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SkaITYTojamS

rugpjūtį škotijoje ir vokietijoje vyko septynių spor-
to šakų Europos čempionatai. Tarp kone 5 tūkst. 
atletų dėl medalių varžėsi ir 64 Lietuvos sportinin-
kai – lengvosios atletikos, dviračių sporto, irklavimo, 
triatlono, gimnastikos ir plaukimo atstovai. Lietuva 
savo sportininkų neturėjo tik Europos golfo čempio-
nate. 

iškovoti septyni medaliai. daug tai ar mažai? Kiek-
vienas medalis Lietuvai yra daug. ypač šiuo pertvar-
kų metu, kai keičiasi sportininkų rengimo sistema. 
Aukščiausio lygio sportininkų treneriai ir sporto 
mokslininkai teigia, o tyrimai rodo, kad centrali-
zuotas atletų ruošimas – pagrindinė viso pasaulio 
sportininkų sėkmės formulė. Kol kas Lietuva turi 
kuo džiaugtis, tačiau nerimo prieš Tokijo olimpines 
žaidynes labai daug. Lietuvos olimpinio sporto cen-
tro netektis gali stipriai pakenkti: tiek atletų skaičiui 
olimpinėse žaidynėse, tiek jų rezultatams. 

didžiausios pergalės atspindi įvykius LTOK būstinėje. 
paskutinį vasaros mėnesį čia lankėsi pasaulio čem-
pionės porinės keturvietės valties įgulos treneris 
mykolas masilionis. irklavimo specialistui įteikėme 
naujos „Toyota Avensis“ raktelius. šis įvertinimas – 
ne už Europos sidabrą, kurį jo treniruojama įgula 
iškovojo šiemet Glazge, o už prieš metus į Lietuvą 
parvežtą pasaulio čempionų titulą. Tokį sprendi-
mą, bendradarbiaudamas su „Toyota“, dar pavasarį 
priėmė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, jį pa-
tvirtino Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo 
Tokijo olimpinėse žaidynėse programos ekspertų 

rugsĖjį Prasideda 
mokSlo meTaI. 
tai mĖnuo, kai 
VaIkaI ReNkaSI 
aktyvų gyvenimo 
būdą, sPorto 
būrelius. tinkamas 
PaSIRINkImaS 
gali nulemti visą 
tolesnį maŽojo 
Žmogaus gyvenimą. 

komisija. džiaugiuosi, kad jau ne pirmą kartą komi-
sija atsisuka į trenerius – į profesionalus, kurie dažnai 
lieka sportininkų šešėlyje. dar vienas už LTOK lėšas 
nupirktas automobilis jau laukia Andriaus Gudžiaus 
trenerio vaclovo Kidyko. jo vizito tikimės rugsėjį.

rugsėjį prasideda mokslo metai. Tai mėnuo, kai vai-
kai renkasi aktyvų gyvenimo būdą, sporto būrelius. 
Tinkamas pasirinkimas gali nulemti visą tolesnį ma-
žojo žmogaus gyvenimą. pratinkime vaikus judėti, 
mankštintis, drauge su jais judėkime patys. ieškoki-
me, žaiskime, atraskime. specialistai rekomenduoja 
mažiesiems išbandyti ne vieną, o kelias sporto ša-
kas. visos jos formuoja tam tikrus fizinius, koordina-
cinius, reakcijos, ištvermės, mąstymo įgūdžius. per 
ankstyvas vaikų profiliavimas į sporto šakas vėliau 
atsiliepia ne pačiomis geriausiomis formomis, ypač 
padidėja traumų galimybės. nereikia iš penkiame-
čio daryti profesionalo. Leiskime vaikams, kol jie 
dar vaikai, išbandyti plaukimą, krepšinį, stalo teni-
są, gimnastiką, dviračių sportą, rytų kovos menus. 
Kas jiems geriausia, kas labiausiai patinka, kam jie 
labiausiai tinka, kuris sportas juos labiausiai moty-
vuoja – visa tai paaiškės laikui bėgant su trenerio 
pagalba arba įsikišus kitiems veiksniams. 

Turime mėgti tai, ką darome. Tik tada būsime moty-
vuoti ir pasieksime rezultatų, įvykdysime išsikeltus 
tikslus. nesustokime tobulėti! 

Gražaus rugsėjo!

daina gudZinevičiūtĖ
Lietuvos tautiNio oLimpiNio komiteto prezideNtė

rugsĖjį vaikai 
ReNkAsI sPORtO būReLIus

SkaITYTojamS
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sIdAbRAs – IR PeRgALĖ, 
ir PralaimĖjimas
lietuvos Plaukimo rinktinĖ glaZge iŠkovojo du sidabro 
medalius – euroPos vicečemPionais taPo rūta meilutytĖ 
(100 m krūtine) ir danas raPŠys (200 m laisvuoju stiliumi). 
JuLius BLiūdžius

Giedrius Titenis liko nestartavęs finaluose, tačiau 
nudžiugino simonas bilis, Andrius šidlauskas. Krito 
virtinė šalies rekordų.

 „Europos čempionatas – tik pusiaukelė rengiantis 
2020 m. olimpinėms žaidynėms, todėl manau, kad 
šis etapas nuteikia teigiamai“, – sako buvęs Lietu-
vos plaukimo rinktinės vyriausiasis treneris žilvinas 
Ovsiukas. jo ir Lietuvos plaukimo federacijos (LpF) 
prezidento Emilio vaitkaičio paprašėme įvertinti 
rinktinės lyderių pasirodymą žemyno pirmenybė-
se, vykusiose rugpjūčio 3–9 d.

Nuotaikos dviprasmiškos
pralaimėjo auksą ar laimėjo sidabrą? vertindamas 
dano rapšio pasirodymą E.vaitkaitis pripažino, kad 
nuotaikos po rinktinės lyderio finišo buvo dvipras-
miškos. 

„ne vieną sezoną laukėme ir kalbėjome, kad štai 
šis žmogus tikrai gali medalius vežti. bet jam aplin-
kybės taip susiklostydavo, kad kaskart atėjus svar-
biausiam sezono startui susidurdavo su problemo-
mis – tai nugaros trauma, tai apsinuodijimas, tai 
žarnyno infekcija. nesumeluosiu, gal ketverius me-
tus tai kartojosi. natūralu, kad turimas potencialas 

per treniruotes kaupėsi, o jei dirbama kryptingai, jis 
niekur nedingsta“, – paaiškina E.vaitkaitis. 

siekdama užkirsti netikėtų traumų galimybę, po rio 
de žaneiro olimpinių žaidynių glaudžiau dirbti su 
d.rapšiu LpF skyrė kineziterapeutę ir šis žingsnis pa-
siteisino: antrą sezoną iš eilės į svarbiausias varžybas 
d.rapšys vyko nejausdamas rimtesnių negalavimų. į 
Glazgo baseino takelį d.rapšys šoko būdamas sezo-
no lyderis. Geriausias sezono rezultatas jam priklau-
so ir po Europos čempionato – 1.45,12 sek.

„Atvirai kalbant, jis tokioje didelėje arenoje, tokio-
se didelėse varžybose dar nebuvo nieko laimėjęs. 
buvo laimėjęs universiadą, trumpojo baseino čem-
pionatą, bet tai nebuvo tokio kalibro ir svarbos 
varžybos. vis dėlto geriausias sezono rezultatas ir 
trenerės inos paipelienės dar didesnio potencialo 
matymas kėlė optimizmą. iš visos rinktinės jis tu-
rėjo bene didžiausių galimybių laimėti auksą. ne 
viename interviu danas pats svarstė ne tik apie 
auksą, bet ir apie pasaulio rekordą. Lūkesčiai buvo 
labai dideli, gal iš dalies tai ir sutrukdė“, – svarsto 
federacijos vadovas.

bet, E.vaitkaičio tikinimu, išsamesnė analizė bus 

PlaUkImaS

„scanpix“ nuotr.

r.meilutytė d.rapšys

Per Pačias 
varŽybas iŠkart 
Po finiŠo visų 
veidai buvo 
akmeNINIaI. 
dVIPRaSmIška 
situacija: tarsi ir 
reikia sveikinti, 
bet kad sidabras 
ne taiP bliZga.

emiLis vaitkaitis
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padaryta po sezono. „Gali būti įvairių priežasčių. 
Galbūt paskutinė treniruočių stovykla aukštikalnė-
se surengta per anksti. dėl bazės užimtumo turėjo-
me keisti planus ir stovyklą pradėti keliomis savai-
tėmis anksčiau – gali būti, kad dėl to pikas truputį 
per anksti buvo pasiektas“, – spėja E.vaitkaitis.

Taigi danas laimėjo ar pralaimėjo? „per pačias var-
žybas iškart po finišo visų veidai buvo akmeniniai. 
dviprasmiška situacija: tarsi ir reikia sveikinti, bet 
kad sidabras ne taip blizga. sporte taip būna, jei tavo 
tikslas – auksas. žiūrint pozityviai, tai pamoka, iš ku-
rios jis pasimokys. iš tikrųjų galbūt reikėtų mažiau 
akcentuoti medalius, nekabinti jų iš anksto. pirma 
reikia padaryti darbą iki galo“, – sako E.vaitkaitis.

pasak ž.Ovsiuko, tai, kad po pasibaigusių Europos 
ir kitų žemynų pirmenybių d.rapšio rezultatas liko 
geriausias pasaulyje, byloja, jog šis sportininkas 
gali ir moka dirbti. „manau, 2019-ųjų pasaulio čem-
pionate jis turės dar vieną galimybę pakovoti dėl 
aukščiausio titulo. Tik reikia nusiteikti ir vėl dirbti, 
nes norinčiųjų laimėti stovi eilė, o sezonas praside-
da iš naujo“, – perspėja ž.Ovsiukas. 

džiugiNa psichoLogiNė rūtos BūseNa
rūta meilutytė 50 m laisvuoju stiliumi rungtyje 
pagerino Lietuvos rekordą (25,04 sek.) ir užėmė 
aštuntą vietą. vis dėlto E.vaitkaitis tikina, kad ne-
paisant progreso rūtai ši distancija ir toliau išliks tik 
gretutinė.

„šis nuotolis rūtai reikalingas, nes svarbu jau pir-
momis čempionato dienomis įgyti varžybų prakti-
kos, pabandyti pašalinti įtampą. plaukimu krūtine ji 
prisisotinusi, kartais ir psichologiškai sunku plaukti 
vis tą pačią rungtį. juolab kad 50 m krūtine pasau-
lio rekordas gana aukštas, todėl kad ir kiek plauksi, 
kol nepagerinsi rekordo, tol būsi vertinama neigia-
mai, nes nepagerinai savo aukščiausio rezultato. 
Tokių pagalbinių nuotolių plaukikai ieško ir gerai, 
kad atranda. rezultatas geras, jį dar galima gerinti, 
bet nemanau, kad žvelgiant į ateitį su šia distancija 
reikėtų sieti daug vilčių. manau, šį nuotolį kaip gre-
tutinę rungtį rūta ir toliau plauks, jei bus patogus 
tvarkaraštis“, – paaiškina E.vaitkaitis.

plaukimo krūtine distancijose rūta kelis kartus ge-
rino savo sezono rezultatus, pasiektus iki varžybų 
Glazge. vis dėlto finale 50 m krūtine nuotolį ji baigė 
ketvirta, o 100 m plaukimo finale nusileido tik favo-
ritei julijai jefimovai ir pelnė sidabrą.

įsimintinas buvo r.meilutytės plaukimas 100 m 
krūtine pusfinalyje. ji labai lėtai įveikė pirmuosius 
50 m, bet antroje dalyje iš paskutinės pozicijos pa-
kilo į trečią.

„yra tam tikrų pokyčių jos plaukime. man labai pa-
tiko 100 m krūtine pusfinalis, kuriame rūta ir sau, ir 
konkurentėms įrodė, kad gali plaukti labai greitai. 
Antrą pusę ji užbaigė tokiu tempu, kokiu nebuvo 
finišavusi net tada, kai gerino pasaulio rekordą – 
per 23,96 sek. Greičiau nei per 24 sek. antrosios 
distancijos pusės rūta niekada nebuvo įveikusi. 
Tai rodo, kad ji pajėgi galingai finišuoti. Tereikia at-
rasti balansą tarp dviejų atkarpų ir rezultatą, koks 
yra dabar, ateityje bus galima gerinti“, – neabejoja 
E.vaitkaitis.

Ar jau galima įžvelgti apčiuopiamų r.meilutytės 
darbo su treneriu dave‘u salo rezultatų ir daryti iš-
vadą, kad šis karjeros žingsnis pasiteisino? su buvu-
siu j.jefimovos ir kitų plaukimo žvaigždžių treneriu 
r.meilutytė dirba tik nuo kovo mėnesio. ž.Ovsiukas 
siūlo palaukti bent vieną sezoną ir tada vertinti. 
E.vaitkaitis jam antrina: „dar anksti išvadoms, nes 
kokybiško darbo – po persikraustymo, adaptavi-
mosi – nebuvo daug. prieš čempionatą apskritai 
buvo sunku prognozuoti, kaip rūta atrodys.“

ž.Ovsiuko tikinimu, lietuvių pasirodymą Europos 
čempionate reikėtų lyginti su pasaulio plaukikų 
progresu ir rezultatais, kuriuos lygiagrečiu metu 
jie rodė kitų žemynų pirmenybėse – „pAn pacific“ 
čempionate ir Azijos žaidynėse.

šių varžybų finaluose greičiau už r.meilutytę 
(1.06,26) dar plaukė amerikietė Lilly King (1.05,44) 
ir australė jessica Hansen (1.06,20). Taigi netie-
sioginėje pasaulio plaukikių akistatoje rūta lieka 
ketvirta, o vertinant geriausius sezono rezultatus – 
septinta. 

A.šidlauskas

PlaUkImaS

rūta meilutytė nėra pati 
šnekiausia Lietuvos sportininkė – 
žurnalistai tuo dar kartą įsitikino 
Glazge. plunksnos broliams 
teko susitaikyti, kai rūta tiesiog 
atsisakydavo pateikti komentarą 
arba jį perduodavo per kitą 
žmogų. 

LpF prezidentas Emilis vaitkaitis 
pakomentavo: „varžybų metu 
bendravimas su žiniasklaida 
neparankus sportininkams. 
po plaukimo jie turi pereiti 
vadinamąją mišriąją zoną, 
kur yra kalbinami žurnalistų. 
jei sportininkas pasirodymo 
rungtyje dar nebaigė ir jo laukia 
plaukimas pusfinalyje ar finale, 
jam svarbiausia kuo greičiau 
atsigauti. Kuo greičiau nusirengti 
spaudžiantį ir kraujotaką veikiantį 
kostiumą. net jei tik kelias 
minutes po finišo plaukikas 
bendrauja su žurnalistais – jis 
kenkia pats sau.“

INTeRVIU

NekaLBi

Alfredo pliadžio nuotr.
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„visos plaukikės dar turi du sezonus pasirengti 
olimpinėms žaidynėms, todėl eksperimentams lai-
ko jau mažai. džiugu, kad rūta rado sprendimą ir 
pasirengimo olimpinėms žaidynėms planą įgyven-
dins su treneriu d.salo“, – sako ž.Ovsiukas.

„Kiekviename pasirodyme galima įžvelgti ir neigia-
mų, ir teigiamų detalių. matau gerų pokyčių, yra 
technikos pasikeitimų, eksperimentų su antrąja 
distancijos puse. bet svarbiausia, kad psichologiš-
kai ji jaučiasi gerai, – atkreipia dėmesį E.vaitkaitis. – 
Anksčiau ji buvo persisotinusi sportu ir kritikos su-
laukdavo, nes lūkesčiai buvo labai dideli, o rezulta-
tai – ne. dabar, sakyčiau, ji yra laiminga. ir prie šios 
laimės prisidėjo persikėlimas už Atlanto. Atsirado 
profesionalus požiūris į veiklą, supratimas, kad 
plaukimas nėra visas gyvenimas, kad tai nėra gy-
venimo ir mirties klausimas, tai tiesiog darbas, kurį 
tam tikru momentu reikia padaryti. darbas, kad ir 
mylimas, yra darbas, ir rutina neišvengiama, bet 
profesionalumas padeda su tuo susitvarkyti.“

iLgai Lauktas geras žeNkLas
simonas bilis pastaruosius sezonus buksavo vieto-
je, bet Glazge parodė, ką gali, ir šio ženklo, regis, iš-
ties reikėjo. plaukdamas 50 m laisvuoju stiliumi pa-
nevėžietis užfiksavo Lietuvos rekordą (21,70 sek.) ir 
užėmė penktą vietą. 

