkumas nebūtinai yra fizinis. dėl ko mes nesky-
nėme medalių prieš keletą metų? nes dar vyko ieš-
kojimas, dėliojimas. Tai yra labai sunkus procesas. 
niekas negali ateiti, pasakyti planą ir iškart pasipilti 
medaliai. džiugu, kad mes su airine radome kelius 
į pergales dar būdami gana jauni.“

airinė palšytė: „nesitikėjau, kad laimėsiu du ap-
dovanojimus. praėjusiais metais nebuvau tarp 
kandidatų nė vienoje nominacijoje, o šiemet net 
du apdovanojimai atiteko man. daugiau nei pusę 
„LTeam“ apdovanojimų pelnė lengvosios atletikos 
atstovai, todėl labai džiugu. būti įvertintai tarp ge-
riausių Lietuvos sportininkų yra didelis pasiekimas 
bei pripažinimas. esu labai dėkinga visiems už pa-
laikymą. 

dėl traumų ir kitų priežasčių visas sezonas man ne-
buvo pats sėkmingiausias. nepaisant to, kad buvo 
gera tik pirmoji metų pusė, šis įvertinimas yra už vi-
sus metus, ir man tai vienas didžiausių pasiekimų. 
Tikiuosi, tai ne paskutinis toks apdovanojimas. iš 
tiesų smagu būti pirmai ne tik savo kieme.

sportas nėra paprastas. Tokiam apdovanojimui 
gauti reikia, kad daug komponentų susiklostytų 
sėkmingai. čempionams dažniausiai sunkiausia T.Krasauskienė ir vakaro vedėjai – j.jankevičius ir m.povilaitytė

a.Gulka

m.valčiukaitė ir 
i.adomavičiūtė

vytauto d
ranginio nuotr.
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apginti iškovotus titulus ir savo vardą. 2018 metais 
tikrai nebus lengva, bet aš stengsiuosi ir norėsiu 
vėl stovėti ant scenos.“

ieva adomavičiūtė: „man tai kažkas naujo, nes nė 
karto nebuvau nominuota tokiuose rinkimuose. 
malonu būti tokiame renginyje su geriausiais Lie-
tuvos sportininkais, kuriuos anksčiau matydavau 
tik per televizorių arba internetą. man tikrai labai 
smagu ir džiugu dėl to, kad tapome geriausia mo-
terų komanda. neslėpsiu – laimėti tikėjomės, todėl 
džiaugiamės. metais abi su milda esame patenkin-
tos, nes pasiekėme užsibrėžtą tikslą. Tik, žinoma, 
neiškovojome medalio, kurio visada norisi. bet nie-
ko, dar yra kiti metai. dabar tikslai bus dar didesni, 
nes aš jau gyvensiu Lietuvoje. Turėsime daugiau 
laiko kartu su milda sportuoti, todėl tikimės, kad ir 
rezultatai bus dar geresni.“

rolandas maščinskas: „šis įvertinimas mums 
labai svarbus, nes šiais metais viską laimėjome. 
namie pralaimėti būtų buvę skaudu, bet nepralai-
mėjome. Tokius gerus metus lėmė užsispyrimas ir 
noras laimėti. dažnai sakoma, kad sportininkui ap-
ginti titulą yra sunkiau, nei jį iškovoti. bet noras ne 
tik laimėti, bet ir apginti titulus yra dar didesnis. šis 
noras mus ir ves į priekį. žinoma, čia yra sportas, 
būna traumų, yra sėkmės faktorius, bet atiduosime 
visas jėgas, kad išliktume viršūnėje. Turime daug 
pajėgių irkluotojų, todėl bus bandoma daug įvairių 
variantų siekiant geriausių rezultatų.“

vaclovas kidykas: „dėl auklėtinio apdovanojimo 
buvau tikras, nors konkurentai buvo rimti. Gal-
vojau, kad vien būti nominuotam tarp geriausių 
trenerių jau yra gerai. maloniausia man ne dėl to, 
kad buvau išrinktas geriausiu, o todėl, kad tai buvo 
labai šiltas vakaras. daug garbių Lietuvos žmonių, 
politikų dalyvavo šventėje ir visų akys spindėjo. 
susirinko nesvetimi žmonės – tai man buvo malo-
niausia. O toks prizas per mano, kaip trenerio, kar-
jerą yra aukščiausias pasiekimas. 

svarbiausias pergalės recepto ingredientas yra ne 
sunkus darbas, o kūryba, kuri kiekvienam žmogui 

pritaikoma skirtingai. Taip pat gebėjimas išvengti 
traumų, gera komanda, nuolatinė kineziterapeuto 
priežiūra ir aukščiausia valia – visa tai lėmė tokius 
rezultatus. 

norėčiau paprieštarauti kolegai romui ubartui, ku-
ris sakė, kad technikoje jau nėra ko ieškoti. man iki 
šiol dar neaišku, ar technika yra geriausia, kokia gali 
būti. Tik man aišku, kad andrius šiuo metu gali mes-
ti diską 99 proc. maksimalių galimybių. disko meti-
kų branda yra 28–29 metai, todėl jis dar turėtų pri-
dėti šiek tiek galios ir rezultatai turėtų dar pagerėti.“ 

tatjana krasauskienė: „buvo labai sunku lipti ant 
scenos. buvo daug jaudulio. Labai gera turėti tokią 
sportininkę kaip airinė. norėtųsi, kad tokių sporti-
ninkų būtų kuo daugiau. su airine kone pusę metų 
praleidžiame stovyklose užsienyje. Labiausiai pa-
tinka sportuoti ispanijoje, o dabar pradėjo patikti ir 
Turkijoje, kurioje yra labai gera bazė. 2018 metams 
turime aiškų tikslą: ateinančią vasarą norėtume pa-
kartoti praėjusios žiemos rezultatus.“ 

vladas garastas: „matant šiuos sportininkų ap-
dovanojimus man, kaip buvusiam treneriui, norisi 
truputį papamokslauti. pirmiausia tai, kas čia įvy-
ko, yra labai puiku, iškilminga, bet nuo rytdienos 
tai bus jau istorija. noriu sportininkams pabrėžti, 
kad šlovės visam gyvenimui pasiekti neįmanoma. 
Laimėjimo reikia siekti kiekvieną kartą iš naujo. jis 
yra siekiamas kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, 
ištisus metus. dar sportininkams štai ką noriu pasa-
kyti: kai finiše bus labai sunku, tegul prisimena, kad 
ir varžovams finiše taip pat labai sunku.“

„sportininkai, jų asmenybės dažniausiai vertina-
mi pagal savo pasiekimus profesinėje srityje. Kuo 
geriau sekasi, tuo turbūt esi geresnis žmogus, o 
kai sekasi prasčiau, tai nesi toks geras. dėl to šis 
įvertinimas šiais metais man yra labai svarbus, nes 
sezono pradžia nesiklosto taip, kaip aš norėjau ir 
tikėjausi. mane galbūt įvertino kaip žmogų, o ne 
tik kaip sportininką. ačiū visiems, kas už mane 
balsavo“, – iš jav atsiųstame vaizdo įraše dėkojo 
m.Kuzminskas.

„LTeam“ apdovanojimų 
nugalėtojus renka Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(25 proc.), Lietuvos sporto 
žurnalistų federacijos (25 proc.), 
Lietuvos sporto federacijų 
sąjungos (12,5 proc.) bei Lietuvos 
trenerių asociacijos (12,5 proc.) 
deleguoti asmenys ir įgalioti 
atstovai. Tradiciškai 25 proc. 
sprendžiamojo balso palikta 
visuomenei, balsuojančiai už 
savo favoritus www.lrytas.lt 
portale. 

pagal nuostatus į prizus 
pretendavo tik olimpinių sporto 
šakų atstovai. Į nominacijas 
buvo įtraukti sportininkai už 
laimėjimus, iškovotus nuo sausio 
1 d. iki gruodžio 1 d.

RINkImaI

taisYkLės

a.muraška ir 
d.Gudzinevičiūtė
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RINkImaI

2017-ųjų geriausieji

d.montvydas

j.arlauskaitė-jazzu

Grupė „skamp“

Geriausia vyrų komanda

LTOK vadovai 
ir direktorato 
darbuotojai
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                                                                                   i.  paJamos planas    Įvykdymas
1.1. uab „Olifėja“ (8 proc.) 6 085,0 5 756,8
1.2. uab „Olifėja“ dividendai  2000,0 2052,0
1.3. Tarptautinio OK, europos OK subsidijos 550,0 568,5 
1.4. Kitos pajamos – 36,3

iš viso pajamų: 8 635,0 8 413,6
  

ii. LėŠų Likutis (2017 01 01)  1 439,3
iii. iŠLaidos

3.1. olimpinio sporto finansavimas 6 236,0  6 280,7
   3.1.1. programa „tokijas 2020“  3 518,0  3 551,7
      3.1.1.1. Or mokomojo sportinio darbo finansavimas      2000,0 2000,0
      3.1.1.2. OrK stipendijos                                                                         550,0 645,0
      3.1.1.3. OrK aptarnaujančio personalo maistpinigiai                 123,0 104,7
      3.1.1.4. spec. transporto išpirkimas (lizingas)                                 160,0 145,4
      3.1.1.5. maisto papildų ir atsigavimo priemonių išlaidos              60,0 60,0
      3.1.1.6. mini centrų, sp. bazių išlaikymas: sK „el-eko-sport“, sK „fortūna“,     
                  Klaipėdos sunkiosios atletikos sK, Lsu sporto centras     110,0 110,0
      3.1.1.7. antidopingo programos dalinis finansavimas                              35,0 34,0
      3.1.1.8. OrK aptarnaujančio personalo kursai, konferencijos                     60,0 55,3
      3.1.1.9. specialus sportinis inventorius                                                                 180,0 177,0
      3.1.1.10. mokslinių testavimo laboratorijų dotacija (Lsu, Leu)             80,0 78,0
      3.1.1.11. Or kandidatų aklimatizacija japonijoje                                       110,0 94,3
      3.1.1.12. programos „Tokijas 2020“ įgyvendinimo išlaidos                          50,0 48,0
   3.1.2. olimpinės pamainos (2024 m.) programa         400,0 400,0
   3.1.3. perspektyvinės pamainos programa 120,0 120,0
   3.1.4. programa „pjongčangas 2018“                                                       400,0 429,0
   3.1.5. pasirengimas ir dalyvavimas vasaros eJoF dėre (gyor, vengrija) 333,0 313,1
   3.1.6. pasirengimas ir dalyvavimas žiemos eJoF erzurume (turkija)     85,0 83,9
   3.1.7. pasirengimas Jož Buenos airėse (argentina)                                   100,0 100,0
   3.1.8. olimpinių sp. šakų federacijų plėtros programų finansavimas      1 280,0 1 283,0
      3.1.8.1. federacijų veiklos programų finansavimas:                              1 195,0 1 198,0
                   – Olimpinių sporto šakų (35 x 30,0)                      –                             1 050,0 1 053,0
                – LTOK pripažintų (3 x 15,0)                                –                                     45,0 45,0
                – „Tokijas 2020“ programos sporto šakų (4 x 25,0)    –                            100,0      100,0
      3.1.8.2. sporto federacijų (XXXi Ož medalininkai) finansavimas    85,0 85,0
                 – sidabro medalis (1 x 25,0)                                  –                                    25,0 25,0
                 – bronzos medalis (3 x 20,0)                                  –                                   60,0 60,0        
   