„rezultatas gana aukštas. Tokių rezultatų jis nede-
monstravo dvejus metus. šis sugrįžimas yra geras 
signalas, geras ženklas“, – teigia E.vaitkaitis. Tiesa, 
plaukdamas dvigubai ilgesnį nuotolį į finalą simo-
nas nepateko ir liko dvyliktas.

palyginti su „pAn pacific“ čempionato ir Azijos žai-
dynių finalų rezultatais, 50 m distanciją per 21,97 
sek. įveikęs s.bilis netiesiogiai pralaimėjo dar dviem 
jAv plaukikams – kylančiai žvaigždei Andrew mi-
chaelui (21,46 sek.) ir pasaulio čempionui caelebui 
dresselui (21,93 sek.). 

ž.Ovsiukas sako, kad olimpinį normatyvą geriausia 
įvykdyti likus sezonui iki žaidynių, tad 2019 m. pa-
saulio čempionate Korėjoje iš s.bilio galima tikėtis 
dar daugiau. ir ne tik 50 m distancijoje.

„šio sezono simono laikas plaukiant 50 m nuoto-
lį – devintas pasaulyje. ir tai geresnis rezultatas už 
parodytą rio olimpinių žaidynių finale. be to, daly-
vaudamas su estafetės komanda simonas pasiekė 
asmeninį etapo rezultatą, o estafetės perėmimas 
turėjo rezervo, todėl manau, kad plaukdamas 100 m 
distanciją simonas jau yra pasirengęs pakoreguoti 
Lietuvos rekordą, kuris greitu laiku turėtų kristi“, – 
prognozuoja ž.Ovsiukas.

ne paslaptis, kad s.bilio pasirengimas šiam sezonui 
buvo šiek tiek komplikuotas. plaukikas pernai bai-
gė studijas šiaurės Karolinos universitete ir dėl jAv 
migracijos taisyklių buvo priverstas grįžti į tėvynę, 
tad Europos čempionatui jį rengė ne Toddas de-
sorbo, o paulius Andrijauskas.

„Kas toliau? Toliau nežinomybė. jis mato save Ame-
rikoje, nori ten grįžti. Laukiame, kada susitvarkys 
dokumentus, bet kitą sezoną, ko gero, pradės Lie-
tuvoje“, – spėja E.vaitkaitis. 

Kaip pamename, s.bilis sublizgėjo rio de žaneiro 
olimpinėse žaidynėse, kai pirmą kartą pagerino 
Lietuvos rekordą. 2016-ųjų pabaigoje tapo pasau-

lio čempionu trumpajame (25 m) baseine. E.vait-
kaitis neslepia, kad pastaraisiais s.bilio karjeros 
metais pasitaikė duobių, bet tikina, kad nusivylimo 
sportininku nebuvo.

„suprantame, kad gyvenimas nesusideda tik iš 
sporto. yra ir akademiniai, ir asmeniniai reikalai. ži-
noma, po 2016-ųjų sezono tarptautinėje arenoje jis 
kitaip pradėtas vertinti. ir paties tikslai tapo didesni – 
patekimas į pusfinalį ar finalą ėmė netenkinti. To-
dėl ir mūsų lūkesčiai buvo išaugę. nereikia pamirš-
ti, kad simas varžosi rungtyje, kur konkurencija – 
ypač didelė, o rezultatai labai glaudūs ir prasimušti 
itin sunku. nusivylimo juo niekada nebuvo, bet kai 
žinai sportininko galimybes ir matai, kad jis jų ne-
realizuoja, – lieka kartėlis“, – paaiškina E.vaitkaitis.

sieks išLaikyti g.titeNį 
žodžio „nusivylimas“ E.vaitkaitis vengia ir kalbėda-
mas apie buvusio rinktinės lyderio Giedriaus Tite-
nio pasirodymą. iš trijų plaukimo krūtine nuotolių 
G.Titenis tik viename (100 m) pateko į pusfinalį ir 
užėmė galutinę vienuoliktą vietą. Anykštėnas an-
trus metus iš eilės nusileido sparčiai tobulėjančiam 
Andriui šidlauskui, kuris plaukė dviejuose finaluose 
ir užėmė dvi šeštąsias vietas (100 ir 200 m krūtine).

„noriu grįžti ten, kur buvau – ant podiumo. noriu 
varžytis ir nugalėti geriausius pasaulio plaukikus“, – 
prieš dvejus metus paskelbęs, kad keičia trenerį, 
sakė G.Titenis.

vis dėlto po dvejų darbo metų su vokiečiu dirku 
Lange‘u norimų rezultatų nesulaukėme. nepaisant 
to E.vaitkaitis nelinkęs nurašyti 29-erių G.Titenio: 
„nesinori nurašyti Giedriaus. Taip, dveji metai yra 
tas laikas, kai darbo su nauju treneriu pokyčiai turi 
matytis bei duoti kažkokį rezultatą. bet tokio meis-

eURoPoS 
čemPionatas – 
tik PusiaukelĖ 
rengiantis 2020 m. 
olimPinĖms 
ŽaidynĖms, todĖl 
manau, kad Šis 
eTaPaS NUTeIkIa 
teigiamai.

žiLviNas ovsiukas

PlaUkImaS

s.bilis
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triškumo plaukikai nesimėto ir nesinorėtų su juo 
taip lengvai atsisveikinti.“

LpF vadovas atkreipia dėmesį į tai, kad G.Titenio 
sezonas iki Europos čempionato nebuvo prastas: 
„Anksčiau Giedrius visą sezoną 100 m plaukdavo 
per 1 min. 2–3 sek., o per svarbiausią sezono startą 
„išplaukdavo“ iš minutės, o dabar jo trenerio suma-
nymas yra toks – visą sezoną plaukti apie minutę, 
o pagrindinėse varžybose – dar greičiau. pirmąją 
plano dalį Giedrius įvykdė, tačiau trūko paskutinio 
žingsnio Europos čempionate.“

E.vaitkaitis dar prieš Europos pirmenybes sakė, kad 
nuo pasirodymo Glazge labai priklausys G.Titenio 
ateitis. „Taip, kalbėjome ir su juo, ir su treneriu, kad 
nuo rezultatų Europos čempionate labai priklausys 
finansavimas. buvome užsibrėžę, kad po šio čem-
pionato peržiūrėsime, ką darome, – pripažįsta LpF 
vadovas ir prasitaria, kad yra linkęs palaukti sezono 
pabaigos ir tuomet, atlikus išsamią analizę, priimti 
sprendimus. – Kaip sakiau, neturime daug tokio ly-
gio plaukikų, kad galėtume lengvai pasiūlyti baig-
ti karjerą. mes jį palaikome ir toliau palaikysime. 
stengsimės rasti lėšų, kad galėtų tęsti darbą. Kad 
ir kaip ten būtų, olimpinis ar pasaulio čempionato 
normatyvas jam lengvai įkandamas. Taip, norėtųsi, 
kad abu brasistai plauktų finaluose, kad būtų dar 
aršesnė konkurencija, nes ji į naudą ir estafetės 
komandai. šįkart iššovė Andrius, bet tikime, kad tą 
patį gali padaryti ir Giedrius.“

A.šidlausko pasirodymą ž.Ovsiukas komentuoja 
taip: „pozityviai nuteikia ir Andriaus pasirodymas 
estafetėje, pasiektas rezultatas labai aukštas, paly-
ginčiau jį su asmeniniu rekordu, pasiektu 2017 m. 
pasaulio čempionate. Taip pat džiugina jo progre-
sas plaukiant 200 m nuotolį – tai rodo rezervą, kurį 
jis galės realizuoti per artimiausius sezonus.“

estafečių svarBa
Kombinuotos estafetės 4x100 m dalyviai d.rapšys, 
A.šidlauskas, deividas margevičius ir s.bilis page-
rino Lietuvos rekordą (3.51,85) ir užėmė ketvirtą 
vietą. Lietuvos plaukikai gerino ir vyrų 4x200 m 
laisvuoju stiliumi (7.23,51) bei mišrios 4x100 m 
kombinuotos (3.51,85) estafetės šalies rekordus, 
bet šiose rungtyse, kaip ir vyrų 4x100 m laisvuoju 
stiliumi, lietuviai liko už dešimtuko ribų.

„mūsų galimybės estafečių, ypač kombinuotos, 
rungtyse gana geros, bet rezultatui pasiekti reikia, 
kad greitai plauktų visi keturi sportininkai. Estafetės 
svarbios tuo, kad parodo bendrą šalies plaukimo 
lygį. pažiūrėkite, kokios šalys dalyvauja estafečių 
varžybose. mūsų lygio valstybių tuose plaukimuo-
se tiesiog nebūna“, – atkreipia dėmesį E.vaitkaitis. 

„Lietuvai turėti estafetės komandą olimpinėse žaidy-
nėse – didžiulis pripažinimas, – antrina ž.Ovsiukas. – 
į jas gali patekti tik 16 pasaulio stipriausių koman-
dų, nors plaukimą propaguoja jau 209 federacijos. 
norint komandai pretenduoti į olimpiadą, privalu 
plaukti Europos čempionato finale. 2019 m. pasaulio 
čempionate reikės patekti tarp dvylikos komandų, 
kad užsitikrintume vietą olimpinėse žaidynėse ir be 
trukdžių galėtume įgyvendinti individualiems star-
tams numatytą pasirengimo planą. Kitu atveju tek-
tų pakovoti dėl likusių keturių vietų, o tai trukdytų 
kryptingai rengtis žaidynėms, kainuotų papildomų 
startų palaikant formą.“

PlaUkImaS

Lietuvos plaukikai Glazge 
pagerino 5 šalies rekordus: tris 
estafečių ir du 50 m plaukimo 
laisvuoju stiliumi – rūta 
meilutytė bei simonas bilis.

penki mūsų plaukikai pagerino 
asmeninius rekordus.

5
rekordai

G.Titenis
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gyveNIMAs PAgAL 
du scenarijus
laikinoji kūno kultūros ir sPorto dePartamento (kksd) 
vadovĖ, teisininkĖ kornelija tiesnesytĖ sako, kad kksd 
revoliucijų nePlanuoja, o kol nePriimtas dePartamento 
PerĖjimo į ministeriją įstatymas, tolesnĖ veikla 
Planuojama Pagal du galimus scenarijus.
 iNga JarmaLaitė

rudenį grįžęs seimas svarstys, ar prie 
dabartinės švietimo ir mokslo mi-
nisterijos (šmm) pavadinimo pridėti 
žodį „sporto“ ir taip sykiu pritarti nuo 
1990 m. veikiančio Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie Lietuvos 
respublikos vyriausybės likvidavimui. 

„bet kol nepasirašytas įstatymas, tol 
negali tvirtinti, kad taip ir bus. politika – 
dalykas nenuspėjamas. dėl to kitų 
metų veiklos planavimas tarsi turi du 
scenarijus: pirmasis, kad esame inte-
gruojami į šmm, o antrasis, kad toliau 
tęsiame veiklą. Aš, kaip teisininkė, ga-
liu pasakyti taip: kol nėra pasirašytas 
įstatymas, kad KKsd pereina į šmm, 
tol man šis planas vis dar yra projek-
tas“, – sako liepos mėnesį iš stipriai 
sporto vandenis sudrumstusio Edžio 

urbanavičiaus pareigas perėmusi 
K.Tiesnesytė.  

per 17 metų trunkančią darbo 
kksd karjerą turbūt buvo visokių 
darbinių patirčių ir situacijų. kaip 
apibūdintumėte dabartinę atmos-
ferą ir nuotaikas departamente? 
gal jums perėmus vadovavimą kas 
nors spėjo pasikeisti?

sakyčiau, dabar vakuumas. Kaip 
anksčiau laukėme, taip ir toliau lau-
kiame, nors visi jau pavargę nuo ne-
žinios ir laukimo. 

Kai pradėjau dirbti laikinąja gene-
raline direktore, pirmas dalykas, ku-
rio kolegų paprašiau, kad nebūtų 
nešiojamos popierių krūvos. iki tol 
rezoliucijos būdavo rašomos ranka, 

revoliucijų, 
kurios sukeltų 
PaPildomų 
rūPesčių, 
stengsimĖs Patys 
neinicijuoti. 
dabar turime 
SUSITVaRkYTI SU 
TURTU IR PaSIdaRYTI 
namų darbus, 
kad tikĖtinas 
PerĖjimas į Šmm 
būtų sklandesnis.

korNeLiJa tiesNesytė

todėl pirmiausia sutariau, kad tai, ką 
galima, tvarkome elektroniniu būdu. 
Aš dokumentus pradėjau pasirašinėti 
elektroniniu parašu. Taigi popierizmo 
sumažėjo. Kolegos irgi pastebėjo, kad 
su dokumentų rengimu susiję darbo 
krūviai šiek tiek pamažėjo, kai kurie 
klausimai išsprendžiami greičiau. 

Kadangi su visais kolegomis dirbau, 
mes ir toliau taip pat bendraujame. 
jie eina tiesiai pas mane ir klausia. 
Atsirado daugiau neformalaus ben-
dravimo. 

ar žodis „užklupo“ būtų tinka-
miausias jums patikėtoms nau-
joms pareigoms apibūdinti?

manau, gyvenime atsitiktinumų nėra 
ir įvyksta tas, kas turi įvykti. 2001 m. 

Alfredo pliadžio nuotr. 
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KKsd pradėjau dirbti tarptautinių 
santykių specialiste, vėliau buvau ju-
ristė, dviejų skyrių vedėja, vyresnioji 
patarėja. niekas manęs labai neklaus-
davo – ateidavo ir pasakydavo, ką 
reikės daryti. KKsd žmonių nedaug, 
neturėdavau prabangos rinktis, to-
dėl tekdavo daryti. Taip gavau progą 
susipažinti su įvairiapuse departa-
mento veikla, todėl dabar labai naujų 
dalykų nėra, greičiau esama tam tikrų 
subtilumų. dėl to negalėčiau sakyti, 
kad šios pareigos mane užklupo vi-
siškai nepasirengusią. žmogui, kuris 
dirba, turi būti suteiktos karjeros ga-
limybės. dabartinis tikslas – susisty-
guoti vidinius darbus ir sulaukti tos 
dienos, kada bus aišku, ar pereiname 
į šmm, ar ne. 

į generalinio direktoriaus kabinetą 
persikrausčiau, nes mano kabinetas 
mažas, nėra kur priimti žmonių, o 
norinčiųjų ateiti ir tiesiog pasikalbėti 
sulaukiu daug. bet iš senojo kabineto 
iš esmės atsinešiau tik kompiuterį.

ar jau aišku, kaip keisis dabartinė 
departamento veikla, jeigu šį ru-
denį bus pritarta kksd integracijai 
į pervadintą šmm, ir statutas?

pagal sporto įstatymo projektą yra 
dvi sritys: fizinis aktyvumas ir aukš-
tasis sportinis meistriškumas. šios 
sritys viena be kitos negali egzistuoti. 
ši piramidė, kurios apačioje fizinis ak-
tyvumas, o viršuje – aukšto meistriš-
kumo sportininkai, turi būti. manau, 
kad sportui perėjus į šmm daugiau 
dėmesio būtų teikiama fiziniam 
aktyvumui, kuris dabar jo sulaukia 
mažokai. Tiesą sakant, pernai pradė-
jusi dalyvauti Es sporto darbo grupės 
posėdžiuose briuselyje supratau, kad 
mes fizinio aktyvumo srityje darome 
nepakankamai.

Europos parlamento atliekama „Euro-
barometro“ apklausa atskleidžia, kad 
Lietuvoje fiziškai neaktyvių žmonių 
daugėja: 2010 m. tokių buvo 44 proc., 
2014 m. 46 proc., o 2017 m. – 51 
proc. (tuo tarpu Kipre, maltoje, bul-
garijoje – atvirkščiai). Todėl akivaiz-
du, kad reikia kažką daryti aktyviau, 
nes įgyvendinami mažieji projektai 
jau nebepasiteisina. šiuo klausimu 
reikia bendros valstybės politikos ir 
integruoto požiūrio. bendrasis fizinis 
aktyvumas būtų ta sritis, kuri labai su-
taptų su šmm veiklomis. 