3.2. sporto žaidimų programa 710,0 710,0      
  3.2.1. Lietuvos krepšinio rinktinių finansavimas                        350,0 350,0
      3.2.2. žaidimų komandų finansavimas (pagal Osš žaidimų                  360,0 360,0 
                   komisijos sprendimą)                                                               
   
3.3. apdovanojimai 85,0 85,4
       3.3.1. sportininkų, trenerių, sporto darbuotojų apdovanojimai 25,0 24,0          
       3.3.2. metų sporto apdovanojimai                                             60,0 61,4

Lietuvos tautinio oLimpinio komiteto 
2017 metų Biudžeto apYskaita (tūkst. eur)
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3.4. organizacinė veikla      168,0 73,2
      3.4.1. Olimpinė atributika 38,0 26,6  
      3.4.2. Lietuvos delegacijų palydėtuvės, sutiktuvės, piniginiai prizai           30,0 12,8
      3.4.3. LTOK Ga eilinė, neeilinė sesijos,                                                                50,0 26,8
                     vK posėdžiai, komisijų posėdžiai ir t.t.
      3.4.4. piniginiai prizai m.mizgaičiui (pekinas) ir a.skujytei (Londonas) 50,0 7,0                

3.5. Lietuvos skėtinių sporto asociacijų programų finansavimas   230,0 234,5
      3.5.1. Lietuvos parolimpinis k-tas 80,0 80,0
      3.5.2. Lsfs programos                                                                50,0 50,0
      3.5.3. asociacijos „sportas visiems“ programos 30,0 30,0
      3.5.4. Lsspv asociacijos programa                        10,0 10,0
      3.5.5. LssĮv asociacijos programa                                            10,0 10,0
      3.5.6. Lietuvos sporto meistrų asociacija „penki žiedai“                     10,0 10,0
      3.5.7. bendrų su kitomis sp. organizacijomis projektų finansavimas  40,0 44,5

3.6. tok tikslinės subsidijos 550,0 514,4
     3.6.1. Ol. sporto programos (pagal TOK Os patvirtintą programą)  420,8
     3.6.2. Ol. švietimo programos (pagal TOK Os patvirtintą programą)  51,5
     3.6.3. administravimo išlaidos (pagal TOK Os patvirtintą programą)  42,1
 
3.7. olimpinių programų finansavimas 720,0 662,0
    3.7.1. Olimpinio švietimo programa 340,0 298,1  
    3.7.2. Tarptautinio bendradarbiavimo programa        105,0 113,8
    3.7.3. TOK „Olimpinės darbotvarkės 2020“ rekomendacijų įgyvendinimas 20,0 20,2
    3.7.4. Lietuvos olimpinė akademija (pagal veiklos programą) 95,0  95,0
    3.7.5. apskričių olimpinės tarybos (pagal veiklos programas)        12,0 13,4  
    3.7.6. Lietuvos olimpiečių asociacija (pagal veiklos programą)  40,0 40,0
    3.7.7. žurnalas „Olimpinė panorama“, interneto svetainė, „sportas“    68,0 71,7 
    3.7.8. reklaminė veikla (informacinė leidyba, reklaminė gamyba ir kt.) 40,0 9,8
  
3.8. Ltok direktorato veiklos finansavimas                                        712,0 713,9
    3.8.1. LTOK direktorato finansavimas 204,0 199,3
    3.8.2. socialinis ir sveikatos draudimas, gyvybės draudimas 99,0 75,8
    3.8.3. Ūkinė finansinė veikla 45,0 50,1
    3.8.4. LTOK būstinės ir transporto išlaikymas 130,0 121,7
    3.8.5. LTOK būstinės remontas, rekuperacinė sistema, baldai 180,0 214,1
    3.8.6. viešieji ryšiai                                                                          54,0 52,9
 
3.9. kitos išlaidos 50,0 42,2   
                                                                         
iš viso išlaidų:  9 461,0 9 316,3 
   
iv. LėŠų Likutis (2017 12 31) 13,3 36,6                            

V. NUMATOMAS REZERVAS DALYVAUTI 2020 M. TOKIJO OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE   600,0  500,0

Lietuvos tautinio olimpinio                                                                 rimgaudas balaiša
komiteto iždininkas    
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Į IRkLAvIMO OLIMPą – 
vienas Paskui kitą
kauniečiai Brolis ir sesuo ieva ir auriMas adoMavičiai,                     
savo gyveniMą susieję su irklaviMu, yra įsitikinę, kad 
Pačių svariausių Pergalių jie dar neiškovojo. 
marYtė marcinkevičiūtė 

per 2017 m. „LTeam“ apdovanojimus vilniaus „sie-
mens“ arenoje ant scenos lipo irkluotojai sesuo ir 
brolis adomavičiai: ieva kartu su valties porininke 
milda valčiukaite buvo pripažintos metų moterų 
komanda, o aurimas su porinės keturvietės įgulos 
vyrais rolandu maščinsku, dovydu nemeravičiumi 
ir martynu džiaugiu – metų vyrų komanda. 

Įgulos yrininkas, Lietuvos edukologijos universiteto 
antrakursis a.adomavičius sėkmingus 2017-uosius 
vadina tobulais metais. Laimėtos visos svarbiausios 
varžybos, kone visi plaukimai ir į namus parvežti 
aukso medaliai. 

„Tokius įspūdingus metus buvo sunku įsivaizduo-
ti. Tikėjausi irkluoti porinę keturvietę, nes prieš tai 
visus metus ją irklavau. Tik nepagalvojau, kad taip 
pergalingai visur finišuosime: laimėjome visus pus-
finalio ir finalo plaukimus. bandysime šį triumfą pa-
kartoti ir ateityje, bet kuo labiau artės Tokijo olimpi-
nės žaidynės, tuo bus sunkiau“, – įsitikinęs aurimas.  

metais jaunesnei aurimo seseriai ievai 2017-ieji irgi 
suteikė daug džiaugsmo: ji vėl sėdo į porinę dvi-
vietę su buvusia valties drauge m.valčiukaite (su ja 
2011 ir 2012 m. tapo pasaulio jaunimo, o 2011-ai-
siais – europos jaunimo čempionėmis) ir pasaulio 
čempionate liko per žingsnį nuo bronzos medalių. 

„iš pradžių tik svajojome apie finalą, nes su milda iki 
šio čempionato kartu treniravomės vos tris mėne-

sius. Kai į jį prasibrovėm, džiūgavome taip, lyg bū-
tume laimėjusios medalį. užėmusios ketvirtą vietą 
šiek tiek nusiminėme, nes vos poros sekundžių pri-
trūko iki apdovanojimų“, – prisipažįsta ieva.  

irkluodama treniruoklius ji šiemet pagerino du pa-
saulio žiemos rekordus: 6 km distanciją įveikė per 
20 min. 49,6 sek., o 21 km 97 m – per 1 val. 19 min. 
10,8 sek. bet šių pasaulio rekordų ieva nesureikšmi-
na: „mano pagrindinis tikslas – greitai irkluoti van-
denyje. Treniruokliai padeda stiprėti fiziškai, o testų 
rodikliai parodo, ar dirbame teisinga linkme.“ 

irkluotojų tėvai Gražina ir algirdas adomavičiai, 
prie Lampėdžių karjero turėję kavinę ir parduotu-
vėlę, bet dabar ją išnuomoję, gali didžiuotis savo 
vaikais. nors nė vienas jų nesportavo, bet gerai 
žino, kas yra pergalės džiaugsmas ir kaip sunkiai iš-
kovojami medaliai. Kaip, beje, ir vyriausias jų sūnus 
36-erių ernestas.

vakarėLis aurimo namuose
Įspūdingus besibaigiančius metus aurimas su auk-
sine komanda ir kitais irkluotojais nutarė palydėti 
kartu ir sutikti 2018-uosius. visi susirinko ką tik 
baigtuose statyti naujuose aurimo namuose Kau-
no r. šilelio kaime, netoli raudondvario, kur gimė ir 
augo. šalia gyvena ir tėvai. 

„dar tik pradedame kurtis, nesame nusipirkę bal-
dų. Kambariai tušti, erdvės daug, bet naujametinis 

brolis ir sesuo

šeim
os archyvo nuotr.

aurimas ir ieva

aMerikoje 
įgijau geros 
Patirties 
IR TIkRaI 
nesigailiu, 
kad išvykau 
už atlanto. 
PaMačiau naują 
šalį, daug ko 
išMokau.

ieva adomavičiūtė

Iš aRTI
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vakarėlis mums su drauge simona buvo savotiškos 
naujų namų įkurtuvės“, – džiaugiasi aurimas. pa-
saulio ir europos čempionas su ieties metike simo-
na dobilaite draugauja penktus metus.  

aurimui ir ievai šventės buvo trumpos. abu Kaune 
treniravosi „vs fitness“ sporto klube, kuris įsikūręs 
prekybos ir laisvalaikio centre „mega“, o nuo sausio 
7-osios visam mėnesiui išvyko treniruotis į italiją 
ir namo grįš tik vasario pradžioje. Ten jie slidinėja, 
kilnoja štangą. prieš išvykdama ieva prasitarė, kad 
jai visada būna sunkios slidinėjimo pratybos, bet 
didelė atgaiva gamta, kurią ji dievina, ir sniegas. 

aurimas irgi nėra didelis slidinėjimo entuziastas, 
jam slidinėjimas, kaip ir bėgimas, –  pats sunkiau-
sias sportas. maloniausia – irkluoti vandenyje ir 
ant treniruoklių. „bet kuo sunkiau, tuo geriau, tuo 
labiau tobulėji“, – tuo ne kartą įsitikino aurimas.  

krepŠinĮ iŠkeitė Į irkLavimą 
brolis ir sesuo adomavičiai iš kitų irkluotojų išsiski-
ria ūgiu: aurimas yra 2 m 4 cm, o ieva – 1 m 94 cm. 
pasak ievos, didelis ūgis – irkluotojo pranašumas, 
tik reikia mokėti jį išnaudoti. nors yra nemažai pa-
jėgių irkluotojų, nepasižyminčių dideliu ūgiu. 

vaikystėje aurimas, nors buvo visa galva žemesnis 
už savo sesę, norėjo būti krepšininkas. dvejus me-
tus treniravosi mokykloje ir porą mėnesių lankė ar-
vydo sabonio krepšinio mokyklą. bet krepšininku 
netapo, nes gavo traumą ir metė. 

prie to, kad aurimas tapo irkluotoju, daugiausia 
prisidėjo ieva. „Lygiai prieš dešimt metų buvau be-
sirengianti lankyti tinklinio treniruotes, bet treneris 
antanas Lavickas prikalbino ateiti į irklavimą. Grį-
žusi iš mokyklos tada trylikamečiui aurimui pasiū-
liau eiti kartu, kad būtų linksmiau. dar pasikviečiau 
savo klasės draugę. Taip trise ir nuėjome“, – gerai 
prisimena ieva. 

nors aurimas buvo žemokas, treneris a.Lavickas 
atkreipė dėmesį į didelę jo pėdą ir išpranašavo, kad 
vaikinas turėtų ištįsti iki dviejų metrų. „jeigu koja 
didelė, tai ir ūgis bus didelis“, – neabejojo treneris, 
kurio pranašystė išsipildė. 

su krepšiniu aurimui nebuvo gaila skirtis. „Labai 
toli reikėjo važinėti į treniruotes. ir kamuolys sun-
kiai krito į krepšį. O nuėjus į irklavimą užkabino geri 
draugai. negalvojau apie dideles meistriškumo 
aukštumas, bet kasmet vis didėjo motyvacija, pra-
dėjau tobulėti“, – pasakoja aurimas.

pasaulio ir europos čempionas puikiai prisimena 
vienas pirmųjų irklavimo pratybų. Treneris į pa-
vienę keturvietę valtį susodindavo du berniukus ir 
dvi mergaites. „du irklavo, o du laikė balansą, kad 
neiškristume. valtį kartu su mumis irklavo ir ieva“, – 
šypsosi aurimas. 

jau antraisiais treniruočių metais aurimas per varžy-
bas irklavo pavienę keturvietę. po to trejus metus – 
vienvietę ir Lietuvoje tarp jaunių buvo greičiausias. 

patirties sėmėsi amerikoJe 
i.adomavičiūtė nesako, kad gimė po laiminga 
žvaigžde. jaunajai sportininkei buvo nelengvi pir-
mieji metai, irkluotojai reikėjo išmokti išnaudoti 
savo ūgį. pergalių teko laukti dvejus metus. po trejų 
metų ieva išsiskyrė su treneriu a.Lavicku ir pradėjo 
dirbti su vytautu valiausku, su kuriuo puikiai sutarė. 

„Toje nedidelėje grupelėje buvo tik vaikinai ir aš 
vienintelė mergina. man tai patiko“, – neslepia ieva. 
maždaug po poros metų treniruotis pas v.valiauską 
perėjo ir aurimas. 

„norėjau labiau tobulėti, todėl ir pakeičiau trenerį. 
sprendimą priėmiau po pasaulio jaunių čempiona-
to, kuriame užėmiau 18 vietą. šis rezultatas manęs 
netenkino. buvau patenkintas tik savo rezultatais 
Lietuvoje“, – paaiškina aurimas.  

Kai i.adomavičiūtė su m.valčiukaite laimėjo pasau-
lio ir europos jaunimo čempionatus, sulaukė ne-
mažai siūlymų keltis už atlanto. pati pirmoji žinutė 
per feisbuką atėjo 2011-aisiais. viena jav irklavimo 
trenerė jane Lariviere skambindavo po pora kartų 
per savaitę, vėliau atvyko stebėti 2011 m. pasaulio 
jaunių čempionato Londone, kur ieva tapo čempi-
one. Tada tarp jųdviejų ir įvyko pokalbis.  

2013-aisiais ieva ryžosi vykti į ameriką ir vašingto-
no valstijos valstybiniame universitete studijuoti 
verslumo vadybą. po šio sprendimo teko išsiskirti 
su savo porininke. 

amerikoje iš pagrindų pasikeitė ievos treniruočių 
programa ir dienos režimas. reikėdavo keltis netgi 
prieš penkias, o į namus grįžti tik 9–10 val. vakaro. 
amerikoje teko irkluoti aštuonvietę. buvo sunku 
prisitaikyti prie aštuonių skirtingo charakterio ir-
kluotojų. 

„dvejus metus per amerikos universitetų varžybas 
užėmėme 14 vietą, aukščiausia vieta – septinta tarp 
82 jav universitetų. Gavau daug įvairiausių asme-
ninių apdovanojimų. Labai puikiai sutariau su uni-
versiteto vyr. trenerės j.Lariviere asistentu joshua 
adamu, netgi geriau nei su pačia trenere. jis man 
buvo lyg tėvas, su juo iki šių dienų susirašinėju“, – 
pasakoja ieva. 

studijuodama mergina gavo sportininko stipen-
diją (1300 jav dolerių). iš jos gyveno, mokėjo už 
butą ir visas buitines paslaugas. pagalbos ranką jai 
visada buvo pasirengę ištiesti tėvai, tačiau mergina 
stengėsi būti savarankiška. 

i.adomavičiūtė po pertraukos vėl sėdo į vieną valtį su m.valčiukaite

virgaudo Leknicko nuotr.

ieva adOmavičiŪTė 

(gimė 1994 m. gruodžio 3 d.  
Kauno r., Šilelio kaime) 

2011 m. europos ir pasaulio 
jaunimo čempionė (porinė 
dvivietė)

2012 m. pasaulio jaunimo 
čempionė (porinė dvivietė)

2015 ir 2016 m. pasaulio jaunimo 
iki 23 m. čempionė (vienvietė)

2017 m. pasaulio čempionate 
užimta ketvirta vieta (porinė 
dvivietė)

2017 m. irkluodama treniruokliais 
„Concept 2“ pagerino pasaulio 
žiemos rekordus: 6 km – 20 min. 
49,6 sek. (jav), 21 km 97 m –  
1 val. 19 min. 10,8 sek. (rygoje).

karjera

LaimėJimai

Iš aRTI
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ieva Lietuvoje buvo įpratusi treniruotis su keliais 
vaikinais, o jav – su 40–60 merginų: ir senbuvių, 
ir naujokių. „nežinojau, kas yra komandinis dar-
bas. bet ne visos treniruočių draugės siekė didelio 
meistriškumo ir tai manęs netenkino. buvo tokių, 
kurios norėjo tik patekti į komandą. amerikoje įgi-
jau geros patirties ir tikrai nesigailiu, kad išvykau už 
atlanto. pamačiau naują šalį, daug ko išmokau“, – 
įgytą patirtį vertina ieva.

jos brolis aurimas nenorėjo vykti į ameriką. Lietu-
voje buvo susibūrusi pajėgi vyrų irkluotojų koman-
da, porinę dvivietę gerai sekėsi irkluoti su dominy-
ku jančioniu, su kuriuo 2013-aisiais per pasaulio 
jaunimo iki 23 m. čempionatą iškovojo auksą. 

dvivietę iŠkeitė Į vienvietę 
studijuodama jav i.adomavičiūtė vasarą grįždavo 
į Lietuvą ir čia treniruodavosi, atstovaudavo šalies 
rinktinei. Tik jai tekdavo irkluoti vienvietę valtį, nes 
jos porininkė m.valčiukaitė sėdo į dvivietę su dona-
ta vištartaite. Tačiau ieva greitai priprato prie naujų 
iššūkių: 2015 ir 2016 m. tapo pasaulio jaunimo iki 
23 m. čempione. 

Kai ievos rankose atsidūrė universiteto baigimo 
diplomas, teko spręsti dilemą, ką daryti toliau. ap-
sisprendė taip: jeigu neirkluos, toliau gyvens ame-
rikoje ir užsiims verslu, o jei irkluos – grįš į Lietuvą. 
„buvo didžiulis noras toliau irkluoti, išnaudoti visas 
galimybes. nepaprastai džiaugiuosi, kad viltingas 
buvo 2017-ųjų sezonas, dingo nerimas dėl ateities“, – 
prisipažįsta mergina. 

ji yra universali irkluotoja: irklavo vienvietę, dvivie-
tę, aštuonvietę, o dabar vėl sėdo į dvivietę. per var-
žybas jai labiausiai patinka irkluoti porinę dvivietę, 
o per ilgas treniruotes – vienvietę. Kaune ji treni-
ruojasi pagal Lietuvos rinktinės trenerio mykolo 
masilionio sudarytą programą. ieva dar nė karto 
nedalyvavo olimpinėse žaidynėse, todėl pats di-
džiausias jos siekis – iškovoti kelialapį į Tokiją. 

Yrininkas – vaLties gaLva
aurimas trečius metus irkluoja porinę keturvietę, 
yra jos yrininkas. pasaulio ir europos čempionas 
negali pasakyti, ar tai jo valtis. mat gali gerai irkluoti 
ne tik porinę keturvietę, bet ir porinę dvivietę arba 
vienvietę.

Legendinis irkluotojas, dabar jau šviesaus atminimo 
zigmas jukna tvirtino, kad geras yrininkas – tai pusė 
komandos. O ką apie yrininko paskirtį valtyje mano 
aurimas? „yrininkas turi būti kaip treneris, tai valties 

galva. jam tenka didelė atsakomybė, jis komandai 
turi diktuoti gerą ritmą. bet mes stengiamės neišskir-
ti nei yrininko, nei daugiau pasiekusio sportininko. 
esame visi lygūs, nesužvaigždėję“, – sako aurimas. 

iš tos komandos, kuri iškovojo kelialapius į rio de ža-
neirą, liko tik aurimas su martynu džiaugiu. Konku-
rencija didelė. pasak aurimo, reikia labai daug dirbti 
žiemą, kad įgytum draugų pasitikėjimą, nes valtyje 
gali būti pakeistas. „Kol traumų nėra, esu porinės ke-
turvietės komandoje. Traumos mane kol kas aplen-
kia“, – džiaugiasi pasaulio ir europos čempionas. 

mūsų porinės keturvietės debiutas per rio olim-
pines žaidynes buvo paženklintas devinta vieta, 
tačiau įgulos yrininkas liko nepatenkintas tokiu 
pasirodymu, nes jėgas po daugelio atrankų bandė 
dešimt komandų ir tik vieną iš jų pavyko aplenkti. 

„buvome nusivylę, skaudžiai išgyvenome, turėjo-
me patekti į finalą. iki olimpinių žaidynių daugelį 
komandų mums pavyko aplenkti, bet rio kažko 
pritrūkom, varžovai irklavo greičiau“, – apgailestau-
ja aurimas, kurį Kaune treniruoja valdas vilkelis, o 
Lietuvos rinktinėje – m.masilionis. 

pasaulio ir europos čempionas per savo sportinę 
karjerą turėjo gal penkis trenerius. „visus reikia iš-
bandyti, susikrauti kuo daugiau naujų žinių“, – šyp-
teli aurimas. 

siLpnYBė – maistas 
aurimas prasitaria, kad viena jo silpnybių – mais-
tas. ir ypač lietuviški patiekalai. maistą jam gamina 
draugė arba mama. 

ieva – didelė smaližė, bet štai tortų nemėgsta. La-
biausiai patinka šokoladas, sausainiai, o be mėsiš-
kų patiekalų galėtų gyventi, tik pasiilgtų vištienos. 
pats skaniausias patiekalas – sušiai.  

„Kadangi maistui esu išranki, jį kartais pačiai tenka 
gaminti. Kai būnu treniruočių stovyklose Trakuose, 
maistą dažniausia gaminuosi pati“, – sako ieva.  

jai patinka viskas, kas nauja ir dar neišbandyta. 
ypač patinka keliauti. „pasaulis didelis, dar daug kur 
nebuvau. Įprastos šalys truputį jau atsibodo, todėl 
norėčiau aplankyti egzotiškąjį Tailandą, australiją, 
naująją zelandiją“, – neslepia ieva. 