Aukštojo sportinio meistriškumo 
sritis turi savų bėdų, bet jos gana 
aiškios, nes treniravimo, rengimo 
procesai, cikliškumas – ar vienose, ar 
kitose rankose, bet visa tai jau seniai 
išsikristalizavę. be to, čia dirba profe-
sionalai: treneriai, sportininkai, medi-
kai, federacijos, kuriose po finansa-

vimo reformos atsirado daugiau itin 
specifines sritis išmanančių žmonių. 
Apie aukštąjį sportinį meistriškumą 
šmm specialistai, tikėtina, mažiau iš-
mano, bet sporto autonomiškumas 
šiai sričiai leidžia gerai veikti, gaunant 
iš valstybės tam tikrą finansavimą. 

jeigu seimas pritars naujajam įsta-
tymui, kuriame nebeminimas KKsd, 
o minima ministerija ar jos įgaliota 
institucija, vienas iš scenarijų būtų, 
kad KKsd, kaip įstaiga, likviduoja-
ma ir ministerijos viduje įsteigiamas 
struktūrinis padalinys, kuris ir užsiims 
sporto politikos formavimu. Arba 
kitas galimas scenarijus, kad KKsd 
pertvarkomas į įstaigą prie ministeri-
jos. Tačiau jau keleri metai bendra vy-
riausybės tendencija tokia, kad prie 
ministerijų įstaigų būtų kuo mažiau, 
vadinasi, antrasis scenarijus mažiau 
tikėtinas. Kiek dirbtų žmonių, ar jie 
liktų dabartinėje būstinėje žemaitės 
gatvėje – kol kas neaišku.

Nuo šių metų sausio įgyvendin-
ta sporto finansavimo pertvarka, 
Lietuvos olimpinio sporto centro 
(Losc) veiklos pokyčiai sukėlė 
daug emocijų. ar kksd tebepasie-
kia tų sporto žmonių, kurie nepa-
tenkinti šia pertvarka, balsai?

Taip, pasiekia. dabar šis nepasitenki-
nimas galbūt šiek tiek prigesintas, nes 
jau praėjo geras pusmetis, buvo laiko 
susitaikyti su naujovėmis. bet neat-
mestinas ir toks variantas, kad tai tyla 
prieš audrą, nes gali būti taip, kad kai 
kuriems į metų galą baigsis skirti pi-
nigai. manau, tuoj ateis tas laikas, kai 
bus galima daryti tam tikras išvadas. 

Netyla kalbos apie reformos spra-
gas, apie tai, kad prieš ją įgyven-
dinant ne viskas buvo tinkamai 
pasverta. Jūsų vertinimu, ar jau 
pradėjo ryškėti šios reformos spra-

Pokyčiai

gos? o gal apie tai kalbėti dar per 
anksti?

Kalbėti niekada ne per anksti. Kuo 
anksčiau pradedi kalbėtis apie daly-
kus, kurie galbūt yra nepopuliarūs, 
skausmingi, tuo greičiau susidėlioji 
planą, tuo visiems darosi aiškiau, 
žmonės pripranta prie vienos ar kitos 
minties ir tada sprendimų priėmimas 
būna lengvesnis. jeigu slėpsi, nepa-
sakosi, nerodysi, nekalbėsi – sulauksi 
priešpriešos, nes natūralu, kad žmo-
gus į nežinią reaguoja neramiai, pasi-
stato lyg ežys spyglius ir ginasi. 

man svarbu, kad būtų noras veikti, 
daryti. Tai vienas mano mėgstamų 
darbo metodų, kuriais vadovaujuosi. 
jeigu toks noras yra, visos pusės eina 
į kompromisus, sutaria dėl tinkamiau-
sio veiklos metodo, ten, kur nerei-
kia, neužsispiria. bet jeigu yra noras 
nedaryti, tada nėra apie ką kalbėti. 
Kita mano mėgstama sentencija – 
nieko nėra neįmanomo. 

Jeigu nieko nėra neįmanomo, kaip 
dėl Losc – gal čia įmanomi žings-
niai atgal?

Kaip bus su LOsc, gyvenimas paro-
dys. Atgal žingsnių nežengsi, nevaikš-
čiosi kaip vėžys, bet tolyn žengiantis 
sportas pats būtinus veiksmus išgry-
nins. Galbūt kai kurios sritys rodys 
savo silpnumą, kai kurios – stiprumą. 
iš stiprių dalykų paminėčiau bazių, 
infrastruktūros, įrangos sukoncen-
travimą. mums, tokiai mažai šaliai, 
sporto sritį daug finansuojančiai iš 
biudžeto, žinoti, ko ir kiek turime, ką 
ir kiek galime valdyti – į naudą. Gal-
būt LOsc pavadinimą reikėtų pakeis-
ti, jį pavadinti sporto paslaugų centru 
ar, kaip buvo siūloma, nacionaliniu 
sportu centru. man atrodo, kad šio 
centro teikiamų paslaugų spektras 
laikui bėgant išsigrynins ir jau arti-

Kaip rodo Europos 
parlamento atliekamos 
„Eurobarometro“ apklausos 
duomenys, Lietuvoje 
fiziškai neaktyvių žmonių 
per septynerius metus 
padaugėjo 7 proc.: 2010 m. 
tokių buvo 44 proc., 
2014 m. – 46 proc., 
o 2017 m. – 51 proc.

APKLAUSA
pokyčiai

Fizinis aktyvumas 
neatsiejamas nuo didelio 

sportinio meistriškumo

sauliaus Čirbos nuotr.
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Pokyčiai

miausiu metu, gal net po naujųjų, 
pamatysime, kur pačios federacijos 
susitvarko, kur nesusitvarko. Tada bus 
aiškiau, kurias paslaugas būtų tikslin-
ga koncentruoti ir teikti.

dėl aukštojo sportinio meistriškumo 
reikia aiškios valstybės pozicijos. šios 
pozicijos nebuvimas ir sukėlė visas 
šias bangas. 

išderinta ir Lietuvos sporto me-
dicinos centro veikla. dėl medikų 
reikalingumo sportininkams nea-
bejojama, bet centras paliktas be 
tiesioginio finansavimo, Losc pri-
klausę medikai atleisti, išsibarstę 
po federacijas, nuosavus medicinos 
kabinetus.

sporto medikai – aukščiausio lygio 
profesionalai, sektini pavyzdžiai ir 
protingoji visuomenės dalis. po LOsc 
pertvarkos sunkiau tapo mažosioms 
federacijoms, kurios neįstengia išlaiky-
ti mediko arba jo reikia tik kelioms va-
landoms per mėnesį ar savaitę. mano 
nuomone, dabar medikus sugrąžinti 
atgal į kažkokį centrą jau būtų ta su-
dėtingoji proceso dalis. jie jau spėjo 
pajusti, kad gali dirbti komercinėmis 
kainomis, gali patys planuoti savo lai-
ką, galbūt nevažiuoti į ilgas treniruočių 
stovyklas. pajutęs, kad gali būti savo 
gyvenimo šeimininkas, aukšto rango 
specialistas kažin ar benorės grįžti ten, 
kur jam nėra normaliai mokama, ten-
ka važinėti po varžybas ir treniruočių 
stovyklas net savo atostogų sąskaita.

reformos sukeltos aistros, kaip 
minėjote, prigeso, bet nenurimo. 
kas susiklosčius tokiai padėčiai yra 
svarbiausia? 

svarbiausia neužsidaryti, bendrauti ir 
kitąkart vien pasikalbėjus problemos 
ima nebeatrodyti tokios didelės. Kai 
jų nesprendi, užgniauži, tada jos kau-
piasi, didėja. Kita vertus, kai užsidarai 
viduje su savo bėdomis, nežinai, ką 
gero turi kiti. Galbūt kiti jau sugalvojo 
visus ėjimus ir sprendimus. pavyz-
džiui, mes kalbame, kad nacionali-
niu lygiu neturime jokios normalios 
sporto duomenų bazės – patikimos, 
išsamios statistikos, kuria remdamiesi 
galėtume priimti atitinkamus spren-
dimus ar keliais mygtukų paspaudi-
mais palyginti, padėlioti sporto skai-
čius: kiek yra trenerių, sportuojančių 
vaikų, bazių ir pan. neseniai kolega iš 
šiaulių man sako: viską mes turime, 
tik šie duomenys – mūsų savivaldy-
bės sporto registras. bet nacionaliniu 
lygiu neturime, vadinasi, tai mūsų 
veiklos spragos.  

ne mažiau svarbu, kad federacijos 
sugebėtų išreikšti savo pamatuotus 
ir konkrečius pasiūlymus. problemą 

išsakyti labai paprasta, bet gal gali-
ma pasiūlyti ir kažkokių sprendimo 
variantų. jeigu federacijos sugebėtų 
išsigryninti problemas ir pateikti siū-
lymų, kaip jas spręsti, visiems būtų 
daug paprasčiau. 

turime dvi pagrindines Lietuvos 
sportu besirūpinančias instituci-
jas – Ltok ir kksd. Bet pastaruoju 
metu dažniau domimasi šių įstaigų 
tarpusavio santykiais nei bendrais 
interesais ir darbais. 

Aš stengiuosi asmeniškumus at-
skirti nuo darbo. man daug kas gali 
nepatikti, bet tai nereiškia, kad su 
tokiu žmogumi negali dirbti bendro 
darbo. jei darbą suvoki kaip bendrą, 
asmeniškumus pasidedi į šoną ir eini 
dirbti, o savąjį „aš“ reikia demons-
truoti ten, kur vieta tą daryti. manau, 
visi pasistengsime, kad ateityje tokių 
susikirtimų nebūtų.

jeigu kalbėsime apie LTOK ir KKsd, 
nematau, kur čia reikėtų kovoti. Čia 
ne ta arena. nors mėgstama priešinti 
vyriausybininkus su nevyriausybi-
ninkais, abu siekiame tų pačių tikslų: 
norime, kad sporto padėtis šalyje ge-
rėtų, netrūktų sportuojančių vaikų, 
tauta būtų sveika, galėtume džiaug-
tis medaliais ir pan. jeigu yra noras 
veikti, daryti, pasiekti konkrečių re-
zultatų, galima susitarti.

reikia žiūrėti į ateitį. Es institucinio 
sporto reglamentavimo lygiu vienas 
iš prioritetų yra socialinis dialogas. 
Tarp vyriausybininkų ir nevyriausy-
bininkų socialinis dialogas vyksta ir 
aukščiausiu Es lygiu. į sporto tary-
bą, kurioje renkasi sporto ministrai, 
visada kažkas atvyksta iš aukščiau-
sio rango nevyriausybininkų, tarki-
me, uEFA prezidentas Aleksandras 
Čeferinas ar pats TOK prezidentas 
Thomas bachas. vyriausybininkai su 
nevyriausybininkais kartu sprendžia, 
kaip atkreipti didesnį dėmesį į spor-
tą, kaip sudominti, pritraukti daugiau 

žmonių arba pasakyti, kad sportas 
gali padėti išspręsti daugybę proble-
mų: socialinės integracijos, užimtu-
mo ir pan. ir nepamiršti, kad tik tada, 
kai stiprios apačios, atsiranda ir gerų 
aukšto meistriškumo sportininkų. 

kokie svarbiausi darbai jūsų laukia?

revoliucijų, kurios sukeltų papildomų 
rūpesčių, stengsimės patys neinicijuo-
ti. dabar turime susitvarkyti su turtu ir 
pasidaryti namų darbus, kad tikėtinas 
perėjimas į šmm būtų sklandesnis. 
Kita kryptis – susikurti patikimą sporto 
duomenų bazę, bent jau iki šių metų 
galo išsiaiškinti indikatorius, ko mums 
reikia, ką reikėtų rinkti, kokioje platfor-
moje tą daryti, susiskaičiuoti šio darbo 
finansinę išraišką ir įsivertinti, ar patys 
esame pajėgūs tokią duomenų bazę 
įsigyti, ar bandyti gauti „Erasmus“ pa-
ramą, kurios viena iš krypčių – parama 
duomenų bazei kurti. 

iš renginių norėčiau išskirti rugsėjį 
vykstančią Europos sporto savaitę, 
kuri jau peržengė Europos sąjungos 
ribas. Europos Komisija tam skiria 
pinigų, bet mes šios iniciatyvos ne-
išnaudojame bendram fiziniam ak-
tyvumui paskatinti. Tikiuosi, šiemet 
pavyks svariau prisidėti prie jau su-
planuotų renginių.

koks jūsų pačios santykis su spor-
tu?

sportas viena ar kita forma visada 
buvo mano gyvenimo dalis. mano 
tėvas buvo sportininkas – sprinteris, 
todėl mūsų namuose sportas visada 
buvo žiūrimas nepriklausomai nuo 
to, kokio rango varžybos vykdavo: 
Europos ar pasaulio čempionatai, 
olimpinės žaidynės. 

Aš pati profesionaliai nesportavau, 
bet su metais suprantu, kad fizinis ak-
tyvumas – tai neatskiriama gyvenimo 
dalis, todėl mano sūnus, nors dar tik 
eis į pirmą klasę, jau lanko ne vieną 
sporto būrelį. 

Evaldo šem
ioto nuotr.

K.Tiesnesytė Kauno sporto halėje sveikino pirmosios Lietuvos tautinės olimpiados 
80-mečio minėjimo dalyvius
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galingi 
lietuvių 
YRIaI
geriausi lietuvos 
irkluotojai dar kartą 
įrodĖ savo jĖgą. glaZge 
vykusiame Žemyno 
čemPionate mūsų Šalies 
aTSToVaI NeT TRIS kaRTUS 
koPĖ ant garbĖs Pakylos. 

vienviečių valčių varžybose sidabrą 
iškovojo triskart Europos čempionas 
32 metų mindaugas Griškonis. Eu-
ropos vicečempionais Glazge tapo 
ir porinę keturvietę irkluojantys do-
vydas nemeravičius, saulius ritteris, 
rolandas maščinskas bei Aurimas 
Adomavičius. praėjusiais metais ši 
įgula laimėjo auksą ir žemyno, ir pla-
netos pirmenybėse. Tiesa, tada valty-
je vietoje s.ritterio sėdėjo šįkart dėl 
traumos negalėjęs irkluoti martynas 
džiaugys. 

pirmą bendrą trofėjų aukščiausio 
rango suaugusiųjų varžybose iškovo-

jo porinę dvivietę irkluojančios milda 
valčiukaitė ir ieva Adomavičiūtė. 
joms įteikti bronzos medaliai.

b finalą laimėjusi Lina šaltytė-ma-
silionė galutinėje įskaitoje užėmė 
septintą vietą, o pavienės keturvietės 
ekipažas, sudarytas iš povilo stan-
kūno, Giedriaus bieliausko, manto 
juškevičiaus ir sauliaus ilonio, liko 
dvyliktas.

svarbiausias sezono išbandymas 
geriausių Lietuvos irkluotojų laukia 
rugsėjo 9–16 d. bulgarijos mieste 
plovdive, kur vyks pasaulio čempi-
onatas.

medalIaI

 Europos 
vicečempione 
tapo Lietuvos 
porinės 
keturvietės įgula 
(stovi kairėje)

m.Griškonis 
iškovojo sidabrą

FisA
 nuotr.

m.valčiukaitė ir i.Adomavičiūtė laimėjo bronzos medalius
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tautinĖs 
olImPIadoS 
jubiliejus
lIePoS 28 d. lIeTUVoS SPoRTo 
bendruomenĖ kauno sPorto halĖje 
PaminĖjo Pirmosios lietuvos tautinĖs 
olimPiados 80-metį. 
praNas maJauskas

prieš iškilmes Halėje grupė organi-
zatorių nuvyko į Kauno petrašiūnų 
kapines ir ten padėjo gėlių ant Lietu-
vos tautinės olimpiados pirmininko 
vytauto Augustausko-Augustaičio, 
Lietuvos sportinio ir olimpinio judėji-
mo pradininkų stepo Garbačiausko ir 
Elenos Kubiliūnaitės-Garbačiauskie-
nės, Lietuvos sporto legendų stefa-
nijos Astrauskaitės, Algirdo šociko, 
ričardo Tamulio, Adolfo varanausko, 
Algimanto baltušniko ir daugelio kitų 
kapų. 

renginys Halėje prasidėjo „Tautine 
giesme“, po kurios pagerbiant pirmo-
sios Lietuvos tautinės olimpiados da-
lyvių ir vėlesnių laikų Lietuvos sporto 

bendruomenės narių atminimą stojo 
tylos minutė.

iškilmėse dalyvavo seimo, vyriausy-
bės, daugelio Lietuvos valstybinių ir 
visuomeninių organizacijų atstovai. 
šventės dalyvius pasveikino ir apie 
pirmosios Tautinės olimpiados svar-
bą vėlesnei Lietuvos sporto raidai 
kalbėjo renginio organizacinės ko-
misijos pirmininkas pranas majaus-
kas, Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto garbės prezidentas, Lietuvos 
olimpinės akademijos prezidentas 
Artūras poviliūnas, Lietuvos tauti-
nio olimpinio komiteto prezidentė, 
olimpinė čempionė daina Gudzine-
vičiūtė, laikinai einanti Kūno kultū-

ros ir sporto departamento genera-
linio direktoriaus pareigas Kornelija 
Tiesnesytė, seimo narys Gediminas 
vasiliauskas, buvęs garsus krepši-
ninkas ir daugkartinis Kauno miesto 
savivaldybės tarybos narys Gedimi-
nas budnikas. 

buvo apdovanoti į šventę atvykę 
Lietuvos olimpiečiai, sportui ir olim-
piniam sąjūdžiui nusipelnę žmonės 
bei geležinės valios bėgikas Aidas Ar-
dzijauskas, įveikęs 8000 km atstumą 
ir iš dakaro per šimtą dienų atbėgęs 
į Lietuvą.