Gyvendama amerikoje ieva susirado daug draugų, 
su kai kuriais palaiko ryšį iki šiol. Kai su kitais mūsų 
šalies rinktinės kandidatais lankėsi japonijoje, 
draugų ratas prasiplėtė ne tik irkluotojais, bet ir kitų 
sporto šakų atstovais.  

a.adomavičius (dešinėje) su komandos draugais pernai tapo ir europos, ir pasaulio čempionu

igorio m
eijerio (fisa) nuotr.

Iš aRTI

aurimas adOmavičius 

(gimė 1993 m. rugsėjo 23 d.   
Kauno r., Šilelio kaime)

2013 m. pasaulio jaunimo iki 23 
čempionas (porinė dvivietė) 

2014 m. pasaulio jaunimo iki 
23 m. vicečempionas (porinė 
dvivietė)

2016 m. europos vicečempionas 
(porinė keturvietė)

2016 m. rio de žaneiro 
olimpinėse žaidynėse užimta 9 
vieta (porinė keturvietė)

2017 m. pasaulio ir europos 
čempionas (porinė keturvietė)

karjera

LaimėJimai

m. 
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PasirinkiMo kryžkelė
naujųjų Metų Pradžia – tai laikas, kai PrisižadaMa iMtis naujų 
iššūkių. PavyZdžiui, Pradėti sPortuoti. todėl šį kartą PakalBėkiMe 
aPie sPorto šakų PasirinkiMą – individualaus ir koMandinio sPorto 
PranašuMus Bei trūkuMus.
dainius genYs
vdu sociologas

pripažinkime, kad individualaus ir 
komandinio sporto aspektai labai 
svarbūs, bet renkantis sporto šaką jie 
didelio svorio neturi. rimtesniu argu-
mentu tampa įkvepiantys pažįstamų 
pasakojimai apie praktikuojamas 
sporto šakas arba tiesioginiai jų pa-
siektų laimėjimų įrodymai. prisiklausę 
istorijų ir mes imame svarstyti, kaip 
galėtume atsiskleisti pasirinkę tą pačią 
sporto šaką ir kiek ji mums patraukli – 
visų pirma psichologiškai, o paskui ir 
fiziologiškai. Tada kyla galimos spor-
tavimo vietos ir dažnumo ja užsiimti 
klausimas ir tik po visų šių svarstymų 
susidomime individualaus ar koman-
dinio sporto savitumais.  

dažniausia sporto šakos – individu-
alios ar komandinės – akistata neiš-
kyla dėl gana paprastos aplinkybės. 
jeigu kalbėsime apie mėgėjų sportą, 
minėta skirtis nėra itin stipriai išreikš-
ta. juk ne taip svarbu, ką renkamės – 
krepšinį, futbolą, tinklinį, bėgimą, 
plaukimą ar treniruoklius, vis vien 
dažniau sportuojame kartu su ben-
draminčiais. sportininkui mėgėjui 
individualumo aspektas yra sąlyginis. 
jis neabejotinai svarbus laimėjimų ir 
pasirodymų (jei tokių siekiama) po-
žiūriu, bet jei kalbėsime apie sportinę 
veiklą, šis aspektas greičiau antraeilis. 
retas kuris imasi individualios spor-
to šakos dėl to, kad nori pabūti vie-
nas arba trokšta tik nuo asmeninių 
savybių priklausančių laimėjimų ir 
pasirodymų sėkmingumo. net ir ren-
kantis individualias sporto šakas kur 
kas dažniau einama sportuoti tikintis 
sutikti bendraminčių. ar bent jau pa-
našių į save. 

jei vis dėlto ši skirtis kam nors pa-
sirodytų svarbesnė nei minėta, o 
žmogus norėtų rimčiau apsvarstyti 
jų pranašumus ir trūkumus, kokių ar-
gumentų būtų galima pateikti?

Individualių sporto šakų pranašumai. 
jų pasirinkimu turėtų susidomėti 
tie, kurie kasdienėje veikloje jaučia 
bendravimo perteklių arba yra lin-
kę mieliau leisti laiką vieni. Tokiems 
žmonėms galėtų pasitarnauti pro-

duktyvios vienatvės argumentas. čia 
jie galėtų užsidaryti savo pasaulėlyje, 
bet nešvaistyti laiko veltui ir naudoti 
jį produktyviai. antra, individualus 
sportas leidžia išlaikyti autonomiją ir 
savarankiškumą renkantis tiek krūvį, 
tiek grafiką. Kitaip tariant, čia visada 
gali būti pats sau šeimininkas. Trečia, 
tokiais atvejais lengviau pamatuoti 
pasiektą progresą, nes už jį esi atsa-
kingas pats.

Komandinių sporto šakų pranašumai. 
jie turėtų sudominti tuos, kuriems 
bendravimas – tai nesibaigiantis 
džiaugsmas. Tokiu atveju bendrys-
tė, patiriama užsiimant mėgstama 
sporto šaka kartu su draugais, yra itin 
stiprus argumentas. antra, pasirinkus 
komandinę sporto šaką galima rem-
tis galimybe tobulėti šalia draugų 
arba, jei esi pranašesnis, savąjį poten-
cialą išnaudoti draugų sportiniams 
įgūdžiams ugdyti. Kas individualistui 
atrodo kaip trūkumas, bendruome-
nėje tampa nepakeičiamu pranašu-
mu. Todėl trečiasis argumentas, kuris 
yra identiška atvirkštinė individua-
listų versija – galimybė kartu su ko-
mandos draugais išgyventi pergales 
ir pralaimėjimus bei įvertinti kolekty-
vinį progresą (jei to norima), yra be 
galo svarbus.

net jei argumentai tėra sąlyginiai, 
diskusijos dėlei pamėginkime įvar-
dyti tas sporto šakų savybes, kurios 
kai kuriais atvejais gali tapti bent jau 
iššūkiu.

bene didžiausias individualių sporto 
šakų trūkumas galėtų būti vienatvės 
perteklius. nors, kaip jau minėta, 
sportininkui mėgėjui šis argumentas 
itin sąlyginis, vis dėlto ilgainiui tai 
gali tapti lemiančiu veiksniu. bičiu-
lystės galimybė arba, priešingai, jos 
stygius net ir didžiausiems individu-
alistams gali sukelti ilgesį. juk kart-
kartėmis užeina noras pasidalyti lai-
mėjimais su kitais. ir nors socialiniai 
tinklai leidžia iki minimumo redu-
kuoti šį klausimą, vis dėlto bendras 
čia ir dabar akimirkos išgyvenimas 
gali tapti ilgesingas.

Kalbant apie komandines sporto ša-
kas, didžiausiu iššūkiu greičiausiai 
taps autonomijos aspektas tiek laiko, 
tiek tobulėjimo požiūriu. Kad ir koks 
bendruomeniškas ir kolektyviškas 
asmuo jaustųsi esąs, būti įvertintam 
individualiai ilgainiui vis dėlto svarbu. 
juk ne be reikalo renkami geriausi 
komandinių sporto šakų atstovų in-
dividualūs pasirodymai. ir nors ne 
visiems sporto mėgėjams tai vieno-
dai aktualu, šis aspektas gali tapti 
svarbus.

apmąstymams apibendrinti tiktų 
toks reziumė: jei sporto šaką renkiesi 
gerai apgalvojęs savo poreikius ir ga-
limybes, trūkumų nebelieka. abiem 
atvejais žmogus smagiai praleis laiką 
ir pagerins savo sveikatą. Galiausiai, 
kad ir ką pasirinktume, sportininkui 
mėgėjui ši veikla visada bus kolekty-
vinė ir džiaugsmingai patiriama kartu 
su kitais.  

Bene 
didžiausias 
individualių 
sPorto šakų 
trūkuMas 
galėtų Būti 
vienatvės 
Perteklius. 

PaMąstyMai

karjera
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žvilgsnis

AtskAItOs tAškAs – 
darželinukas
 „net jei tėvai riBoja ikiMokyklinukų sėdėjiMą Prie 
koMPiuterio ar televiZoriaus, laisvalaikiu šeiMos dažnai 
renkasi fiZiškai Pasyvias PraMogas“, – sako resPuBlikinės 
ikiMokyklinio ugdyMo kūno kultūros Pedagogų asociacijos 
PreZidentė audronė viZBarienė.
Lina daugėLaitė 

praėjusių metų pabaigoje respublikinės 
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 
pedagogų asociacijos (riuKKpa) ataskai-
tinėje rinkimų konferencijoje dar vienai 
kadencijai prezidente vienbalsiai buvo 
perrinkta audronė vizbarienė. apie prob-
lemas, ateities planus ir ambicingus tiks-
lus –  šiame pokalbyje. 

su kokiais tikslais, planais, idėjomis 
imatės vadovauti asociacijai dar vieną 
kadenciją? 

man tai didžiulė garbė ir ne mažiau dide-
lė atsakomybė. pirmieji treji asociacijos 
gyvavimo metai buvo skirti informacijos 
sklaidai, naujiems nariams pritraukti, part-
nerių paieškai, nevyriausybinių organi-
zacijų veiklos principams įsisąmoninti, o 
ateinantys treji metai numatomi kaip in-
tensyvios veiklos laikotarpis, per kurį stip-
rinsime asociacijos pozicijas.

imsimės ir naujų iššūkių. norime pristatyti 
mūsų asociaciją, kaip savarankišką juridi-
nį vienetą, Lietuvos respublikos švietimo 

ministerijai ir kitoms su švietimu ir ug-
dymu susijusioms institucijoms, kad 
parodytume, jog mūsų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose egzistuoja kūno 
kultūros užsiėmimai, kuriuos veda 
kvalifikuoti kūno kultūros pedagogai. 
Tiesa, ne visose. iš to ir kyla antrasis 
tikslas – siekti ikimokyklinio ugdymo 
kūno kultūros pedagogo pareigybės 
patvirtinimo valstybiniu lygmeniu. 

dar viena svarbi problema – peda-
gogų kvalifikacijos kėlimas. matau, 
kad jau keletą metų verdame savo 
sultyse. atėjo laikas ne tik mokytis 
patiems, bet ir pradėti mokyti kitus. 
Turėdami kvalifikuotų specialistų 
esame pajėgūs diktuoti madas eu-
ropoje, todėl dar vienas ambicingas 
planas – pabandyti surengti tarptau-
tinį dviejų trijų dienų seminarą kūno 
kultūros mokytojams. su pavydu ste-
bėjau tokius mokymus Latvijoje (ku-
rių lektorės buvome su kolege ugne 
avižienyte) ir supratau, kad Lietuvoje 

šioje vietoje yra niša, kurią mūsų aso-
ciacija pajėgi užpildyti. 

be abejonės, imsimės naujų didelių 
projektų. siekiame būti pasaulio pi-
liečiai ir problemą spręsti globaliau. 
ruošiamės dalyvauti „erasmus+“ pro-
jektų atrankos konkurse. Turime gerą 
idėją ir kelis potencialius partnerius. 

kokios pagrindinės asociacijos veik-
los kryptys ir darbai? 

asociacija veikia dviem kryptimis: 
vienydama Lietuvos ikimokyklinio 
ugdymo kūno kultūros pedagogus, 
auklėtojus, administracijos darbuo-
tojus, besidominčius ikimokyklinukų 
kūno kultūra, stengiasi suteikti ga-
limybių gerosios patirties sklaidai, 
tarpusavio bendravimui ir bendra-
darbiavimui, kvalifikacijos kėlimui. 
šiuo tikslu organizuojame seminarus, 
konferencijas, inicijuojame diskusijas, 
dalijamės metodine medžiaga, tei-
kiame konsultacijas.