į areną buvo įnešta Linos banio-
nienės iškepta lietuviška duonelė, 
Kauno pieno kombinato suspaustas 
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ŠventĖ

milžiniškas sūris ir seimo narių dova-
notas uAb „bijola“ pagamintas tortas.

meninę programą atliko Lietuvos 
regionų atstovai. pirmieji į sceną pa-
kilo aukštaičiai su panevėžio rajono 
savivaldybės meru povilu žaguniu, 
kuris, pasveikinęs šventės dalyvius, 
leido pasireikšti savo krašto geriau-
siam meno kolektyvui – miežiškių 
kaimo kapelai. po jų susirinkusiuo-
sius linksmino dzūkijos, suvalkijos ir 
žemaitijos muzikantai, dainininkai 
bei šokėjai. 

šventės dalyviais nuoširdžiai rūpino-
si ,,Akropolio“ aktyvaus laisvalaikio 
stovyklos jaunimo savanoriai, Kauno 
sporto halės kolektyvas. 

Evaldo šem
ioto ir Lietuvos sporto m

uziejaus nuotr.

viso pasaulio lietuvių sporto 
šventė – Tautinė olimpiada – 
1938 m. buvo surengta Kaune 
ir Klaipėdoje (buriavimo ir 
irklavimo varžybos) minint 
dvidešimtąsias Lietuvos 
nepriklausomybės metines. 
Atidarymo ceremonija sutraukė 
daugiau kaip 10 tūkst. žmonių. 
ugnį olimpiniam aukurui uždegti 
sportininkų eisena iki stadiono 
nešė iš vytauto didžiojo karo 
muziejaus sodelio nuo nežinomo 
kareivio kapo. prie muziejaus 
buvo įžiebtas žibintas, o nuo jo 
– kiti žibintai. nešdama žibintus 
daugiatūkstantinė minia ėjo iki 
stadiono, kurį pasiekus buvo 
sugiedota „Lietuviais esame 
mes gimę“ ir uždegta olimpinio 
aukuro ugnis. Tautinę olimpiadą 
atidarė ir kalbą pasakė šalies 
prezidentas Antanas smetona. 
didžiausioje to meto sporto 
šventėje dalyvavo 2 tūkst. 
lietuvių sportininkų iš Lietuvos, 
brazilijos, didžiosios britanijos, 
jAv, Latvijos ir vilniaus krašto.

1938 m.
atidarymas

buvo išleisti keturi olimpiniai pašto ženklai
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kuO NustebINs 
VelNIo TUzINaS?
trylika. tiek lietuvos sPortininkų sPalio 6–18 d. 
dalyvaus trečiose Pasaulio jaunimo olimPinĖse 
ŽaidynĖse argentinos sostinĖje buenos airĖse. 
aLgis BaLsys

Lietuvai septynių sporto šakų varžybose atstovaus 
13 sportininkų: keturi plaukikai (dvi merginos, du 
vaikinai), dvi irkluotojos, du penkiakovininkai (mer-
gina ir vaikinas), du lengvaatlečiai, po vieną gimnas-
tikos ir šaudymo atstovę bei stalo tenisininkas.

rugpjūčio 2 d. LTOK būstinėje vyko techninis pa-
sitarimas. jame dalyvavo Olimpinio komiteto ir tų 
federacijų, kurių sportininkai iškovojo teisę startuoti 
žaidynėse, vadovai, treneriai, medikai. sėkmės bai-
giamajame pasirengimo etape linkėjo LTOK prezi-
dentė daina Gudzinevičiūtė. „Aš jus atvykusius pasi-
tiksiu buenos Airėse“, – sakė prezidentė.

LTOK olimpinio sporto direktorius ir misijos vadovas 
Einius petkus bei jo pavaduotojas Kazys steponavi-
čius papasakojo susirinkusiems, ką matė ir girdėjo 
balandžio pabaigoje buenos Airėse vykusiame misi-
jos vadovų seminare. pristatė sporto bazes, olimpinį 
kaimelį. Lietuvos delegacija kelionę į buenos Aires 
lėktuvu pradės iš vilniaus per Frankfurtą. nuo šio 
vokietijos miesto iki Argentinos sostinės teks skristi 
beveik 14 valandų. 

Kaip sakė ilgametis Lietuvos olimpinės rinktinės vyr. 
gydytojas dalius barkauskas, sportininkams talkin-

siantis ir šiose žaidynėse, keisis ne tik laiko juosta, 
bet ir metų laikai. iš lietuviško rudens jaunieji sporti-
ninkai pateks į pietų Amerikos šalies pavasarį, ten jų 
lauks žydintys medžiai ir kiti alergiškų žmonių tykan-
tys pavojai... Laiko skirtumas – šešios valandos: kai 
Lietuvoje jau pusiaudienis, ten dar ankstyvas rytas.

sporto federacijų atstovai supažindino su savo jau-
naisiais sportininkais, informavo, kaip vyks finalinis 
pasirengimo žaidynėms etapas. Galima teigti, kad 
kelialapius į žaidynes pelnę Lietuvos sportininkai jau 
yra pakankamai ragavę tarptautinių varžybų duo-
nos, dalyvavę savo amžiaus ir Europos suaugusiųjų 
čempionatuose.

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos gene-
ralinis sekretorius viačeslavas Kalininas priminė, kad 
dvejose ankstesnėse žaidynėse jų sportininkai iško-
vojo medalius. susirinkusieji tai suprato kaip užuo-
miną, kad ir šiemet vilčių yra. Kaip sakė v.Kalininas, 
Elžbieta Adomaitytė gerai fechtuojasi ir bėga, o Ai-
varas Kazlas – fechtuojasi. Abu mūsų sportininkai yra 
kairiarankiai ir fechtavimo takelyje turi pranašumą 
prieš savo varžovus. per šiųmetį Europos devyniolik-
mečių čempionatą džonkuve (Lenkija) abu mūsų 
sportininkai mišrių estafečių varžybose tarp dešim-

ŽaidynĖs

Olimpinis kaimelis

buenos Airėse vyks 32 sporto 
šakų, 36 disciplinų varžybos, 
bus išdalytas 241 medalių 
komplektas, o į juos pretenduos 
3998 sportininkai. vaikinų ir 
merginų bus po 1999. Lietuvai 
septynių sporto šakų varžybose 
atstovaus 13 sportininkų – 
7 merginos ir 6 vaikinai. 

skaičiai

ŽVILGSNIS
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ties dalyvavusių komandų pelnė bronzos medalius. 
Asmeninėse keturkovės varžybose Elžbieta liko sep-
tinta, jai Argentinoje per asmenines varžybas pla-
nuojama 8–12 vieta. Aivaras per atrankos varžybas 
dukart buvo septintas, jam jaunimo žaidynėse pla-
nuojama 6–10 vieta. beje, buenos Airėse penkiako-
vininkai varžysis keturiose rungtyse – nebus jojimo.

Gana patyrusios ir mūsų dvivietės be vairininkės ir-
kluotojos Kamilė Kralikaitė bei vytautė urbonaitė. 
jos šiemet Europos jaunių irklavimo čempionate 
prancūzijoje iškovojo bronzos medalius. jeigu tai 
būtų klasikinė 2000 m distancija, apie finalą būtų ga-
lima galvoti ir buenos Airėse. 

„deja, ten irkluotojos lenktyniaus neįprastai trum-
pame 500 m nuotolyje. Čia jau sunkiau ką nors pro-
gnozuoti. daugiau galimybių laimėti turės tos įgulos, 
kurios tradiciškai greičiau pradeda klasikinį nuoto-
lį“, – sakė Lietuvos irklavimo federacijos generalinė 
sekretorė inga daukantienė. 

Lengvoji atletika šiemet turės tik du atstovus – rutu-
lio stūmiką dominyką Čepį ir 110 m su barjerais bė-
giką dovydą petkevičių. Lengvosios atletikos fede-
racijos generalinės sekretorės nijolės medvedevos 
ir trenerių valerijaus murašovo bei Alvydo Gavėno 
nuomone, abu jie pajėgūs pagerinti asmeninius 
rezultatus, o tada jau galima pakovoti ir dėl aukš-
tesnių vietų. beje, abu sportininkai pernai dalyvavo 
Europos jaunimo olimpiniame festivalyje dėre. Ten 
d.petkevičius finišavo penktas.

Lietuvos plaukimo federacijos vadovai tuo metu jau 
buvo Glazge, kuriame vyko Europos čempionatas. 
jame dalyvavo ir mūsų jaunųjų plaukikų rinktinės ly-
derė Kotryna Teterevkova, šiemet Helsinkyje tapusi 
100 m krūtine rungties Europos jaunimo čempione. 
dvigubai ilgesnėje distancijoje ji iškovojo bronzos 
medalį. Glazge tarp 50 m ir 200 m krūtine rungties 
dalyvių Kotryna buvo 22-a, o 100 m nuotolyje liko 
28-ta. pernai dėre bei šiemet Helsinkyje gan sėk-
mingai pasirodė nugara plaukiantis Arijus pavlidis. į 
buenos Aires taip pat vyks krūtine plaukianti Agnė 

šeleikaitė ir Alanas Tautkus, plauksiantis nugara. 

Labiausiai patyręs rinktinėje bus stalo tenisininkas 
medardas stankevičius. jis yra įvairių jaunių ir jauni-
mo tarptautinių turnyrų nugalėtojas bei prizininkas. 
Lietuvos stalo teniso asociacijos generalinė sekreto-
rė justė mažeikienė priminė, kad šis aštuoniolikme-
tis sportininkas jau trejus metus gina Lietuvos vyrų 
rinktinės garbę. 

Lietuvos gimnastikos federacijos prezidento Algi-
manto Gudiškio tikinimu, jaunoji gimnastė Eglė 
stalinkevičiūtė yra stabili sportinės gimnastikos dau-
giakovininkė, gan sėkmingai pasirodo ir ant atskirų 
prietaisų.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos generalinė sek-
retorė Laura šaučikovaitė-Astrauskienė ir trenerė 
vida zvicevičienė sakė, kad šaulė Greta rankelytė į 
žaidynes vyks gavusi papildomą kvotą iš Tarptauti-
nės šaudymo sporto federacijos. ji šaudys pistoletu 
iš 10 m atstumo. 

rugsėjo 27 d. LTOK planuojamos Lietuvos delega-
cijos palydos į trečiąsias jaunimo vasaros olimpines 
žaidynes buenos Airėse. delegacijoje bus ir jaunasis 
ambasadorius, plaukimo treneris dominykas spud-
vilas, kuris įveikė respublikinę bei tarptautinę atran-
ką. jis rūpinsis varžybas baigusių mūsų sportininkų 
laisvalaikiu ir kultūrine programa.

Einiaus petkaus nuotr.

buenos Airės

ŽaidynĖs

spalio 8–9 d. buenos Airėse 
vyks 133-ioji TOK sesija. joje bus 
išrinkti devyni nauji Tarptautinio 
olimpinio komiteto nariai. penki 
iš kandidatų, tarp jų ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
prezidentė, olimpinė čempionė 
daina Gudzinevičiūtė, gali tapti 
individualiais TOK nariais. dar 
keturi atstovautų olimpinio 
judėjimo organizacijoms.

Tok SeSIja

riNkimai

sportininkų 
kambarys 
olimpiniame 
kaimelyje
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ČeMPIONAtAs įeIs               
į lietuvos istoriją 
lietuvos lengvosios atletikos federacijos vicePreZidentĖ ir 
generalinĖ sekretorĖ nijolĖ medvedeva – aPie iŠsiPildŽiusius ir 
neiŠsiPildŽiusius lūkesčius euroPos čemPionate berlyne. 
marytė marciNkevičiūtė 

Apie šį Europos čempionatą berlyne dar ilgai bus 
kalbama, nes tai buvo pats sėkmingiausias mūsų 
atstovų pasirodymas per visą Lietuvos lengvosios 
atletikos istoriją. senojo žemyno disko metimo 
čempionu tapo vaclovo Kidyko auklėtinis Andrius 
Gudžius, o bronzos medalį pelnė ieties metikė Li-
veta jasiūnaitė, kurią treniruoja Teresė nekrošaitė. 
Abu jie Kauno „starto“ sporto mokyklos auklėtiniai. 

šalia garbės pakylos liko ketvirtąsias vietas užėmu-
sios sportininkės – šuolininkė į aukštį Airinė palšytė 
ir ėjikė brigita virbalytė-dimšienė. iš viso į pirmą še-
šetuką pateko septyni Lietuvos lengvaatlečiai. prieš 
išvyką į berlyną Lietuvos lengvosios atletikos fede-
racijos (LLAF) prezidentas Eimantas skrabulis pra-
sitarė, kad jis slapčia galvojo apie keturis medalius. 

„Tikrai tokia galimybė buvo, nors prieš čempionatus 
aš niekada nelinkusi mūsų sportininkams iš anksto 
kabinti medalių. vylėmės, kad medalį gali iškovoti 
Agnė šerkšnienė. nepaprastai gaila A.palšytės, kuri 
šįkart liko be apdovanojimo, nors 2016-aisiais per 
Europos čempionatą Amsterdame laimėjo sidabrą. 
jai medalis išsprūdo paskutinę akimirką, kai bul-
garė mirela demireva rizikavo ir praleidusi 1,96 ir  
1,98 m aukščius tik trečiuoju bandymu peršoko 
kartelę, pakeltą į 2 m aukštį. šis aukštis bulgarei už-
tikrino sidabro medalį, o Airinė buvo nustumta į ke-

tvirtą vietą“, – varžybų baigtį primena LLAF vicepre-
zidentė ir generalinė sekretorė nijolė medvedeva. 

Lengvaatlečiai pasirodė puikiai. kas padėjo pa-
siekti tokių svarių rezultatų?

mūsų sportininkų rezultatų atoslūgis tęsėsi du 
olimpinius ciklus. po rio de žaneiro olimpinių žai-
dynių pradėjome kalbėti, kad laukiame ir tikimės 
kilimo į viršų. sportininkai augo, užaugo ir subren-
do. Kartų kaita neužsitęsė, reikėjo tik išlaukti, kada 
sportininkai tars savo žodį. 

Tikrai nesigailime, kad į berlyną delegavome rekor-
dinį 27 lengvaatlečių būrį. vieni laimėjo medalius, 
kiti kovojo dėl aukštų vietų, o treti įgijo vertingos 
patirties. LLAF visą laiką stengiasi motyvuoti tuos 
sportininkus, kurie siekia užsibrėžto tikslo. Fe-
deracijos prašymu trys mūsų atletai – sprinteriai 
Karolina deliautaitė ir Gediminas Truskauskas bei 
justinas beržanskis (3000 m kliūtinis bėgimas), 
kurie nebuvo įvykdę normatyvų, gavo vardinius 
kvietimus. 

Lengvaatlečiai tobulėja, o kaip mūsų treneriai?

nepasakyčiau, kad į mūsų rinktinę įsiliejo daug 
jaunų trenerių, ją papildė tik vienas kitas. Europos 
čempionato medalininkų ir aukštas vietas užėmu-
sių sportininkų treneriai yra sukaupę didelę patirtį. 

Žvilgsnis

berlyno 
olimpinis 
stadionas

Alfredo pliadžio nuotr. 

Andrius Gudžius – trečiasis 
Lietuvos disko metikas, tapęs 
Europos čempionu. dar 
atstovaudamas ssrs 1986 m. 
žemyno pirmenybėse triumfavo 
romas ubartas. 2006 m. Lietuvai 
Europos auksą iškovojo virgilijus 
Alekna.

3
čempioNai
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norėtųsi, kad geriausi mūsų treneriai tarpusavyje 
glaudžiau bendradarbiautų ir sukauptą patirtį per-
teiktų jaunesniems kolegoms. 

jaunimas ateina su savo idėjomis, vizijomis. jeigu 
mūsų treneriai vieni su kitais dalytųsi savo patir-
timi, galbūt rezultatai būtų dar geresni. Treneris 
auga kartu su savo auklėtiniu. iš trenerių nenorė-
čiau nieko išskirti. jie visi dirba, stengiasi, tobulėja. 
Aš jais visais tikiu, bet norėtųsi turėti daugiau aukš-
to lygio trenerių. 

kas, be lengvaatlečių ir trenerių, Berlyne sudarė 
Lietuvos sportinę delegaciją?

džiaugiamės, kad galėjome išvežti visų sportininkų 
trenerius, tik dėl vykti atsisakiusio simo bertašiaus 
trenerio juozo Garalevičiaus buvo pokyčių – jį pa-
keitė buvusi trenerė danutė svitojūtė. Lengvaatle-
čių Agnės šerkšnienės, Eglės balčiūnaitės, modes-
tos morauskaitės treneriai yra užsieniečiai, todėl jie 
į čempionatą atvyko su savo šalies sportininkais. 

dovilę dzindzaletaitę šefavo buvęs jos treneris, ku-
ris ją treniravo prieš pora metų. delegacijoje taip 
pat buvo gydytojas Tomas vorobjovas, kinezitera-
peutai mantas Lesnickas ir Tomas bendaravičius 
bei psichologė Aistė žemaitytė.  

europos čempionate debiutavo nemažai Lietu-
vos lengvaatlečių, tačiau, tarkime, s.Bertašius 
ar živilė vaiciukevičiūtė debiutantais tikrai ne-
sijautė. gal dar ką nors norėtumėte išskirti?

Tikrų tikriausi debiutantai šiame čempionate – 
1500 m nuotolio bėgikas s.bertašius bei marato-
nininkai milda vilčinskaitė-Eimontė ir mindaugas 
viršilas, kurie niekada iki tol nebuvo dalyvavę nė 
viename pasaulio ar Europos jaunimo arba jaunių 
čempionate. A.Gudžius, A.palšytė, b.virbalytė-dim-
šienė, L.jasiūnaitė, A.Orlauskaitė-šerkšnienė, 
m.morauskaitė, Edis matusevičius, kiti savo sporti-
nę karjerą pradėjo nuo Europos jaunimo vasaros 
olimpinių festivalių. 

Kiti mūsų sportininkai neatsirado iš niekur, jie jau 
buvo dalyvavę pasaulio ir Europos įvairaus am-
žiaus grupių čempionatuose. L.jasiūnaitė malonią 
staigmeną pateikė dar 2015-aisiais, kai Taline per 
Europos jaunimo iki 23 m. čempionatą pelnė bron-
zos medalį. 

bet viena yra dalyvauti jaunimo čempionatuose ir 
visai kas kita – suaugusiųjų. Tačiau ir suaugusiųjų 
sporte mūsų jauni sportininkai tobulėja. jau praė-
jusiame Europos čempionate Amsterdame Liveta 
parodė, ko iš tikrųjų yra verta. pastaraisiais metais 
ji ypač sustiprėjo, stabilizavosi rezultatai. berlyne 
stipriausios senojo žemyno ieties metikės tikrai ne-
galvojo, kad mūsų sportininkė pelnys medalį, nes 
techninėse rungtyse ypač sunku išsiveržti į lyderes. 
dabar elito sportininkės jau bus priverstos skaitytis 
su talentinga Lietuvos ieties metike. 

pačių gražiausių žodžių nusipelno A.Gudžius, ku-
ris pergalę išplėšė pačiu paskutiniausiu bandymu. 
nustebino s.bertašius, kurį pavadinčiau vėlyvo 
brendimo sportininku. 1500 m distancija – nelen-
gva rungtis, norint joje sėkmingai varžytis reikia 
didelės patirties. jo treneris j.Garalevičius, matyda-
mas didelį savo auklėtinio potencialą, jo neforsavo, 
tausojo. 

Žvilgsnis

v.Kidykas, A.Gudžius ir T.bendaravičius

L.jasiūnaitė

A.palšytė
b.virbalytė-
dimšienė 

ėjikės trasoje
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dar prieš pora metų iš šio trenerio lūpų girdėjo-
me, kad simas taps didelio meistriškumo bėgiku. 
jis motyvuotas, protingas, pasižymi ištverme ir 
greičiu. šiemet bėgikas atsiskleidė visu pajėgumu, 
rungtyniavo stabiliai ir gerino Lietuvos rekordus. 
Kolegos iš kitų šalių stebėjosi ir klausinėjo, kur mes 
radome ir kada užsiauginome tokį pajėgų viduti-
nių nuotolių bėgiką. 

s.Bertašius ypač stokoja rimtų tarptautinių var-
žybų patirties. Jis prasitarė, kad būtų laimingas, 
jeigu būtų pakviestas dalyvauti tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos organizuoja-
mose deimantinės lygos varžybose. ar realu 
sulaukti tokio kvietimo?

Tai labai sudėtinga. praėjusiais metais netgi pasau-
lio čempionas A.Gudžius kurį laiką nebuvo kviečia-
mas dalyvauti šios lygos etapų varžybose. rašėme 
raštus, protestavome, labai aktyvi buvo jo vadybi-
ninkė valentina Fediušina. Tik per didžiausius var-
gus Andrius buvo pakviestas dalyvauti deimanti-
nės lygos varžybose. 

jeigu jis nebūtų svariai pasirodęs etapų varžybose, 
nebūtų pakviestas į finalą. O jis laimėjo finalines 
varžybas. deimantinėje lygoje – sava virtuvė, sti-
prių vadybininkų, kurie su varžybų organizatoriais 
palaiko gerus ryšius, uždaras ratas. reikia ryžtingai 

kovoti ir už stadiono ribų, norint ten prasimušti. 
ypač sunku ten patekti Europos lengvaatlečiams, 
tai uždaros elito varžybos. 

Elito sportininkams svarbu turėti gerą vadybininką. 
s.bertašius iki šiol jo neturėjo, bet dabar turės trejų 
olimpinių žaidynių dalyvę v.Fediušiną, kuri tvarko 
ir A.Gudžiaus, E.matusevičiaus bei dar kelių mūsų 
sportininkų reikalus. su ja sutartį pasirašė ir šuoli-
ninkė į aukštį urtė baikštytė. 

visus tarptautinius lengvaatlečių startus derina va-
dybininkai, nes tai yra komercinės varžybos. simas 
startus galėtų pradėti nebūtinai nuo deimantinės 
lygos, o nuo įvairių „challenger“, kitų Europos var-
žybų, kurių yra daug. 

čempionate maloniai nustebino ėjikai B.virba-
lytė-dimšienė (4 vieta), ž.vaiciukevičiūtė (5) ir 
arturas mastianica (14). kuo paaiškintumėte 
tokį mūsų ėjikų proveržį?

b.virbalytė-dimšienė daug metų ėjo šio tikslo link, 
viename iš pasaulio čempionatų buvo septinta. šią 
žiemą sportininkei pavyko pasirengimas Australi-
joje, ji įgijo pasitikėjimo savo jėgomis ir čempiona-
te berlyne buvo ypač geros emocinės bei psicholo-
ginės būsenos. 

Talentinga ėjikė ž.vaiciukevičiūtė jau pagerino 

LLAF vadovai, treneriai, medikai ir sportininkai berlyne

s.bertašius

A.šerkšnienė

E.matusevičius

j.beržanskis

d.rapšys
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pati sporto sistema, didžiulė spraga ir tragedija 
mūsų aukštosios mokyklos, kuriose sportininkams 
nėra jokių sąlygų siekti meistriškumo. vienai fede-
racijai išlaikyti sportininkus yra nerealu. 

Berlyno olimpiniame stadione buvo ir liūdnų 
akimirkų: prastai trišuolio sektoriuje pasirodė 
d.dzindzaletaitė, 400 m distanciją silpniau nei 
tikėtasi bėgo eva misiūnaitė, o maratono – vai-
da žūsinaitė.

visi 27 mūsų lengvaatlečiai idealiai pasirodyti, žino-
ma, negalėjo. daugiau tikėjomės iš d.dzindzaletaitės, 
prognozavome, kad ji pateks į finalą ir ten sėkmingai 
šokinės. Gimus vaikeliui sportininkė daug skiria dė-
mesio jam, neturi nuolatinio trenerio ir dirba savaran-
kiškai, patarimais padeda jos vyras sprinteris richar-
das Kilty. Tai jau ne profesionalus sportas, į tikslą turi 
vesti treneris. jeigu dovilė artimiausiu metu ryžtingai 
neapsispręs, jai siekti svarių rezultatų bus sudėtinga. 

Ganėtinai silpnai 400 m distancijoje pasirodė E.mi-
siūnaitė. daugiau tikėjomės iš metikės ievos zaran-
kaitės, studijuojančios Amerikoje. ji čempionate 
abiejose rungtyse (disko metimo ir rutulio stūmi-
mo) nepasiekė savo geriausių rezultatų. Tačiau jau-
na sportininkė įgijo neįkainojamos patirties. disko 
metimo sektoriuje ji, manau, turi didesnių perspek-
tyvų, nei stumdama rutulį. 

maratono distancijoje ypač sunku buvo v.žūsinai-
tei, kuriai nepavyko gerai pasirengti čempiona-
tui ir nuo didelių krūvių pradėjo skaudėti Achilo 
sausgyslę. Tačiau didelių valios pastangų dėka ji 
sugebėjo baigti varžybas. buvo akimirkų, kai vaida 
norėjo pasitraukti iš distancijos, maitinimosi punk-
te buvo sustojusi ir pravirko. Tačiau valinga sporti-
ninkė vis dėlto surado jėgų ir finišavo. 

panašiai nutiko ir kitam maratonininkui remigijui 
Kančiui, kuris pavasarį, sugrįžęs iš treniruočių sto-
vyklos, pusantro mėnesio negalėjo rimtai bėgioti, 
nes skaudėjo Achilo sausgyslę. sportininkas nega-
lėjo deramai pasirengti Europos čempionatui, ne-
vyko treniruotis į aukštikalnes. 

Kalbant apie maratonininkus būtina prisiminti, 
kad čempionate nedalyvavo traumas besigydan-
čios mūsų lyderės diana Lobačevskė ir rasa draz-
dauskaitė. norisi pagirti valdą dopolską, kuriam 
buvo ypač sunkūs pastarieji dveji metai. negauda-
mas jokio finansavimo jis išvažiavo dirbti statybose 
ir sportuoti į Airiją. jam padėjo klubas, per pratybas 
turėjo partnerių, ten sustiprėjo ir subrendo. dabar 
sportininkas jau grįžta gyventi į Lietuvą.   

ar artėjančiose tokijo olimpinėse žaidynėse 
irgi tikitės gausios komandos?

Lapkričio mėnesį Tarptautinė lengvosios atletikos 
federacija paskelbs olimpinius normatyvus, kurie 
tikrai bus labai aukšti, nes kasmet kyla, bei kriteri-
jus. nekantriai laukiame tos dienos. po truputėlį ei-
nama prie reitingavimo sistemos, kad sportininkai į 
olimpines žaidynes patektų pagal reitingus. Tai dar 
tik projektas, bet jeigu jis bus patvirtintas, mūsų 
sportininkams nebus lengva, nes jie neturi daug 
galimybių startuoti tarptautinėse varžybose. 

rio de žaneiro olimpinėse žaidynėse dalyvavo 18 
mūsų lengvaatlečių. Tikimės, kad ne mažiau jų bus 
ir Tokijuje. 

visus b.virbalytės įvairių jaunimo amžiaus grupių 
šalies rekordus. su ja bei A.mastianica nuosekliai 
ir kryptingai dirba treneris iš pabradės – barselo-
nos olimpietis viktoras meškauskas. daug nerimo 
buvo dėl Tado šuškevičiaus, kuris pora metų neturi 
trenerio ir per įvairias varžybas gerais rezultatais 
nedžiugino. baiminomės, kad jis per čempionatą 
nepasitrauktų iš distancijos. Tačiau taip neatsitiko, 
Tadas 20 km finišo liniją kirto 17-as. norėtųsi, kad 
sportininkas susirastų pagalbininką ir iki Tokijo 
olimpinių žaidynių nebūtų vienišas. 

pagal pelnytus medalius komandinėje įskaitoje 
mūsų lengvaatlečiai užėmė 17 vietą, aplenkė 
kaimynus estus (1 bronzos medalis, 25 vieta) 
ir latvius (liko be apdovanojimų). ar ši vieta jus 
tenkina?

Tokiai šaliai kaip Lietuva tai tikrai aukštas pasieki-
mas. pagal dešimtbalę sistemą mūsų sportininkų 
pasirodymą įvertinčiau stipriu devynetu, o lengvo-
sios atletikos visuomenė gal vertina ir dar geriau. 

esame stiprūs tose rungtyse, kuriose ir anks-
čiau turėjome garsių sportininkų. tarkime, 
diską anksčiau toli mėtė algimantas Baltušni-
kas, romas ubartas, virgilijus alekna, o dabar – 
a.gudžius. ietį toli sviedė Birutė kalėdienė, Ja-
dvyga putinienė, teresė Nekrošaitė, rita rama-
nauskaitė, o dabar – L.Jasiūnaitė. šuolių į aukštį 
varžybose kadaise puikius rezultatus rodė kęs-
tutis šapka, rolandas verkys, raivydas stanys, 
o dabar – a.palšytė. 1500 m distancijoje puikiai 
rungtyniavo Jonas pipynė, o dabar – s.Berta-
šius. šios pozicijos vėl stiprios?

sporte taip būna: kur yra tradicijos, ten ir rezultatai 
geresni. Treneriai iš kartos į kartą perduoda savo 
patirtį, tobulėja kartu su sportininkais. Atsiranda 
naujų trenerių, kurie iš ankstesnių laikų pasiima di-
delį bagažą tradicijų, gerosios patirties, metodikų. 
būtų keista, jeigu taip nebūtų. 

Gražios tradicijos puoselėjamos ir kitose rungtyse, 
kurios atsigauna. Tarkime, A.šerkšnienė pagerino 
seną 400 m distancijos rekordą. Auga jauna talen-
tinga barjerininkė panevėžietė Gabija Galvydytė, 
kuri berlyne bėgo estafetę 4x400 m ir turi ambicijų 
pagerinti Lietuvos 400 m barjerinio bėgimo rekordą. 

Talentingas jaunasis sprinteris vilnietis G.Truskaus-
kas, kuris yra pajėgus pagerinti ryčio sakalausko 
200 m distancijoje pasiektą rekordą bei įvykdyti 
olimpinį normatyvą. daug vilčių siejame su pers-
pektyviu ieties metiku, Lietuvos rekordininku 22 
metų E.matusevičiumi, tik gaila, kad pastaruosius 
dvejus metus jį kamuoja traumos. nepaisant to, 
jis Europos čempionate pirmą kartą rungtyniavo 
finale ir liko dešimtas. jeigu Edžiui pavyktų išsiva-
duoti iš visų skaudulių, kurie jį kamuoja ir trukdo 
atsiskleisti, jis tikrai gali tapti didelio meistriškumo 
ieties metiku ir kovoti su pasaulinio lygio varžovais. 

deja, turime ir labai senų rekordų, tačiau nieko nėra 
amžino, gal kada ir jie bus pagerinti. ilgą barzdą už-
siauginęs šuolių su kartimi zigmo biliūno rekordas 
(1981 m. – 5 m 40 cm), tačiau mes neturime gerų 
šuolininkų su kartimi trenerių, jau žilstelėję ir kai 
kurių kitų rungčių rekordai. 

nėra lengva rasti talentingų lengvaatlečių ir juos 
atvesti į sportą. Apgailėtinos mūsų sporto bazės, 

Žvilgsnis

SPoRTe TaIP 
būna: kur yra 
tradicijos, ten 
IR RezUlTaTaI 
geresni. treneriai 
iŠ kartos į 
kartą Perduoda 
savo Patirtį, 
tobulĖja kartu 
SU SPoRTININkaIS. 
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NiJoLė medvedeva



22   OLIMPINĖ PANORAMA   

kRePšINIO 
tvIRtOvĖje – 
ledo ŽvaigŽdutĖs
gal dar nebūsime sPĖję PamirŠti Šios vasaros karŠčių, 
o „Žalgirio“ arena kaune jau alsuos Šalčiu: rugsĖjo 
PradŽioje čia bus surengtas Pasaulio jaunimo iki 21 m. 
dailiojo čiuoŽimo „grand Prix“ etaPas „amber cuP“. 
LiNa daugėLaitė

dailusis čiuoŽimas

Lietuvos dailiajam čiuožimui tai bus 
istorinis renginys – tokio rango var-
žybų iki šiol mūsų šalyje nėra vykę. 
„jeigu mums pavyks gerai jį suorga-
nizuoti, parodysime ir žiūrovams, ir 
svečiams, ir mūsų valdžios žmonėms 
šio sporto grožį, gal tai bus motyva-
cija ateityje ir vilniuje pastatyti nors 
vieną treniruočių aikštę, įkurti žiemos 
sporto šakų mokyklą, nes sostinė to 
kol kas neturi“, – džiaugdamasi artė-
jančia dailiojo čiuožimo švente slap-
tomis viltimis dalijasi Lietuvos čiuoži-
mo federacijos (LČF) prezidentė Lilija 
vanagienė.