LTO
K archyvo nuotr.

mažųjų žaidynės



  OLIMPINĖ PANORAMA   27

interviu

džiaugiaMės 
visais 
darBais, 
kURIUoS 
Pavyksta 
pabaIgTI 
ir Pasiekti 
Planuotų 
reZultatų. 
Bet jei 
reikėtų 
išskirti vieną 
Projektą, 
tai, Be aBejo, 
Būtų lietuvos 
Mažųjų 
žaidynės. 

audronė 
vizBarienė 

antroji kryptis – ikimokyklinio ug-
dymo kūno kultūros turinio plėtotė. 
per metus suorganizuojame 10–11 
renginių. reikėtų nepamiršti ir kas-
dieninės ugdomosios veiklos. Kiek-
viena Lietuvos įstaiga veda kūno 
kultūros užsiėmimus pagal pačių 
parengtas programas. manau, ša-
lies mastu parengtos ikimokyklinio 
ugdymo kūno kultūros programos 
gairės palengvintų pedagogų darbą, 
susistemintų ugdymo turinį ir page-
rintų jo kokybę. 

Įgyvendinate ne vieną projektą. 
kuriuo labiausiai džiaugiatės? 

džiaugiamės visais darbais, kuriuos 
pavyksta pabaigti ir pasiekti planuo-
tų rezultatų. bet jei reikėtų išskirti 
vieną projektą, tai, be abejo, būtų 
Lietuvos mažųjų žaidynės. pirmiausia 
tai didžiausias pagal dalyvių skaičių 
ir geografiją mūsų koordinuojamas 
projektas. projekto finansavimas 
leidžia pasiekti net keletą tikslų: pra-
dedant vaikų fizinio aktyvumo skati-
nimu ir baigiant įstaigų materialinės 
bazės gerinimu, o tai nepaprastai 
svarbu siekiant ugdymo kokybės. už 
tai esame labai dėkingi savo partne-
riui LTOK. juokauju, kad LTOK leido 
mums įsivaikinti jau į gyvenimą pa-
leistą projektą, o mes jį pamilome ir 
dabar kartu gražiai auginame. šiais 
metais Lietuvos mažųjų žaidynės 
startuos su atnaujintais nuostatais ir 
net keturiais finaliniais festivaliais, o 
tai reiškia keturis kartus daugiau ju-
dėjimo džiaugsmo.

Bendradarbiaujate su Lietuvos fut-
bolo federacija. ar bandote į savo 
veiklą įtraukti kitų federacijų? 

asociacija nėra pasirašiusi tiesioginės 
bendradarbiavimo sutarties su Lietu-
vos futbolo federacija. Lff renginiuo-
se aš dalyvauju kaip Lietuvos masinio 
futbolo asociacijos valdybos narė, 
o visus futbolo populiarinimo ren-
ginius vykdome kartu su minėta or-
ganizacija. bendradarbiaujame ir su 
kitų sporto šakų atstovais, bet ne su 
pačiomis federacijomis, o su atskirais 
klubais ar kitomis organizacijomis. 

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas su 
įvairiomis akcijomis ir projektais 
atvyksta vis įvairesnių sporto šakų 
atstovų. nežinau, ar jie tai daro savo 
klubų, ar visos federacijos iniciaty-
va, bet treneriams dažnai trūksta 
elementarių žinių apie šią tikslinę 
auditoriją. Tad čia matau produkty-
vaus bendradarbiavimo galimybę: 
riuKKpa gali organizuoti atskirų fe-
deracijų atstovų, siekiančių dirbti su 
ikimokyklinio amžiaus vaikais, moky-
mus, teikti jiems metodinę pagalbą. 

a.vizbarienė (dešinėje) ir riuKKpa valdybos narė u.avižienytė su „LTeam“ talismanu 
ąžuolu

Taigi esame atviri pasiūlymams, o ir 
patys nesėdime rankų sudėję.  

paprastai kuo mažesnis vaikas, 
tuo mažiau įvairių technologijų 
jis yra paveiktas ir natūraliai jau-
čia poreikį judėti. ar darželinukai 
šiandien jau irgi susiduria su akty-
vumo stoka? 

Organizuotų kūno kultūros veiklų 
metu pasitaiko labai nedaug tokių 
atvejų. beveik visi ikimokyklinio am-
žiaus vaikai aktyvūs, nori judėti, spor-
tuoti. bet problemą matau žvelgda-
ma į vaikų laisvalaikį. maži vaikai yra 
absoliučiai priklausomi nuo tėvų, 
taigi ir nuo jų gyvenimo būdo. net 
jei tėvai riboja ikimokyklinukų sėdėji-
mą prie kompiuterio ar televizoriaus, 
laisvalaikiu šeimos dažnai renkasi fi-
ziškai pasyvias pramogas: prekybos 
centrus, kiną, teatrą, koncertą. siek-
dami spręsti šią problemą tris mėne-
sius Kauno viešosiose erdvėse vyk-
dėme fiziškai aktyvių renginių ciklus 
„aš, tėtis ir mama – kartu sportuojan-
ti šeima“. smagu būtų perkelti šią ini-
ciatyvą į kiekvieną Lietuvos miestą. O 
šiaip linkėčiau visų masinių renginių 
organizatoriams prisiminti ir šią tiks-
linę grupę bei pasirūpinti kokybišku 
jos užimtumu. būtent ikimokyklinis 
amžius yra tas atskaitos taškas, nuo 
kurio formuojasi žmogaus įgūdžiai, 
įpročiai ir nuostatos. 

kokios didžiausios problemos, su 
kuriomis susiduria ikimokyklinio 
ugdymo kūno kultūros pedagogai? 

pagrindinė problema tiek jiems, tiek 
įstaigų administracijai – kaip tinka-
mai įvardyti šių specialistų pareigybę, 

kokį darbo valandų skaičių ir atlygini-
mų koeficientą jiems nustatyti. pagal 
kokius reikalavimus vertinti jų kvalifi-
kaciją. Tai sprendžia pačios įstaigos, 
todėl bendras valstybinis požiūris 
stipriai pagerintų šią padėtį. jau ne-
kalbu apie darbo laiko ir atlyginimų 
koeficientų skirtumus tarp bendrojo 
lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose dirbančių pedago-
gų. iš paprastesnių, lengviau išspren-
džiamų problemų galėčiau paminėti 
įstaigų materialines sporto bazes. 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultū-
ros pedagogus turi tikrai ne kiek-
vienas darželis. kokia dalis lopše-
lių-darželių juos turi? ar tai būtina 
sąlyga siekiant ugdyti fiziškai ak-
tyvius vaikus? 

Kūno kultūros pedagogų etatai ski-
riami savivaldybės sprendimu. pavyz-
džiui, Kaune kiekviena ugdymo įstai-
ga turi neformaliojo ugdymo (kūno 
kultūros) mokytojo etatą. O mažes-
niuose miesteliuose kūno kultūros 
užsiėmimus veda pačios auklėtojos, 
neturinčios atitinkamo išsilavinimo. 

neturime tikslių statistinių duomenų, 
kiek įstaigų turi arba neturi šių etatų, 
bet manome, kad jie yra privalomi 
kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje. juk muzikos pamokėlės 
patikėtos muzikos pedagogui, todėl 
kūno kultūros užsiėmimai taip pat 
turi būti patikėti kvalifikuotam spe-
cialistui. Tai padėtų išspręsti ne vieną 
bėdą – nuo taisyklingos laikysenos ir 
plokščiapėdystės profilaktikos iki fizi-
nio aktyvumo skatinimo ir t.t.

LTO
K archyvo nuotr.
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„Mes dar tik        
augaMe, tvirtėjaMe“
lietuvos kerlingo asociacija (lka) visoMis išgalėMis stengiasi      
Plėtoti savo sPorto šaką, kuria Mokyklą, tradicijas ir galvoja      
aPie oliMPines žaidynes.
marYtė marcinkevičiūtė  

per „LTeam“ apdovanojimus nuskam-
bėjo ir Lietuvos kerlingo asociacija, 
įsikūrusi 2002-aisiais ir iki šių dienų 
sėkmingai tęsianti savo veiklą. prizą 
„už pagalbą sportininkams“ pelnė 
visuomeniniais pagrindais ketvirtus 
metus Lietuvos akmenslydžio vyrų 
ir antrus metus moterų rinktinę bei 
mišrų dvejetą treniruojantis šveicaras 
allenas Gulka. 

„mūsų sporte tai nėra naujas dalykas. 
prieš tai visuomeniniais pagrindais 
mūsų rinktinėms padėjo akmensly-
džio pradininkas rusijoje profesorius 
Konstantinas zadvornovas. mes dar 
tik augame, tvirtėjame: neturime 
savų specialistų, teisėjų, tradicijų. 
Kviestis trenerius iš kitur – kol kas ne 
mūsų kišenei. puikus akmenslydžio 
specialistas iš šveicarijos mums ne-
mokamai padeda kurti savo akmens-
lydžio mokyklą. 

jo sūnus roggeris žaidžia šveicarijos 
kerlingo čempionate. prieš penkerius 
metus jis atvyko į Lietuvą pagal mainų 
programą ir panoro čia žaisti akmens-
lydį. sudarėme jam sąlygas kelerius 
metus dalyvauti Lietuvos čempionate. 
pasižiūrėti, kaip sūnui sekasi rungty-
niauti, atvažiuodavo jo tėvai. 

a.Gulka gimęs Kanadoje, žaidė 
akmenslydį, vėliau tapo treneriu. iki 
šių dienų treniruoja vieną šveicarijos 
čempionato komandą. jau yra pen-
sininkas, visus svarbiausius gyveni-
mo darbus nudirbęs, todėl turi laiko 
ir mielai mums padeda“, – su mums 
padedančiu šveicaru supažindina 
LKa generalinis sekretorius vygantas 
zalieckas.  

visos Lietuvos akmenslydžio rinkti-
nės rengiasi Latvijoje, čia septintus 
metus iš eilės vyksta Lietuvos čempio-
natai, nes namie nėra akmenslydžio 
arenos. rinktinės taip pat dalyvauja 
europos čempionatuose, įvairiuose 
turnyruose. Treneris a.Gulka atva-
žiuoja tik į turnyrus, čempionatus 
bei treniruočių stovyklas ir tobulina 
mūsų žaidėjus. 

sudėtinga oLimpinė atranka 
akmenslydis – jauna sporto šaka, į 
olimpinių žaidynių programą įtrauk-
ta 1998 m. per nagano olimpines žai-
dynes. Tada vyko moterų ir vyrų var-
žybos. šiemet pjongčange atsirado 
nauja disciplina – pirmą sykį bus ko-
vojama ir mišrių dvejetų varžybose. 
LKa prezidentas vytautas vidmantas 
zimnickas viliasi, kad kada nors kelia-
lapį į olimpines žaidynes iškovos ir 
mūsų rinktinė. planuojama, jog taip 
gali nutikti 2026-aisiais. 

„pasaulyje kerlingas labai populiari 
sporto šaka. Kuo daugiau šalių jį žai-
džia, tuo sunkiau patekti į olimpines 
žaidynes, tuo sudėtingesnė atranka. 
europai skirtos vos septynios vietos, 
per ketverių metų ciklą čempionate 
reikia patekti į dešimtuką. dar užė-
mus ir dvyliktą vietą yra teorinių gali-
mybių dalyvauti pasaulio čempiona-
to atrankos varžybose. 

iš pasaulio čempionato į olimpines 
žaidynes irgi patenka vos septynios 
komandos. Konkurencija milžiniška, 
todėl pasiekti tokius grandus, kaip 

Kanada ir norvegija, kurios turi gilias 
tradicijas, būtų svajonių svajonė. net-
gi mūsų kaimynai latviai, akmenslydį 
pradėję kultivuoti prieš šešerius me-
tus įrengtame specializuotame ker-
lingo sporto centre, nėra tokio meis-
triškumo ir į pjongčango žaidynes 
nepateko, nors atrankoje dalyvavo. 
pastaruosius ketverius metus pasau-
lio ir europos čempionatuose latviai 
balansuoja ties 8–12 vieta“, – paaiški-
na v.zalieckas.  

europos čempionato b grupėje Lie-
tuvos akmenslydininkai debiutavo 
2006-aisiais ir jėgas bando iki šių 
dienų (išskyrus 2010 m.). moterys 
čempionate jėgas bandė tris kartus – 
2006, 2016 ir 2017 m. dalyvauti čem-
pionate – garbinga, bet brangu, nes 
Lietuvos sportininkams dalį lėšų ten-
ka dengti patiems. 

aukščiausią 15 vietą europos čem-
pionate tarp 37 komandų mūsų 
akmenslydininkai vyrai užėmė 
2015-aisiais. Tai buvo mūsų vyrų ko-
mandos (kapitonas Tadas vyskupai-
tis, vicekapitonas vytis Kulakauskas, 
antrosios pozicijos žaidėjas Laurynas 

T.vyskupaitis

žvilgsnis
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„baltų ainiai“. Tačiau nepavyko pri-
kalbinti klaipėdiečių ir elektrėniškių, 
kurių prioritetas – ledo ritulys“, – sako 
v.v.zimnickas. 

gretos gausėJa 
dabar Lietuvoje yra apie šimtą 
akmenslydžio entuziastų, kurie sa-
vaitgalius leidžia Latvijoje ir ten to-
bulėja. vilniuje praėjusiais metais šią 
sporto šaką norėjo išbandyti daugiau 
kaip tūkstantis, Kaune – apie 700–
800 žmonių. 

vilniaus pramogų arenoje kiekvie-
ną sekmadienį dvi valandas vyksta 
mėgėjų treniruotės (reikia patiems 
susimokėti po 10–15 eurų), o Kauno 
žiemos sporto mokykloje „baltų ai-
niai“ – triskart per savaitę. 

„žaisti kerlingą brangu, nes ledą rei-
kia specialiai paruošti, todėl turi nuo-
motis visą areną. Taip ir sudaromas 
akmenslydžio, kaip brangios sporto 
šakos, įvaizdis. be to, turime vos tris 
ledo arenas, atitinkančias tarptau-
tinius reikalavimus. Tas 10–15 eurų 
mokestis – labai mažas. norintiems 
žaisti nereikia mokėti už įrangą, ku-
rią kasmet mūsų asociacija perka iš 
Tarptautinės kerlingo federacijos“, – 
paaiškina v.v.zimnickas. 

Lietuvoje jaunuosius akmenslydi-
ninkus treniruoja du treneriai: Kaune 
sporto klubo „forsarus“ treneris pau-
lius Krauza, vilniuje – virginija pau-
lauskaitė. Komandos, kurios dalyvauja 
Lietuvos čempionate ir važinėja treni-
ruotis į Latviją, ieško kaimynų trenerių 
arba prityrusių žaidėjų pagalbos. 

2017-ųjų Lietuvos čempionate, kuris 
septynerius metus iš eilės vyko ry-
gos sporto centre, dalyvavo penkios 
vyrų, keturios moterų ir trys neįgalių-
jų komandos iš vilniaus ir Kauno. 

LKa labai apsidžiaugė, kai Kauno 
meras visvaldas matijošaitis pareiškė 
norą statyti ledo areną. „visi, kurie yra 
suinteresuoti šio objekto atsiradimu, 
taip pat stengiasi, kad kuo skubiau 
jis būtų pastatytas. apie ledo arenas 
kalbama ir kituose miestuose. vilia-
mės, kad naujose arenose atsiras vie-
tos ir akmenslydžio takams“, – tikisi 
LKa prezidentas. 

čempionatas –                   
pagaLiau kaune 
Įrengti 46 m ilgio akmenslydžio take-
liai turi atitikti tarptautinius standar-
tus, o ledo ir oro temperatūra privalo 
būti visiškai kitokia nei per ledo ritu-
lio varžybas. v.v.zimnicko įsitikinimu, 
jeigu Lietuvoje būtų specializuota 
sporto bazė, akmenslydis nebūtų 
brangi sporto šaka. Gerokai pigesnė 
nei, tarkime, ledo ritulys. apranga pi-

Telksnys ir pirmosios vidas sadaus-
kas), kuri čempionate dalyvavo pen-
kis kartus, pikas. 2014 m. komanda 
buvo sudaryta iš dviejų komandų 
(T.vyskupaitis, v.Kulakauskas, K.ryko-
vas, m.Kulakauskas, m.bielinis).

pasaulio čempionatuose dalyvauja 
ir mūsų jaunimas bei neįgalieji, ku-
riems padeda Lietuvos kerlingo aso-
ciacija ir kurie čempionato b grupėje 
debiutavo 2015-aisiais. 

iniciatorius – v.zaLieckas    
Lietuvoje akmenslydis pradėtas kul-
tivuoti buvusio ilgųjų nuotolių plau-
kiko, šiai sporto šakai atidavusio 11 
metų, o dabar LKa generalinio sekre-
toriaus v.zaliecko bei dar kelių sporto 
entuziastų iniciatyva. jis su šia sporto 
šaka susipažino Latvijoje 2003 m. per 
komercinį seminarą. sportininkas 
plaukimą iškeitė į akmenslydį ir pra-
dėjo jį žaisti. 

„Kokius ketverius metus šią sporto 
šaką populiarinome tik iš entuziaz-
mo, galima sakyti, vos egzistavome. 
neturėjome nė vieno šios sporto 
šakos specialisto, todėl stengdamie-
si gauti kuo daugiau informacijos 
važinėjome po įvairius turnyrus ir 
mokėmės. daug padėjo latviai, es-
tai, rusijos akmenslydžio įkūrėjas 
K.zadvornovas, kuris perdavė didelę 
patirtį, padėjo metodine medžiaga, 
vėliau treniravo vyrų komandą. mė-
ginome augti, įgyti kuo daugiau pa-
tirties“, – prisiminė v.zalieckas.

2004-aisiais Lietuvos akmenslydžio 
komandos, neturėdamos jokios pa-
tirties, pradėjo dalyvauti tarptautinė-
se varžybose Latvijoje. mūsų kaimy-
nai buvo atvykę ir į vilnių, prekybos ir 
pramogų centre „akropolis“ surengė 
parodomąsias varžybas. 

Lietuvos akmenslydžio asociacijos 
vadovai daug gražių žodžių skiria 
Lietuvos tautiniam olimpiniam ko-
mitetui. pirmus metus ši sporto šaka 
praktiškai gyvavo tik LTOK dotacijų 
dėka. akmenslydžio asociacijai LTOK 
padeda iki šių dienų. 

Į Lietuvos akmenslydžio istoriją įeis 
2005-ieji, kai pradėta dalyvauti bal-
tijos šalių čempionate ir pirmą sykį 
surengtas Lietuvos čempionatas. 
Tąkart jėgas bandė aštuonios vil-
niaus komandos. Kadangi žaidėjų 
meistriškumas dar buvo žemo lygio, 
dėl apdovanojimų bendroje įskaitoje 
varžėsi ir moterys, ir vyrai. 

„akmenslydį pradėjus populiarinti 
kituose ledo arenas turinčiuose mies-
tuose komandų pagausėjo. akmens-
lydį pradėjo kultivuoti Kauno savi-
valdybės žiemos sporto mokykla 

gesnė, komandos mažesnės, nereikia 
didelio ledo ploto. bet dabar, kai nėra 
sporto bazių, ši sporto šaka tampa 
brangi, ypač dėl būtinybės važinėti 
treniruotis į kitas šalis.  

šiemet LKa gavo didesnį finansavi-
mą ir tuo ypač džiaugiasi. „pinigų už 
ačiū niekas nedalija. juos reikia užsi-
dirbti. mes jau patobulėjome. Gerai 
buvo įvertintas mūsų ketverių metų 
darbas“, – džiaugiasi v.zalieckas. 

Kai kišenės pilnesnės, šios gegužės 
pradžioje Lietuvos čempionatą pa-
galiau planuojama surengti Kaune. 
nors ledo parengimas aukštesnio 
rango varžyboms užima gana daug 
laiko ir nemažai kainuoja, tam reikės 
kviestis ledo meistrus ir nuomotis 
specialią įrangą. 

ar pavyko akmenslydžiui prigyti Lie-
tuvoje? „vienareikšmiškai – taip. dau-
gumai tų, kurie pirmą kartą išgirsta 
apie šį žaidimą, sukelia šypseną šluo-
telės, kiti atributai. bet pažaidę su-
pranta, kad akmenslydis – nuostabi 
sporto šaka. 

Trečius metus įgyvendiname vaikų 
programą mokyklose, važinėjame 
po jas su specialia vaikų įranga ir per 
kūno kultūros pamokas pristatome 
savo sporto šaką. prieš ketverius me-
tus Kaune susibūrė mūsų senjorės, 
kurios treniruojasi triskart per savaitę 
ir jau trečius metus dalyvauja pasau-
lio čempionatuose. šiemet jos jėgas 
bandys švedijoje. mūsų žingsniai 
kasmet vis tvirtesni“, – išgirdome tokį 
LKa vadovų atsakymą. 

kokIUS 
ketverius 
Metus šią 
sPorto šaką 
PoPuliarinoMe 
TIk Iš 
entuZiaZMo, 
galiMa 
sakyti, vos 
egZistavoMe. 
neturėjoMe 
nė vieno šios 
SpoRTo šakoS 
sPecialisto, 
todėl 
stengdaMiesi 
gaUTI kUo 
daUgIaU 
inforMacijos 
važinėjoMe 
Po įvairius 
TURNYRUS IR 
MokėMės. 

vYgantas          
zaLieckas 

Treniruotei vadovauja a.Gulka

LKa
 nuotr. 

žvilgsnis
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kRoNIka

LTOK gruodžio 21 d. apdovanoti 
jubiliejines sukaktis minėję olimpiniam 
sąjūdžiui nusipelnę asmenys. LTOK 
prezidentė daina Gudzinevičiūtė su 
85 metų jubiliejumi pasveikino ir LTOK 
prizus „Citius. altius. fortius“ įteikė 
buvusiam Lietuvos valstybinio kūno 
kultūros instituto rektoriui, profesoriui, 
sporto mokslininkui Kęstučiui miškiniui 
bei ilgamečiam sporto žurnalistui Kaziui 
Kilčiauskui.