Norų sąrašas
pasaulio jaunimo „Grand prix“ etapas – 
ambicijų ledkalnio pradžia. Lietuvos 
čiuožimo federacija taip pat viliasi, 
kad šios varžybos taps tramplinu į 
2022 m. Europos dailiojo čiuožimo 
čempionatą. „mūsų užmojai dide-
li. mes turime stiprią šokių ant ledo 
porą (saulių Ambrulevičių ir Allison 
reed – aut. past.), kuri artėja prie eli-

to, ir labai norime, kad Lietuva gautų 
teisę rengti šį Europos čempionatą. O 
kai čempionatas vyksta namie, tai ir 
sienos padeda“, – sako L.vanagienė. 

be abejo, norų sąraše – ir pagausėjęs 
dailiojo čiuožimo mėgėjų būrys, iš 
kurio atsirastų ir tokių, kurie užsimau-
tų pačiūžas ir patys bandytų siekti 
sportinių aukštumų. juk ne paslaptis, 
kad aukšto lygio varžybos padeda 
sudominti ir paskatina pasirinkti bū-
tent tą sporto šaką. 

Tai tiek apie norus. O norinčiųjų or-
ganizuoti tokius renginius, pasak LČF 
prezidentės, netrūksta. Tačiau tai, kad 
Lietuva iki šiol dar nebuvo rengusi 
tokio lygio varžybų, tapo pranašu-
mu. neabejotinas pranašumas buvo 
ir arena, kurią LČF galėjo pasiūlyti 
šioms varžyboms surengti. 

„Tarptautinė čiuožimo sąjunga (isu) 
matė, į kokią bazę mes kviečiame. ir 
buvęs prezidentas Ottavio cinquanta, 
ir dabartiniai isu vadovai lankėsi pas 

mus prieš kelerius metus. jie mus ragi-
no surengti Europos čempionatą. bet 
tam, kad jį surengtume, prieš tai reikia 
būti suorganizavus bent vieną „Grand 
prix“ etapą“, – paaiškina L.vanagienė. 

Taigi Lietuvoje rugsėjo 6–8 d. vyks 
trečiasis iš septynių „Grand prix“ eta-
pų – „Amber cup“. Kitus etapus rengs 
slovakija, Austrija, Kanada, Čekija, 
slovėnija, Armėnija. Finalas gruodžio 
pradžioje vyks Kanados vankuverio 
mieste. 

krepšiNio tvirtovėJe
Krepšinio tvirtovė „žalgirio“ arena 
pirmomis rugsėjo dienomis taps 
dailiojo čiuožimo meka. Kadangi tai 
jaunimo varžybos, nesitikima, kad 
visą 15 tūkst. vietų areną užpildys 
žiūrovai. Todėl jiems skirtų vietų skai-
čius bus sumažintas uždarant antrąjį 
aukštą. Taip arena taps mažesnė ir 
jaukesnė. „Tai jaunimo varžybos ir to-
kių didelių arenų nereikia“, – paaiški-
na LČF prezidentė.

norint išvysti jaunųjų čiuožėjų pirue-
tus ant ledo plačiai atverti piniginės 
nereikės – bilietų kainos svyruoja 
nuo 4 iki 9 eurų. „mūsų tikslas – ne 
uždirbti, bet pritraukti kuo daugiau 
žiūrovų ir užsiauginti auditoriją“, – 
patikina L.vanagienė.

Ledas arenoje bus pradėtas lieti pir-
mąją rudens dieną. „ir bortus mon-
tuos, ir ledą lies „žalgirio“ arenos 
specialistai – tą jie išmoko daryti“, – 
šypsosi LČF vadovė, prisimindama 
praėjusio krepšinio sezono finišo tie-
siąją, kai Kauno „žalgirio“ patekimas į 
Eurolygos ketvirtfinalį privertė ope-
ratyviai suktis pasaulio ledo ritulio 
čempionato organizatorius. 

pasaulio jaunimo „Grand prix“ etapo 
dalyviai į Kauną pradės rinktis rug-
sėjo 4-ąją. rugsėjo 5-oji – treniruočių 
diena, o rugsėjo 6–8 d. vyks varžybos.

d.Kizala ir m.polishook 

LČF nuotr.
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Trečiajame „Grand prix“ etape da-
lyvaus 93 jaunieji dailiojo čiuožimo 
meistrai iš 32 šalių. valstybių geogra-
fija plati. į ką reikėtų atkreipti akis? ži-
noma, pirmiausia į 14-metę pasaulio 
jaunimo čempionę rusę Aleksandrą 
Trusovą. praėjusiais metais ji tapo 
pirmąja moterimi čiuožėja, kuri per 
varžybas atliko du keturgubus šuo-
lius – tulupą ir salchovą. Tą ji padarė 
pasaulio jaunimo čempionate. šiais 
metais rusė savo sugebėjimais stebi-
na toliau: uždarose rusijos rinktinės 
varžybose ji atliko du keturgubus sal-
chovo ir vieną keturgubą lutco šuolį. 
iki šiol oficialiose varžybose nė viena 
moteris nėra atlikusi techniškai sun-
kiausio keturgubo lutco. Trys ketur-
gubi šuoliai moterų programose taip 
pat nebuvo užfiksuoti. 

„jaunimas labai stiprus, kartais net 
stipresnis už suaugusiuosius. Todėl 
tai bus tikrai labai aukšto lygio varžy-
bos“, – patikina L.vanagienė.

„Grand prix“ etape Kaune dirbs 34 
teisėjai. Tarp jų bus ir viena Lietuvos 
teisėja – živilė Atkočiūnienė. Techni-
nę brigadą sudarys 15 žmonių. 

Kokia visa varžybų sąmata, L.vana-
gienė pasakyti dar negalėjo. dalį 
čempionato išlaidų padengs isu – ji 
apmokės sportininkų maitinimą, nak-
vynę, teisėjų darbą. iš viso Tarptauti-
nė čiuožimo sąjunga skirs 100 tūkst. 
jAv dolerių. didžiausios finansinės 
paramos Lietuvos čiuožimo federa-
cija sulaukė iš Kauno miesto savival-
dybės. be miesto palaikymo suorga-
nizuoti tokį renginį didžiausioje šalies 
arenoje nebūtų įmanoma. 

praskLeistos pasLaptys
Trečiajame „Grand prix“ etape Kaune 
bus trys rungtys – pavienio čiuožimo 
(merginų ir vaikinų) bei šokių ant 
ledo. Ketvirtosios rungties – porinio 
čiuožimo – organizatoriai atsisakė. 
pasinaudoti šia šeimininkų teise lie-
tuviai nusprendė dėl to, kad viskas – 
ir treniruotės, ir varžybos – tilptų vie-
noje arenoje.

„Kai prieš metus teikėme dokumen-
tus dėl teisės rengti varžybas, nebu-
vo aišku, ar nevyks Kauno ledo are-
nos renovacija. norėdami apsidrausti 
ėmėmės organizuoti trijų, o ne ke-
turių rungčių varžybas. Tai leidžia-
ma. Taip apsieiname su viena arena: 
treniruotės vyks nuo 6 ryto iki pietų, 
o po pietų – varžybos“, – detales at-
skleidžia L.vanagienė.

„Amber cup“ ambasadoriai – gar-
siausia Lietuvos šokių ant ledo pora 
margarita drobiazko ir povilas vana-
gas. „jie duoda mums gerų minčių. 
Gaila, kad jie patys negali atvykti, bet 

visais įmanomais būdais padeda po-
puliarinti varžybas“, – pasakoja LČF 
prezidentė.

 Atidarymo šventė bus trumpa. Aps-
kritai tokios šventės beveik nerengia-
mos. „bet mes darome ir ji turėtų būti 
įspūdinga. Atidarymas vyks rugsėjo 
6 d. 19 val. vieną paslaptį galime iš-
duoti. šiam „Grand prix“ etapui – ko 
gero, apskritai pirmą kartą istorijoje – 
sukurtas himnas. jį sukūrė „Eurovizi-
joje“ Lietuvai atstovavusi ieva zasi-
mauskaitė kartu su kompozitoriumi 
vytautu bikumi. ieva aktyviai įsitrau-
kė į čempionato organizavimą, be 
to, išsikėlė tikslą iki varžybų išmokti 
čiuožti. Himnas mums patiko. jis 
skambės atidarymo dieną“, – džiau-
giasi L.vanagienė. 

rengdami šią šventę organizatoriai 
dirba su režisiere rasa micachiene, 
kuri režisavo ne vieną populiarų Tv 
projektą.

Kauno ledo  arenoje buvo surengta 
įspūdinga spaudos konferencija: or-
ganizacinio komiteto nariai prieš žur-
nalistus iščiuožė apsiavę pačiūžomis. 

šeimiNiNkų praNašumai
šeimininkų teisė – į kiekvieną rungtį 
deleguoti po tris sportininkus ar jų 
poras. deja, vaikinų varžybose Lie-
tuvos sportininkų neišvysime, nes 
neturime pajėgių pavienio čiuožimo 
atstovų. Tačiau merginų varžybose 
dalyvaus trys Lietuvos čiuožėjos. 

neabejotina merginų lyderė – 15-me-
tė kaunietė paulina ramanauskaitė. 
beje, tai ji varžybų afišose tapo rekla-
miniu veidu. paulina, kurią treniruoja 
dmitrijus Kozlovas, yra Lietuvos jau-
nimo čempionė, o didžiausias jos lai-
mėjimas – pasaulio vaikų žaidynėse 
2016 m. užimta pirma vieta. paulina 
treniruojasi Kaune, vasarą buvo išvy-
kusi į stovyklas ventspilyje ir jelgavoje. 
„nuo birželio mėnesio jau dirbo rim-
tai, nes rugpjūtį prasideda startai“, – 
primena L.vanagienė. 

„Amber cup“ varžyboms Kaune 
p.ramanauskaitė parengė abi naujas 
programas, kurių krikštas neseniai 
įvyko varžybose dortmunde. Lietu-
vė vokietijoje pasirodė sėkmingai – 
trumpojoje programoje buvo antra, 
laisvojoje pirma ir galutinėje įskaitoje 
užėmė antrą vietą. 

Kitos merginos dėl teisės pasirodyti 
ant ledo Kaune rugpjūčio pradžioje 
varžėsi rygoje. po atrankos paaiškėjo, 
kad Kaune išvysime dar dvi d.Koz-
lovo auklėtines – seliną Kanedą ir do-
minyką molevičiūtę. 

šokių ant ledo varžybose Lietuvai 
atstovaus vienintelė pora. nors ir 
dėl jos būta nerimo. būtent tą dieną 
rugpjūčio pradžioje, kai kalbėjomės, 
Lietuvos čiuožimo federaciją pasiekė 
džiugi žinia ir Tarptautinės čiuožimo 
sąjungos dokumentas, patvirtinantis, 
kad Lietuva turi šokių ant ledo porą – 
deividą Kizalą ir mirą polishook. „Taigi 
mes praktiškai paskutinę dieną įšoko-
me į išvažiuojantį traukinį“, – lengviau 
atsikvėpė LČF prezidentė. 

iki šio pavasario deividas šoko su 
Guoste damulevičiūte. Talentinga 
jauna Lietuvos pora džiugino ne tik 
savo pasirodymais, bet dar ir dėl to, 
kad buvo grynai lietuviška, todėl sėk-
mingai besiklostant čiuožėjų spor-
tinei karjerai nebūtų reikėję spręsti 
pilietybės rebuso.

„šiemet deividas su Guoste dar da-
lyvavo Europos suaugusiųjų čem-
pionate ir labai gerai ten pasirodė, 
aplenkė šešias poras. bet Guostė 
buvo dvyliktoje klasėje ir nusprendė 
atsidėti mokslams. ir mes jos nebetu-
rime“, – atsidūsta L.vanagienė. 

naujos partnerės deividas ieškojo 
nuo pavasario, galiausiai ją rado už 
Atlanto. Amerikos pilietybę turinti 
m.polishook už 20-metį d.Kizalą jau-
nesnė keleriais metais. dabar pora 
treniruojasi pas igorį špilbandą Ame-
rikoje. 

p.ramanauskaitė

vieną PaslaPtį 
galime iŠduoti. 
Šiam „grand 
Prix“ etaPui – ko 
gero, aPskritai 
Pirmą kartą 
ISToRIjoje – 
SUkURTaS 
himnas. 
jį sukūrĖ 
„euroviZijoje“ 
lIeTUVaI 
aTSToVaVUSI 
IeVa 
ZasimauskaitĖ 
kaRTU SU 
komPozIToRIUmI 
vytautu bikumi.

LiLiJa vaNagieNė
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tARPukARIO 
LIetuvOs 
VadoVaI IR 
SPoRTaS
minĖdami lietuvos resPublikos 
Šimtmetį įdĖmiau dairomĖs į Praeitį. 
dabar Politikas, PareiŠkęs, kad 
jam nerūPi sPortas, greičiausiai 
Pasmerktų savo Politinę karjerą. 
o kokie buvo to meto valdančiųjų 
ir lietuvos PreZidentų santykiai su 
SPoRTU?  
vytautas žeimaNtas

PRezIdeNTaI

Tarpukario Lietuvoje buvo trys pre-
zidentai: Antanas smetona (prezi-
dentavo 1919–1920 ir 1926–1940), 
Aleksandras stulginskis (1920–1926) 
ir Kazys Grinius (1926). nevienodas 
jų prezidentavimo laikas, skirtingas ir 
jų požiūris į sportą, apie kurį tuomet 
buvo manoma gana negatyviai. iki 
XiX a. pabaigos sportas buvo tik ne-
formalus laisvalaikio leidimo būdas, 
dažniau tapatintas net su tuščiu laiko 
švaistymu, dykaduoniavimu. Fizinis 
lavinimas tada buvo sietas tik su ka-
riniu vyrų parengimu.

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę 
iš karto teko kariauti su kaimynais, gin-
ti laisvę. netrūko ir vidaus problemų, 
pirmaisiais nepriklausomybės metais 
virė aršios diskusijos dėl Lietuvos res-
publikos prezidento institucijos reika-
lingumo. Todėl ir A.smetona pirmuoju 
prezidentu buvo išrinktas tik 1919 m. 
pirmaisiais prezidentavimo metais 
duomenų apie jo ryšius su sportu ne-
radau, greičiausiai jų ir nebuvo.

sporto rėmėJu Netapo
po metų iš A.smetonos prezidento 
pareigas perėmęs A.stulginskis ne-
tapo sporto rėmėju, nors prezidento 
užtarimo ieškoję Lietuvos sporto ly-
gos vadovai 1926-ųjų pradžioje iš jo 
paties gavo prisižadėjimą remti Lie-
tuvos sportą. Galima tik pasidžiaugti, 
kad tokį A.stulginskio požiūrį į sportą 
dalinai kompensavo jo žmona Ona 
matulaitytė-stulginskienė, kuri buvo 
aktyvi moterų sporto rėmėja.

A.stulginskis neplanavo paremti Lie-

tuvos sportininkų ir 1924-aisiais, kai 
šie pirmą kartą šalies istorijoje rengėsi 
dalyvauti paryžiaus olimpinėse žaidy-
nėse. pasakojama, kad reikalai paju-
dėjo tada, kai užsienio reikalų ministro 
Ernesto Galvanausko po oficialių dery-
bų Estijos ir Latvijos kolegos paklausė, 
ar lietuviai rengiasi važiuoti į paryžiaus 
olimpiadą. E.Galvanauskas tada netu-
rėjo ką jiems atsakyti, nes nieko nebu-
vo planuojama. išgirdęs, kad latviai su 
estais aktyviai ruošiasi žaidynėms, mi-
nistras iškėlė šį klausimą. Tada mūsų 
olimpinė delegacija gavo nedidelę 
piniginę valdžios paramą.   

Tačiau aplinkybės keitėsi, Lietuva 
tvirtėjo, plėtėsi ir sportinis sąjūdis. 
nepaisant didelių sporto entuziastų 
pastangų, prireikė nemažai laiko, kol 
lietuviai sportą įvertino kaip vieną iš 
visuomenės kultūros turtų, nes dalis 
inteligentų kultūrą suprato tik kaip 
dvasinį reiškinį, o gėrėjimasis fizinė-
mis jėgomis jiems atrodė kone prie-
šingas kultūrai. vis dėlto sportui ne-
palankios nuotaikos entuziastų dėka 
tirpo. Talkino ir pokyčiai pasaulyje, 
kuriame sparčiai populiarėjo olimpi-
nis judėjimas, sportas tapo svarbia 
valstybių ir tautų įvaizdžio dalimi. 

iš pradžių sportą mūsų šalyje pradėjo 
remti Lietuvos vyriausybė, atskiri mi-
nistrai, burmistrai, verslo bendrovės ir 
privatūs asmenys – sporto aistruoliai. 

prezideNtas stadioNe – 
tik 1926 m.
didesnį dėmesį sportui pradėjo skirti 
prezidentas K.Grinius. jis buvo gydy-

tojas, todėl iš karto atkreipė dėmesį 
į sporto reikšmę žmogaus sveikatai. 
K.Griniaus iniciatyva atsirado pirmie-
ji prezidento prizai sporto rungčių 
nugalėtojams. jis įsteigė pirmuosius 
prizus dviračių lenktynių, šaudymo 
medžiokliniais šautuvais ir bėgimo 
varžybų laimėtojams.

K.Grinius buvo ir pirmasis šalies pre-
zidentas, oficialiai įžengęs į stadioną 
stebėti varžybų. 1926 m. liepos 3 d. 
jis savo apsilankymu pagerbė Kaune, 
ąžuolyne, vykusias futbolo varžy-
bas Kooperacijos taurei laimėti. Tose 
rungtynėse susitiko Lietuvos fizinio 
lavinimo sąjungos (LFLs) ir šančių 
šaulių sporto klubo „Kovas“ futboli-
ninkai. sporto visuomenė džiugiai su-
tiko žinią apie K.Griniaus apsilankymą 
stadione. Laikraštis „sportas“ (1926 07 
05) rašė: „prie progos reikia pabrėžti 
labai malonų mūsų sportininkams 
faktą: šios rungtynės buvo Lietuvoje 
pirmos, į kurias atsilankė Ekscelenci-
jos: valst. prezidentas ir ministeris pir-
mininkas, Krašto Apsaugos ministerio 
ir vyr. štabo virš-ko lydimi. Apie šį taip 
svarbų Lietuvos sportui įvykį tam tikru 
laiku „sporte“ bus parašyta plačiau.“

Kituose to meto laikraščiuose šis 
įvykis euforijos nesukėlė. Antai dien-
raštis „Lietuva“ (1926 07 03) tik tiek 
teparašė: „po rungtynių 8,5 val. vy-
tauto kalne bus prakalbos.“ Kas kal-
bės neparašė, nors į tribūną lipo ne 
eiliniai žmonės, o Lietuvos preziden-
tas K.Grinius ir premjeras mykolas 
sleževičius.

prezidentas 
A.stulginskis

Archyvo nuotr.
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šalia entuziazmo buvo ir kritikos. 
sporto žurnalistas jurgis šulginas 
(„sportas“, 1926 m. nr. 44) straipsny-
je „Kas turi būti įrašyta mūsų spor-
to istorijoje“ rašė: „Kad ir keistai tie 
žodžiai skamba, bet tik šiemet, po 
aštuonerių metų nepriklausomos 
Lietuvos, sportininkai pirmą kartą 
oficialiai matė savo šeimynoje aukš-
tuosius svečius – p. prezidentą ir 
p. ministerį pirmininką ir pirmą kartą 
viešai kalbėjo su jais. (...) Kas būtų jei 
šis pirmas pasimatymas su vyriausy-
bės priešakyje stovinčiais asmenimis 
įvyktų per pirmuosius mūsų sporto 
plėtimosi metus – 1919–1920 me-
tus, arba prieš 6–7 metus? Ogi būtų 
tai, kad viešai mestas į sportininkus 
gyvas žodis pirmųjų respublikos pi-
liečių priverstų juos ne tik labiau atsi-
duoti naudingam tautai darbui ir tuo 
pasiekti per 7 metus žymiai daugiau, 
bet ir padidintų jų eiles keletą kartų.“

k.griNiaus kaLBa 
sportiNiNkams
prezidento K.Griniaus kalba, pasaky-
ta stadione, išskirtinė ir tuo, kad jis į 
susirinkusiuosius kreipėsi ne „ponios 
ir ponai“, o „draugai sportininkai“, taip 
pabrėždamas norą artimai bendrau-
ti, imtymumą. 

„sportas turi valstybinės reikšmės 
šių dienų gyvenime. visos tautos su-
prato tai, suprato, kad kūno kultūra 
turi atsiliepti į tautos gyvenimą. Kitos 
tautos nužengė toliau šiuo atžvilgiu. 
mes dar nepasiekėme to, ko pagei-
dautumėm pasiekti. nepamirškite, 
kad mūsų raumenys yra mūsų turtas. 
mes juos galime įvertinti net ir pini-
gais. (...) Todėl sportas turi ne atskiros 
grupės reikšmės, bet valstybinės. 
mes tik pradėjome lavintis, todėl jūsų 

eilės retos, bet mes susilauksime tos 
valandos, kada visa Lietuvos jaunuo-
menė bus apimta fizinio lavinimo 
darbu. Tai yra valstybinis reikalas. Ei-
kite nebijodami jokių kliūčių prie to, 
ką jus pasistatėte sau tikslu“, – sakė 
šalies prezidentas. 

K.Griniui pritarė premjeras m.sleže-
vičius: „mes, vyriausybė, prisidėsime 
prie respublikos prezidento žodžių ir 
paremsime jus, paremsime tuo, kad 
visa Lietuva būtų sporto organizacijų 
tinklu aptiesta.“  

Tokie pažadai, aišku, skatino viltį. „šitie 
žodžiai, pasakyti ne iš oficialios tribu-
nos oficialioje įstaigoje, o iš mūsų pa-
čių rankomis sukaltos medinės spor-
tininkų lušnelės balkono, veidas prieš 
veidą žaliam lauke ir dar po lietum, 
praskambėjo mūsų ausyse geriau už 
kokią deklaraciją, – rašė j.šulginas. – ir 
pirmieji šio atviro pasikalbėjimo vai-
siai jau yra. p. respublikos prezidentas 
suteikė sportininkams jau tris garbės 
dovanas savo vardu.“  

a.smetoNa įsteigė daug prizų
daugiausia prizų įvairių sporto rung-
čių nugalėtojams įsteigė prezidentas 
A.smetona, kuris ilgainiui tapo dide-
liu sporto aistruoliu. mieliausias jam 
buvo žirginis sportas – konkūrai. pats 
A.smetona mėgo jodinėti, tačiau nėra 
žinių, ar jis dalyvavo sporto varžybose. 
Kita sporto šaka, kurią taip pat aktyviai 
jis rėmė, buvo šaudymas medžiokli-
niais šautuvais. A.smetona buvo geras 
medžiotojas, mėgo žiemos savaitga-
liais pamedžioti miške. žaidė ir golfą.

A.smetona globojo įvairias sporto ša-
kas, teikė dovanas, taures, prizus net 
devynių sporto rungčių nugalėto-
jams. be jau minėtų šaudymo ir kon-

A.smetona žaidžia golfą

kūrų, prezidento dėmesio sulaukė 
bėgimas, futbolas, krepšinis, tenisas, 
dviračių sportas, buriavimas, auto-
mobilių ralis „Aplink Lietuvą“. 

Tuomet nebuvo tradicijos už spor-
to pergales atletų pagerbti valsty-
bės apdovanojimais – ordinais. Tik 
A.smetona 1937 m. padarė išimtį – 
apdovanojo Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės narius, tapusius Europos 
krepšinio čempionais. jie buvo ap-
dovanoti vytauto didžiojo ketvirto-
jo ir penktojo laipsnio ordinais bei 
vytauto didžiojo pirmojo ir trečiojo 
laipsnio medaliais.

prezidentas buvo 1939 m. Kaune vy-
kusio Europos vyrų krepšinio čempio-
nato globėjas, įsteigė pagrindinį prizą. 
sportas tapo ne tik valstybės reikalu, 
bet ir visaverčiu diplomatijos objektu.

A.smetonos nuomone, sportas turė-
jo tapti pagrindine priemone, stip-
rinančia patriotizmą ir fizinį tautos 
pajėgumą. jis sakė: „mes per daug 
kalbame apie jos (tautos) dvasią, 
bet visai nesirūpiname jos kūnu, jos 
sveikata. romėnai juk ne tuščiai tvir-
tino, kad tik sveikame kūne esti svei-
ka dvasia. jei tariamės galį žodžiu ir 
raštu stiprinti bei gydyti žmogaus 
dvasią ir sielą, tai tokiu pat būdu ga-
lima viltis ir jo sveikata, kuri yra mūsų 
gyvenimo pamatas.“

bene didžiausias A.smetonos nuopel-
nas sportui yra 1932 m. jo pasirašytas 
pirmasis šalies Kūno kultūros įstaty-
mas. nuo jo priėmimo prasidėjo spor-
to valstybinimas, sportas tapo vals-
tybinės politikos sudedamąja dalimi. 
A.smetona laiku sureagavo į vis labiau 
aktyvėjantį sportinį judėjimą, visuo-
menėje augantį jo populiarumą. 

mes Per daug 
kalbame aPie 
jos (tautos) 
dvasią, bet visai 
nesirūPiname 
jos kūnu, 
joS SVeIkaTa. 
romĖnai juk 
ne tuŠčiai 
tvirtino, kad 
TIk SVeIkame 
kūne esti 
SVeIka dVaSIa.

aNtaNas smetoNa

„sporto“ laikraštis apie prezidento K.Griniaus apsilankymą stadione. 1926 m.

A.smetona eina į pirmosios Tautinės olimpiados atidarymą. jį lydi ministras pirmininkas 
vladas mironas (kairėje), kiti aukšti pareigūnai. 1938 m.

prezidentas 
K.Grinius 
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sunkūs metai 
lietuvos ŠiuolaikinĖs PenkiakovĖs federacijos 
generalinis sekretorius viačeslavas kalininas – 
aPie uŽgriuvusias bĖdas, brangius Žirgus, naują 
Šaudyklą ir čemPionatus druskininkuose.
marytė marciNkevičiūtė 

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės 
meistrams šis sezonas kol kas nėra 
sėkmingas. po Achilo sausgyslės 
operacijos varžybose nedalyvaujant 
lyderei Laurai Asadauskaitei-zadnep-
rovskienei jos komandos draugai Eu-
ropos čempionate vengrijoje meda-
lių neiškovojo. Geriausiai pasirodžiusi 
ieva serapinaitė buvo 15-a, justinas 
Kinderis liko 17-as, o Gintarė ven-
čkauskaitė-juškienė – 18-a. Estafečių 
varžybose Gintarė su dovydu vaiva-
da užėmė aštuntą vietą. 

bet Lietuvos šiuolaikinės penkiako-
vės federacijos (LšpF) generalinis 
sekretorius viačeslavas Kalininas op-
timizmo nepraranda ir sako, kad dar 
ne viskas prarasta: suaugusiųjų dar 
laukia rugsėjo 6–15 d. meksike vyk-
siantis pasaulio čempionatas, kuria-
me dalyvaus j.Kinderis, i.serapinaitė, 
G.venčkauskaitė ir Lina batulevičiūtė, 
o jaunimas rugsėjo 18–23 d. dar ban-
dys jėgas Lenkijos džonkuvo mieste, 
kuriame bus surengtas Europos jau-
nimo iki 24 m. čempionatas, ir tre-
čiose jaunimo olimpinėse žaidynėse 
buenos Airėse. 

Gaivus oro gūsis šį sezoną – triguba 
Lietuvos penkiakovininkių pergalė, 

pasiekta vokietijoje, veidene, neo-
limpinėje triatlo rungtyje (šaudymas, 
bėgimas, plaukimas). Čia Europos 
čempione tapo vilnietė Aurelija Tama-
šauskaitė, o sidabro ir bronzos meda-
lius iškovojo jos treniruočių draugės 
Lina batulevičiūtė bei ieva želvytė.

„šie metai mums sunkūs, bene patys 
sunkiausi per visą šiuolaikinės penkia-
kovės istoriją. vieną problemą keičia 
kita. Kūno kultūros ir sporto depar-
tamentui padarius klaidą, o po to jos 
nepanorus ištaisyti, likome stipriai 
nuskriausti finansiškai. prasidėjus Lie-
tuvos olimpinio sporto centro (LOsc) 
pertvarkai mūsų sportininkams skirti 
pinigai buvo metami į vieną katilą su 
dar kelių sporto šakų federacijomis. 
mums tebuvo skirta 130 tūkst. eurų. 
bet reikėjo gyventi: rengti treniruo-
čių stovyklas, vykti į įvairių amžiaus 
grupių čempionatus, įdarbinti mūsų 
trenerius. vien dalyvavimas pasaulio 
ir Europos dvikovės, trikovės, ketur-
kovės ir penkiakovės jaunučių, jaunių, 
jaunimo ir suaugusiųjų čempionatuo-
se mums kainuoja apie 50 tūkst. eurų. 

įkritome į gilią duobę. Esame dėkin-
gi Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui, kuris mums ištiesė pagal-

bos ranką. po ilgesnės pertraukos, 
federacijoms grąžinus tiesioginį 
finansavimą iš valstybės biudžeto, 
įdarbinome du savo trenerius vilnietį 
jevgenijų Kliosovą ir kaunietį dalių 
strazdą, o LTOK – Andrejų zadnep-
rovskį. net 20 tūkst. eurų per metus 
mums kainuoja šešių žirgų išlaiky-
mas, federacijai tai didžiulė suma. 
juos dabar nuomojamės iš LOsc, o 
ankstesniais metais už žirgus mums 
nieko nereikėjo mokėti. 

penkiakovėje yra ir biatlas, triatlas, ta-
čiau mūsų prioritetas – penkiakovė ir, 
žinoma, olimpiniai medaliai. viliamės, 
kad reabilitacinį laikotarpį sėkmingai 
baigs Laura Asadauskaitė-zadnep-
rovskienė ir deramai pasirengs Tokijo 
olimpinėms žaidynėms“, – sulaukti ge-
resnių laikų tikisi v.Kalininas. 

dabar užgriuvęs didelis galvos skaus-
mas – žirgai. Kol kas jie laikomi bel-
monto žirgyne, bet tik iki spalio ar 
lapkričio mėnesio. vilniaus apskrities 
vyriausiasis policijos komisariatas žir-
gus nori iškeldinti ir dabar ieškoma, 
kur juos priglausti. 

Nepaisant bėdų gyvenimas juda 
į priekį. sakykite, ar mūsų lyde-
riams L.asadauskaitei-zadneprovs-
kienei ir J.kinderiui užaugo pa-
maina?

pamaina auga nebloga, ypač gražių 
vilčių teikia merginos. vaikinų grupė-
je didesnį meistriškumą pasiekė tik 
kaunietis dovydas vaivada (treneris 
Henrikas Eismontas) ir vilnietis Gytis 
Gudlevičius (treneris Artūras Kalini-
nas), kuris šiemet baigė gimnaziją ir 
įstojo studijuoti į Lietuvos edukologi-
jos universitetą. 

šiųmetis Europos triatlo čempio-
natas vokietijoje parodė, kad gera 
penkiakovininke gali tapti Aurelija 
Tamašauskaitė. prieš porą metų per 
pasaulio jaunių biatlo ir triatlo čem-
pionatą batumyje, kur buvo plaukia-
ma ne ežere, o jūroje, ji dukart tapo 
čempione: laimėjo jaunimo biatlo 
(bėgimo ir plaukimo) ir suaugusiųjų 
triatlo varžybas. 