75-mečio proga „Citius. altius. fortius“ 
prizais apdovanoti tarptautinės klasės 
ėjimo sporto meistras algirdas šakalys, 

įteikti ltok aPdovanojiMai

pagerBė

Lietuvos nusipelnęs teniso treneris 
romualdas Kačanauskas, LTOK 
Kauno apskrities tarybos pirmininkas 
zigmantas benjaminas Kazakevičius. 
70 m. jubiliejaus proga  „Citius. altius. 
fortius“ prizai įteikti nusipelniusiam 
Lietuvos rankinio treneriui juozui žalai 
bei aktyviam sporto visuomenininkui, 
varžybų organizatoriui romanui 
paulauskui.

LTOK medalis „už nuopelnus 
olimpizmui“ 65-mečio proga įteiktas 
buvusiam ilgamečiam Lietuvos 
fechtavimo federacijos prezidentui 

rimantui povilui jogėlai.

60-mečio proga Olimpinėmis žvaigždėmis 
apdovanoti LTOK atkūrimo darbo 
grupės narys vytautas padlipskas, 
ilgametis alytaus miesto savivaldybės 
administracijos sporto ir rekreacijos 
skyriaus vedėjas adomas andrušaitis bei 
utenos sporto centro direktorius, dviračių 
sporto treneris alvydas surgautas. 

LTOK prizas „Citius. altius. fortius“ įteiktas 
daugkartiniam Lietuvos sambo ir dziudo 
čempionui, nusipelniusiam Lietuvos 
treneriui rimantui Lenartavičiui (60 m.).

Gruodžio 21 d., paskutiniame 2017 
metais vykusiame LTOK vykdomojo 
komiteto posėdyje, buvo patvirtinta 
Lietuvos sportininkų rengimo ir 
dalyvavimo XXXii olimpinėse žaidynėse 
Tokijuje programa „Tokijas 2020“. 

posėdžiui pirmininkavusi LTOK 
prezidentė daina Gudzinevičiūtė 
pasidalijo įspūdžiais iš zagrebe, 
Kroatijoje, vykusio europos olimpinių 
komitetų asociacijos (eOK) vykdomojo 
komiteto posėdžio ir generalinės 
asamblėjos rinkimų sesijos. ji zagrebe 
pristatė eOK lyčių lygybės sporte 
komisijos, kurios pirmininkė yra, 
nuveiktus darbus. eOK prezidentas 
janezas Kocijančičius savo ataskaitoje 
išskyrė aktyvią Lyčių lygybės sporte 
komisijos veiklą. Tad nenuostabu, 
kad d.Gudzinevičiūtės kandidatūrą į 
vykdomąjį komitetą dar ketveriems 
metams palaikė dauguma delegatų. 

LTOK olimpinio sporto direktorius einius 

„tokijas 2020“ PrograMa

posėdis

petkus pristatė Lietuvos sportininkų 
rengimo ir dalyvavimo XXXii olimpinėse 
žaidynėse Tokijuje programą „Tokijas 
2020“. dar 2017 m. birželio 15 d. LTOK 
vykdomasis komitetas patvirtino šios 
programos rengimo darbo grupę, 
vadovaujamą LTOK generalinio 
sekretoriaus valentino paketūro. Grupė 
ėmėsi programos rengimo, bet jai teko 
lūkuriuoti, kol paaiškės, kokią formą 
po pertvarkos įgaus Lietuvos sporto 
sistema. sudarant programą „Tokijas 
2020“ buvo remiamasi ankstesnėmis 
pasirengimo olimpinėms žaidynėms 
programomis, nes olimpiečių laimėjimai 
iki šiol būdavo geri.

e.petkus pristatė ir naują olimpinių 
stipendininkų sąrašą. nuo 2013 m. LTOK 
mokamų stipendijų, kurios geriausiems 
Lietuvos sportininkams užtikrina 
socialines garantijas, padaugėjo nuo 32 
iki 77, o 2018 m. jų bus net 81.

LTOK stipendijos, diferencijuojamos 

atsižvelgiant į sportininkų pasiektus 
rezultatus, yra nuo 400 iki 700 eurų per 
mėnesį. e.petkaus teigimu, pernai LTOK 
daug lėšų skyrė olimpinės pamainos 
sportininkams, kurie tobulėjo, rodė vis 
geresnius rezultatus. nemažai olimpinės 
pamainos sportininkų tapo olimpiniais 
kandidatais.

e.petkaus prašymu vykdomasis komitetas 
pritarė Tokijo olimpinėms žaidynėms 
rengiamų sportininkų sąrašo pakeitimams. 
Į Lietuvos olimpinės rinktinės 2017–2018 m. 
sezono sąrašą įtraukta tekvondo 
imtynininkė Klaudija Tvaronavičiūtė, 
įvykdžiusi kandidatų atrankos kriterijus. 

LTOK vykdomasis komitetas patvirtino 
Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojų, 
mokslininkų, kineziterapeutų ir kito 
aptarnaujančio personalo sąrašą. jiems 
darbuojantis su rinktine bus mokami 
maistpinigiai. 

LTOK generalinis sekretorius v.paketūras 
pristatė LTOK 2018 m. veiklos projektą.
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aPdovanoti juBiliejų Proga

sukaktYs

LTOK prezidentė daina Gudzinevičiūtė 
sausio 19 d. jubiliejų proga apdovanojo 
olimpiniam sąjūdžiui nusipelniusius 
žmones. prizas „Citius. altius. 
fortius“ 70-mečio proga įteiktas 
ilgamečiam badmintono treneriui, 
pekino ir Londono olimpietės akvilės 
stapušaitytės pirmajam treneriui jonui 
šileriui.     

LTOK medaliais „už nuopelnus olimpizmui“ 
60-mečio proga apdovanoti irma 
braškienė,  ilgametė Lietuvos edukologijos 
universiteto sporto centro direktorė, bei 
jonas mykolaitis, buvęs Kauno „Granito“ 
vyrų rankinio komandos žaidėjas, treneris. 
Toks pat medalis 55 metų sukakties proga 
įteiktas ir tarptautinės kategorijos rankinio 
teisėjui valdemarui Liachovičiui. 

iš kairės: v.Liachovičius, d.Gudzinevičiūtė, j.šileris, 
i.braškienė, j.mykolaitis

Patvirtinta 
Pjongčango 
rinktinė 

posėdis

sausio 19 d. vykusiame LTOK vykdomojo 
komiteto posėdyje buvo patvirtinta 
Lietuvos rinktinė, kuri dalyvaus 
pjongčango žiemos olimpinėse 
žaidynėse. posėdžiui pirmininkavusi 
LTOK prezidentė daina Gudzinevičiūtė 
pasidalijo įspūdžiais iš sausio 18 d. 
Lozanoje (šveicarija) vykusio europos 
olimpinių komitetų (eOK) pirmojo 
naujos kadencijos vykdomojo komiteto 
posėdžio. jame dalyvavo ir Tarptautinio 
olimpinio komiteto prezidentas Thomas 
bachas. posėdyje didžiausias dėmesys 
buvo skirtas artėjančioms europos 
žaidynėms. 2019 m. antrosios europos 
žaidynės vyks Lietuvos pašonėje – 
minske. nemažai kalbėta ir apie būsimas 
žiemos olimpines žaidynes pjongčange. 

d.Gudzinevičiūtė informavo, kad LTOK 
generalinės asamblėjos eilinė sesija 
vyks sausio 26 d. vilniuje. vykdomasis 
komitetas bendru sutarimu patvirtino 
LTOK generalinės asamblėjos mandatų 
ir balsų skaičiavimo komisijų bei 
sekretoriato narius. 

LTOK revizijos komisijos pirmininkas 
algimantas blažys pristatė komisijos 
pranešimą. a.blažys pranešė, kad 
baigtas LTOK finansinis auditas, kurį 
atlieka tarptautinė audito kompanija 
„pricewaterhouseCoopers“. auditoriai 
esminių pastabų LTOK finansinei 
atskaitomybei neturėjo. 

LTOK 2017 m. biudžeto vykdymo 
apyskaitą ir LTOK 2018 m. biudžeto 
projektą pristatė LTOK iždininkas 
rimgaudas balaiša. iždininkas informavo, 
kad 2017 m. LTOK planavo gauti 8 mln. 
635 tūkst. eurų pajamų, o gavo 8 mln. 
413,6 tūkst. eurų. Gautas didesnis TOK 
ir eOK finansavimas, pavyko pritraukti 
lėšų naujiems bendriems projektams 
(pvz., britų tarybos projektui „svajonių 

komandos“, „erasmus+“ projektams). 2017 
m. LTOK išlaidos siekė 9 mln. 316,3 tūkst. 
eurų (2017 m. pradžioje lėšų likutis iš 
2016 m. sudarė 1 mln. 439,3 tūkst. eurų) 
ir metų gale suformuotas 500 tūkst. eurų 
lėšų rezervas, kuris numatomas Lietuvos 
olimpiečių dalyvavimui Tokijo olimpinėse 
žaidynėse finansuoti.

2018 m. LTOK planuojamos pajamos yra 
8 mln. 880 tūkst. eurų. didžioji biudžeto 
dalis, 5 mln. 955 tūkst. eurų, bus skirta 
olimpiniam sportui finansuoti. Įtraukta 
nauja išlaidų eilutė – 180 tūkst. eurų 
numatyti Lietuvos olimpinės rinktinės 
trenerių darbo užmokesčiui mokėti, 
tokiu būdu siekiant palengvinti sporto 
federacijų naštą, patiriamą atleidus jų 
trenerius iš Lietuvos olimpinio sporto 
centro. atsiradus šioms papildomoms 
išlaidoms, teko mažinti finansavimą LTOK 
partneriams – Lietuvos sporto federacijų 
sąjungai, Lietuvos parolimpiniam 
komitetui, asociacijai „sportas visiems“ bei 
kitoms LTOK programoms, numatytoms 
veiklos plane. 

vykdomasis komitetas patvirtino LTOK 
generalinio sekretoriaus valentino 
paketūro pristatytą LTOK 2018 m. 
veiklos planą ir leido teikti jį Generalinei 
asamblėjai.

Laikinai Lietuvos olimpinio fondo (LOf) 
direktoriaus pareigas einantis mantas 
marcinkevičius pristatė Lietuvos olimpinio 

fondo 2017 m. biudžeto apyskaitą ir 2018 m. 
biudžeto planą.  

LTOK generalinis sekretorius v.paketūras 
informavo apie LTOK įstatuose numatytą 
galimybę suteikti LTOK garbės nario vardus 
70-ies metų jubiliejaus sulaukusiems 
bronislavui vyšniauskui ir vytui nėniui. 

LTOK vykdomasis komitetas patvirtino į 
žiemos olimpines žaidynes pjongčange 
vyksiančių Lietuvos sportininkų sąrašą. 
Lietuvai pietų Korėjoje atstovaus devyni 
sportininkai (rinktinė pristatoma 11–13 psl.).

Laikinasis LOf direktorius 
m.marcinkevičius supažindino su 
vasario 3 d. jonavoje vyksiančio „LTeam“ 
olimpinio žiemos festivalio programa. 

LTOK olimpinio sporto direktorius 
einius petkus pristatė 2018 m. LTOK 
lėšų, skirtų individualių sporto šakų 
rinktinėms bei individualių sporto šakų 
olimpinės pamainos sportininkams, 
paskirstymo kriterijus. Lėšos sporto šakų 
rinktinių mokomajam sportiniam darbui 
ir parengiamosioms varžyboms bus 
skiriamos pagal sportininkų pasiektus 
rezultatus olimpinėse žaidynėse, pasaulio 
ir europos čempionatuose. vykdomasis 
komitetas į Tokijo olimpinėms žaidynėms 
rengiamų pamainos sportininkų 2017–
2018 m. sezono sąrašą įtraukė šaudymo 
iš lanko atstovę Kristiną abramaitytę, 
įvykdžiusią atrankos kriterijus. 

ievos Kutkaitės nuotr.

eOK vykdomojo komiteto posėdis Lozanoje
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permainos

keisis oliMPinio 
fondo valdyMas

Lietuvos 
olimpinio fondo 
(LOf) valdyba 
šalių susitarimu 
nutraukė sutartį su 
fondo direktoriumi 
vitalijumi 
vasiliausku, kuris 
šiam fondui vadovavo nuo 2013 m. 
pasak LTOK prezidentės dainos 
Gudzinevičiūtės, artimiausiu 
metu fondo laukia ir daugiau 
permainų. „esame dėkingi 
buvusiam direktoriui už indėlį 
į šalies olimpinį judėjimą. 
ateityje fondo laukia ir daugiau 
permainų, susijusių su naujais 
iššūkiais“, – sakė ji.

LTOK vykdomojo komiteto 
sprendimu įsteigta ne pelno 
organizacija (labdaros ir paramos 
fondas) savo veikla remia olimpinį 
judėjimą Lietuvoje bei Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
programas.

fondui vadovauja LTOK vykdomojo 
komiteto paskirta valdyba. 
fondo veiklą kontroliuoja LTOK 
vykdomasis komitetas.

fondas remia sportininkų, 
trenerių, kitų sporto specialistų 
bei olimpinių žaidynių veteranų 
gydymą ir reabilitaciją, teikia 
jiems kitą socialinę paramą, 
remia olimpinių sporto šakų 
federacijų programas ir 
svarbiausius sporto renginius, 
Lietuvos sportininkų pasirengimą 
ir dalyvavimą olimpinėse 
žaidynėse, vykdo kitą su 
olimpinio judėjimo rėmimu bei 
stiprinimu susijusią veiklą, taip 
pat valdo prekės ženklą „LTeam“.

Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, 
kaip ir kasmet, į tradicinę kalėdinę popietę 
susirinko olimpiniai čempionai, olimpinių 
medalių laimėtojai, olimpiečiai, pasaulio 
ir europos čempionai bei rekordininkai. 
Gausų svečių būrį pasveikino LTOK 
prezidentė daina Gudzinevičiūtė. 
Legendiniai sportininkai pabendravo 
kavinėje, gavo po kalėdinę dovanėlę.

Grupei žurnalistų LTOK padėkos buvo 
įteiktos LTOK žurnalo „Olimpinė panorama“ 
šimtojo numerio išleidimo ir penkiolikos 
leidybos metų proga.

senjorų PoPietė

oLimpiečiai 

PagerBti karjeras Baigę iMtynininkai

pagerBimas

Gruodžio 21 d. LTOK būstinėje buvo 
pagerbti karjeras baigę garsūs Lietuvos 
imtynininkai. LTOK prezidentė daina 
Gudzinevičiūtė buvusiam imtynininkui, o 
dabar šalies rinktinės treneriui mindaugui 
ežerskiui įteikė ne tik padėką, bet ir į 
komitetą atkeliavusį XXiX olimpinių 
žaidynių pekine šeštos vietos laimėtojo 
diplomą. 2008 m. Kinijoje vykusiose 
žaidynėse m.ežerskis iškovojo septintą 
vietą, bet dėl antidopingo taisyklių 
pažeidimo diskvalifikavus vieną varžovą 
lietuvis pakilo laipteliu aukščiau.

LTOK padėkos taip pat įteiktos pekino 
olimpinių žaidynių vicečempionui 
mindaugui mizgaičiui, 2012 m. Londono 
olimpinių žaidynių bronzos medalininkui 
aleksandrui Kazakevičiui, imtynininkams 
valdemarui venckaičiui ir Laimučiui 
adomaičiui bei Lietuvos nusipelniusiam 
imtynių treneriui Gariui nikolajonokui.

nuOTrauKOje: d.Gudzinevičiūtė ir esami bei 
buvę Lietuvos imtynių federacijos vadovai, 
nusipelnę imtynininkai po pagerbimo LTOK 
būstinėje

vilniuje vyko tarptautinis pagarbos 
bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, 
skirtas 1991-ųjų sausio 13-ąją žuvusių 
Lietuvos laisvės gynėjų atminimui. jame 
dalyvavo beveik 8000 bėgimo mėgėjų, o 
gausiausios vėl buvo Lietuvos ir užsienio 
karių, Karo akademijos kariūnų, Lietuvos 
šaulių sąjungos komandos. dalyviai įveikė 
9 km trasą nuo antakalnio kapinių iki 
Televizijos bokšto. 

PagarBos BėgiMas „gyvyBės ir Mirties keliu“

tradiciJa

prieš bėgimą antakalnio kapinėse vyko 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kovotojų 
pagerbimo ceremonija: valstybinių ir 
visuomeninių organizacijų vadovai, bėgimo 
organizatoriai padėjo gėlių ant žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę kapų, o po bėgimo – prie 
Televizijos bokšto. LTOK prezidentė daina 
Gudzinevičiūtė apdovanojo gausiausiai 
bėgime dalyvavusį moksleivių kolektyvą – 
širvintų „atžalyno“ progimnazijos atstovus. LTOK prizas – širvintų „atžalyno“ progimnazijai

alfredo pliadžio nuotr. 

ievos Kutkaitės nuotr.
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halės stogas
šis neseniai anaPus iškeliavusio garsaus lengvaatlečio, 
žurnalisto, „oliMPinės PanoraMos“ autoriaus antano 
vauPšo rašinys Mūsų žurnale Buvo išsPausdintas 2013 M. 
Balandį. PagerBdaMi šviesų kolegos atMiniMą dar kartą 
PrisiMinkiMe ir šią jo PaPasakotą 1963-iųjų istoriją.

O tuomet visą savaitę, likusią iki pir-
mųjų „Kauno taurės“ lengvosios atle-
tikos varžybų, Lietuva dūzgė kaip bi-
čių avilys: juk Halėje pasirodys pačios 
ryškiausios to meto planetos len-
gvosios atletikos žvaigždės: valerijus 
brumelis, igoris Ter-Ovanesianas, 
irina pres! Gal v.brumelis ir vėl, kaip 
jam įprasta, šturmuos kosminį aukš-
tį, o i.Ter-Ovanesianas vėl nuskries 
už pasaulio rekordo (8 m 13 cm), 
pasiekto vos prieš dvi savaites niujor-
ke, žymos? beje, šie du vyrai atvyko 
pasiimti asmeniškai jiems pažadėtų 
išskirtinių prizų – deficitinių Kauno 
radijo gamyklos magnetolų „vaiva“. 
ant jų korpusų jau iš anksto buvo pri-
tvirtintos varinės lentelės su pasaulio 
rekordininkų pavardėmis. Tik, žino-
ma, pirmiausia jiems reikėjo laimėti 
savo rungtis.

varžybos prasidėjo šeštą valandą 
vakaro. perpildytoje Halėje, rodos, ir 
obuoliui nebuvo kur nukristi. valeri-
jus lyg žaisdamas peršoko 2 m 20 cm 
aukštį ir bandė šturmuoti savo paties 
pasaulio rekordą – 2 m 26 cm. ne-
daug trūko... O kitam garsiam svečiui 
i.Ter-Ovanesianui teko skaudžiai nu-
sivilti. 

nuotraukoje užfiksuoti ant garbės 
pakylos stovintys šuolininkai į tolį po 
apdovanojimo. Kaip matyti, kairėje 
esantis i.Ter-Ovanesianas gerokai nu-
stebęs žiūri į nugalėtoją (su užrašu ant 
krūtinės „Lietuva“), tarsi klaustų: kur 
mano „vaiva“? O Leonidas barkovskis 
iš Lvovo, regis, visai patenkintas iško-
vota trečia vieta. Tas vaikinas su užra-
šu ant krūtinės „Lietuva“ ir šių eilučių 
autorius – vienas ir tas pats asmuo. Tik 
šiandien jau vadinamas senjoru...

Tą pavakarę žiūrovai negailėjo ploji-
mų visiems nugalėtojams. Kai prasi-
dėjo dviejų svečių ir dviejų lietuvių 
kova šuolių į tolį sektoriuje, tribū-
nose kilo baisi audra. ji kulminaciją 
pasiekė dviem varžovams atliekant 
paskutinius šeštuosius šuolius, mat 
nugalėtojas nebuvo aiškus iki pat 

pabaigos. pergalė atiteko man: tre-
čiuoju bandymu pasiekiau naują Lie-
tuvos uždarų patalpų rekordą – 7 m 
80 cm. favoritui i.Ter-Ovanesianui tai 
buvo nemaloni staigmena, rekordi-
ninkas turėjo vytis, bet geriausias jo 
penktasis šuolis buvo 3 cm trumpes-
nis. po paskutinių šuolių visi žiūrovai 
atsistoję sukėlė tokias griausmingas 
ovacijas, kad kilo abejonių, ar atlaikys 
visko matęs Kauno halės stogas. 

L.barkovskio rezultatas tąkart buvo 
7 m 61 cm, jaunojo kauniečio algio 
Globio – 7 m 19 cm. 

pasaulio rekordininkui mudu su 
ukrainiečiu jau buvome pridarę ne-
malonumų 1962-aisiais rudenį Taš-
kente, kai ssrs komandinėse pirme-
nybėse dukart europos čempionas ir 
romos olimpinės bronzos laimėtojas 

igoris per pastaruosius aštuonerius 
metus patyrė pirmąjį pralaimėjimą. 
Tada man Lietuvos rekordą pavyko 
pagerinti iki 7 m 83 cm, o ukrainietis 
liko antras. 

Kai po varžybų Kaune per tirštą nesi-
skirstančią žmonių minią yrėmės iki 
autobuso, turėjusio vežti svečius į vil-
nių, igoris, kaip ir dera nugalėtajam, 
padėjo įkelti sunkų prizą ir apsimetė 
neišgirdęs žmonos ritos priekaišto: 
„Tokį brangų daiktą pražiopsojai!“ 

deja, sporto laimė permaininga. po 
mėnesio per treniruotę pokštelėjęs 
įtrūko šlaunies raumuo, ir apie šuolius 
man teko ilgam pamiršti. Tik 1964 m. 
Tokijo olimpinių žaidynių išvakarėse 
vėl pavyko pagerinti Lietuvos rekor-
dą – 7 m 95 cm ir 8 m 1 cm. Tai ir su-
teikė galimybę tapti olimpiečiu. 

legenda

LTOK prizas – širvintų „atžalyno“ progimnazijai
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