Iš aRTI

i.serapinaitė ir 
j.Kinderis

vytauto d
ranginio nuotr.
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pernai Aurelija pirmą kartą surengta-
me Europos penkiakovės jaunimo iki 
24 m. čempionate iškovojo bronzos 
medalį. ji – buvusi ignalinietė, plau-
kimo trenerio Eugenijaus rakitino 
auklėtinė, o dabar ją treniruojame 
kartu su sūnumi Artūru Kalininu. 

Tobulėja Gintarė venčkauskaitė, ieva 
serapinaitė, Lina batulevičiūtė. į jau-
nimo žaidynes Argentinoje keliala-
pius iškovojo 16-metė vilnietė Elžbie-
ta Adomaitytė (treneris A.Kalininas), 
kuri šiemet per pasaulio devyniolik-
mečių čempionatą portugalijoje ko-
vojo finale su gerokai vyresnėmis 
varžovėmis ir užėmė 30 vietą, bei 
18-metis kaunietis Aivaras Kazlas 
(treneris paulius Aleksandravičius). 

jaunimo žaidynėms dar rengėsi vil-
niečiai monika rėkutė, medėja Gi-
neitytė bei Tomašas maksimovičius, 
kuriuos treniruoja A.Kalininas. bet į 
šias žaidynes gali vykti tik du šalies 
atstovai – mergina ir vaikinas. 

Apie penkiakovininkus priimta taip sa-
kyti: jeigu sportininkas greitai nebėga 
ir neplaukia, tai jis nėra perspektyvus. 
Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės 
federacija, stengdamasi populiarinti 
šią sporto šaką, kone kiekvieną mėne-
sį po du tris kartus rengia šaudymo ir 
bėgimo varžybas. jose rungtyniauja 
įvairaus amžiaus sportininkai, prade-
dant devynmečiais vaikais ir baigiant 
veteranais. praktiškai mes dirbame su 
tais, kurie gerai bėga ir plaukia, turi 
perspektyvų Lietuvai iškovoti pasau-
lio, Europos čempionatų ir olimpinių 
medalių. Gabius sportininkus vežame 
į varžybas, juos motyvuojame, inves-
tuojame į savo ateitį. 

ar sunku rasti talentų? 

jų tikrai būtų galima rasti dar dau-
giau, bet bėda ta, kad negalime turė-
ti daug sportininkų. Tarkime, vilniuje 
nėra gero plaukimo baseino, sporti-
ninkai nepatogiu laiku priversti tre-
niruotis nedideliame baseine „Olim-
pinė pradžia“. rudenį duris turėtų 
atverti naujasis baseinas Fabijoniškė-
se, tačiau į jį bus toli važinėti. 

vilniaus penkiakovininkai treniruojasi 
Lengvosios atletikos manieže, čia jie 
šaudo, bėgioja, fechtuojasi, stiprėja 
fiziškai. Labai džiaugiamės, kad vingio 
stadione šiemet buvo įrengta dešim-
ties vietų šaudykla, kurioje sporti-
ninkai jau treniruojasi. stadione jie ir 
bėgioja. mumis rūpinasi LOsc sporto 
paslaugų skyriaus vedėjas Egidijus 
zvilna, kuriam už tai esame dėkingi. 

kokiuose miestuose dabar ugdo-
mi penkiakovininkai?

vilniuje, Kaune, Telšiuose, o nuo šių 

metų – ir šiauliuose, nes šio mies-
to sporto gimnazijoje įsteigtas tre-
nerio etatas. Ten galės mokytis ir 
treniruotis penki šeši sportininkai, 
rungtyniausiantys keturkovės varžy-
bose. Telšiuose šiuolaikinė penkiako-
vė prieš trejus metus atsirado rajono 
savivaldybės administracijos direkto-
riaus sauliaus urbono dėka. savival-
dybė skyrė pinigų ginklams įsigyti, 
rengia tarptautines trikovės (šaudy-
mo, plaukimo, bėgimo) varžybas. 

ar tvirtos trenerių gretos?

vilniaus miesto sporto centre penkia-
kovininkus ugdo tėvas ir sūnus pa-
velas bei Tomas makarovai, Artūras 
Kalininas ir aš, neringa palevičienė, 
buvęs daugkartinis fechtavimo čem-
pionas Gintautas maisiejus tobulina 
sportininkus fechtavimo takelyje, o 
dalia budavičiūtė – jojimo rungtyje. 
po motinystės atostogų į darbą sugrį-
žo Karolina Gužauskaitė. puse etato 
dar dirba legendinis treneris jurijus 
moskvičiovas, kuris dabar yra ginklų 
meistras. 

Kaune penkiakovininkus ugdo Hen-
rikas Eismontas, vidmantas vaičaitis, 
paulius Aleksandravičius ir jojimo 
treneris romas jakutis. Trenere pra-
dėjo dirbti ir buvusi penkiakovininkė 
vilma juchnevičiūtė. 

dirbate treneriu, esate federaci-
jos generalinis sekretorius, o jums 
72-eji...

savo metais kol kas nesiskundžiu, jie 
man dirbti netrukdo. mano bendra-
amžis yra jevgenijus Kliosovas, pora 
metų už mane vyresnis j.moskvičio-
vas. dirbu kartu su sūnumi Artūru ir 
jam perteikiu savo patirtį. mūsų ko-
mandoje taip pat yra G.maisiejus bei 
buvusi plaukikė n.palevičienė. 

dirbame ir su jaunimu, ir su vyres-
nio amžiaus sportininkais. Trenerių 
komandą turėtų papildyti mūsų auk-
lėtinė K.Gužauskaitė, kuri dirbs su 
vaikais. dar padedu treniruoti savo 
anūką – 2017 m. Lietuvos suaugusių-
jų fechtavimo čempioną 17-metį Le-
onardą Kalininą, kuris mūsų grupėje 
yra puikus penkiakovininkų sparingo 
partneris, nes kairiarankis. 

siekdami, kad auklėtiniai gerai fech-
tuotųsi, dažnai važinėjame į treniruo-
čių stovyklas minske ir spaloje (Len-
kija), kur yra puikios sporto bazės, ten 
treniruojamės su pajėgiais šeimininkų 
fechtuotojais. viliamės, kad puikias 
treniruočių sąlygas netrukus turėsime 
ir druskininkų olimpinėje bazėje. 

Tarptautinė šiuolaikinės penkiakovės 
sąjunga mums patikėjo kitų metų 
birželį druskininkuose surengti Eu-
ropos 17-mečių ir 19-mečių čempi-
onatus, kuriuose dalyvaus apie 250 
sportininkų. praėjusiais metais vin-
gio parke surengtas pasaulio taurės 
finalas buvo pripažintas geriausiu 
pasaulio penkiakovininkų renginiu, 
todėl esame pasiryžę gerai suorgani-
zuoti ir jaunimo čempionatus.  

ko tikitės iš jaunųjų penkiakovi-
ninkų Buenos airėse? 

iki tol vykusios dvejos jaunimo žai-
dynės buvo sėkmingos mūsų spor-
tininkams: singapūre ir nandzinge 
bronzos medalius iškovojo G.venč-
kauskaitė ir d.vaivada. per pirmąsias 
jaunimo olimpines žaidynes singa-
pūre mišrių estafečių varžybose su 
rusijos sportininke bronzos medaliu 
džiaugėsi ir vilnietis Lukas Kontrimavi-
čius. norėtųsi, kad ir trečias kartas jau-
nimo žaidynėse mūsų sportininkams 
būtų sėkmingas. 

VIeN 
dalYVaVImaS 
PaSaUlIo 
IR eURoPoS 
dvikovĖs, 
trikovĖs, 
keturkovĖs ir 
PenkiakovĖs 
jaunučių, 
jaunių, 
jaUNImo IR 
suaugusiųjų 
čemPionatuose 
mUmS kaINUoja 
aPie 50 tūkst. 
eurų.

viačesLavas 
kaLiNiNas

Europos trikovės čempionate visą garbės pakylą užėmė lietuvės (iš kairės): i.želvytė, 
A.Tamašauskaitė, L.batulevičiūtė

LšpF nuotr.

Iš aRTI
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LIetuvIO buRIuOtOjO 
Šuolis Per atlantą 
gūdŽiu sovietmečiu sumanęs PerPlaukti atlantą nedidele 
kreiserine jachta „hermes ii“ buriuotojas bronius roŽinskas 
taPo Pirmuoju Šį tikslą įgyvendinusiu lietuviu. PrimirŠtą jo 
Žygį įPrasmino neseniai klaiPĖdoje, danĖs krantinĖje, 
atidengtas Paminklinis knechtas.
gedimiNas piLaitis

Žygdarbis

paminklą b.rožinskui (1912–1968) ati-
dengę buriuotojai prisiminė istorinį, 
bet dėl įvairių aplinkybių pamirštą jo 
reisą – buvęs Lietuvos jūrų jachtklubo 
instruktorius, mokęs jaunimą buriuoti, 
Lenkijoje statyta nedidele jachta „Her-
mes ii“ dar 1963 m. iš ščecino uosto 
leidosi į kelionę per Atlantą.

„Hermes ii“ įgula, kurioje buvo ir trys 
Lenkijos buriuotojai, plaukdama Eu-
ropos šalių pakrantėmis per penkis 
mėnesius nusigavo iki Karibų salų, o 
paskui pasiekė rytinį jAv pakraštį – 
majamio uostą Floridoje. Ten atsisvei-
kinęs su bendrakeleiviais b.rožinskas 
burių nepadžiovė – su vienu Flori-
doje sutiktu amerikiečiu buriuotoju 
christopheriu de Grabowskiu per 
panamos kanalą išsiveržė į ramųjį 
vandenyną ir sėkmingai nuplaukė iki 
vakarinės jAv pakrantės – san diego 
uosto Kalifornijoje.

Amerikoje buriuotoją pasitiko tarpu-
kariu į jAv emigravęs jo vyresnysis 
brolis Adolfas rožinskas, buvęs vie-
nintelis „Hermes ii“ kelionės stebėto-
jas, koordinatorius ir rėmėjas krante.

pasilikęs jAv b.rožinskas svajojo api-
plaukti žemės rutulį, bet svajonės ne-
įgyvendino – užatlantėje sunkiai dir-
bo, kad išlaikytų šeimą, kol netikėtai 
sustojo jo širdis. santa barbaroje mi-
rusio Lietuvos okeaninio buriavimo 
pradininko b.rožinsko palaikai buvo 
kremuoti, o pelenai, vykdant jo valią, 
išbarstyti ramiajame vandenyne.

siekdamas savo tikslo b.rožinskas so-
vietmečiu su šeima repatrijavo į Len-
kiją, ten visą užgyventą turtą sudėjo 
į jachtą ir ryžosi kelionei per Atlantą. 
šią idėją buriuotojas subrandino Lie-
tuvoje.

įamžiNtas vardas ir žygis
iškilaus buriuotojo b.rožinsko vardas 
Klaipėdoje įamžintas „rotary“ klubo 
„concordia 1826“ iniciatyva, pritariant 
Lietuvos buriuotojų sąjungai (Lbs). 

Knechtą (stulpą, prie kurio švartuo-
jami laivai) puošia bronzos plokštė 
su išgraviruotu „Hermes ii“ kelionės 
maršrutu „ščecinas–majamis–san 
diegas. 1963–1964“. Apačioje iškalti 
po šuolio per Atlantą ištarti ir užfik-
suoti b.rožinsko žodžiai: „šią kelionę 
atlikau lietuvių tautos garbei.“

skulptoriaus Klaudijaus pūdymo 
sukurtas paminklas pagamintas iš 
Kuršių marių dugne atrasto didžiulio 
riedulio, iškelto į krantą žemkasėmis 
gilinant Klaipėdos jūrų uosto akvato-
riją. b.rožinsko atminimo įamžintojai 
įsteigė ir jo vardo medalį „už okeani-
nius žygius Lietuvai“. prie atidengto 
knechto jis buvo įteiktas šešiems 
jūrose ir vandenynuose šalį garsinu-
siems buriuotojams.

buriuotojo duktė nijolė rožinskai-
tė-zelwinder, surankiojusi išlikusius 
dokumentus, laiškus, užrašus, jau 
anksčiau mėgino įprasminti tėvo 
atminimą, bet visos jos pastangos 
atsitrenkdavo į abejingumo sieną. 
Keli entuziastai buvo pasišovę jachtą 

„Hermes ii“ iš jAv pergabenti į Lie-
tuvą, bet ji sutrūnijo santa barbaros 
uoste. 

n.rožinskaitė-zelwinder dėkojo vi-
siems, kurie padėjo atgaivinti pamirš-
tą „Hermes ii“ žygį:  „mano tėvo palai-
kai nuskendo vandenyne toli nuo 
Lietuvos, bet dabar jis vėl sugrįžo į 
savo gimtinę.“

pakartoJo LakūNų žygdarBį
b.rožinskas jachta į vandenynų pla-
tybes išsiveržė sovietų okupacijos 
metais. jo kelionė per Atlantą buvo 
to meto sensacija, bet Lietuvos gy-
ventojai apie tai nieko nežinojo, nes 
buriuotojas leidosi į tolimą kelionę 
iš Lenkijos, tada vadintos „laisviausiu 
baraku socializmo konclageryje“.

„nors „Hermes ii“ perplaukė vande-
nyną su Lenkijos vėliava, tas bur-
laivis buvo registruotas šioje šalyje, 
tai nė kiek nesumenkina b.rožins-
ko nuopelnų Lietuvai, nes jis buvo 
transatlantinio žygio sumanytojas, 
organizatorius, jachtos statytojas ir 
vienintelis savininkas, – per iškilmes 

broliai bronius 
(kairėje) 
ir Adolfas 
rožinskai

Archyvo nuotr.
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pabrėžė vienas paminklo iniciato-
rių neringiškis buriuotojas Arūnas 
burkšas. – b.rožinsko vardą ir jo žygį 
ilgai dengė užmaršties dulkės, džiau-
giamės, kad jo atminimas įamžintas 
dabar, kai minime Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį.“ 

Klaipėdos merui vytautui Grubliaus-
kui „Hermes ii“ reisas priminė lakū-
nų stepono dariaus ir stasio Girėno 
skrydį per Atlantą. „b.rožinskas – pir-
masis lietuvis, kirtęs vandenyną jūrų 
keliais. simboliška, kad jo atminimas 
įamžintas gražiausioje uostamiesčio 
promenadoje prie vandens“, – sakė 
v.Grubliauskas.

pagerBti iškiLūs kapitoNai
b.rožinsko vardo medalis buvo įteik-
tas kauniečiui kapitonui ignui minio-
tui už pirmojo trijų jachtų („Lietuva“, 
„Audra“ ir „dailė“) žygio per Atlantą 
su trispalve maršrutu Klaipėda–niu-
jorkas organizavimą (1989). vėliau 
i.minioto vadovaujama jachta „Lais-
vė“ dar apiplaukė aplink pasaulį. 

medaliu įvertintos klaipėdiečių jach-
tų kapitonų Osvaldo Kubiliūno ir 
stepono Kudzevičiaus pastangos 
veržtis į pasaulio vandenynus. s.Ku-
dzevičiaus vadovaujamas burlaivis 
„Lietuva“ pirmasis šalies buriavimo 
istorijoje apiplaukė žemės rutulį 
(1992–1993). šiems buriuotojams 
medaliai skirti po mirties.

danės krantinėje buvo pagerbtas 
ir šilutiškis Kintų jachtklubo kūrėjas 
Andrius varnas. pasitelkęs į pagalbą 
dukterį rasą ir baskų kilmės žentą jis 
įgyvendino gyvenimo svajonę – pa-
ties statyta nedidele jachta „ragai-
nė ii“ per dvejus metus apsuko ratą 
aplink pasaulį (2008–2010).

didžiausios Lietuvos jachtos „Amber-
sail“ kapitonui Linui ivanauskui, šešis 
kartus apiplaukusiam buriuotojų 
Everestu vadinamą Horno kyšulį, me-
dalis įteiktas ir kaip okeaninių žygių 
vadovui, ir kaip padėka už sėkmingą 
operaciją gelbstint per audrą prie 
Horno iš jachtos iškritusį buriuotoją.

Lbs viceprezidentas raimundas 
daubaras apdovanotas už „Tūkstant-
mečio odisėjos“ – buriuotojų žygio 
aplink žemės rutulį jachta „Amber-
sail“ – organizavimą ir už pasaulio lie-
tuvius vienijančias pilietines akcijas.

neliko pamiršta ir b.rožinsko duktė 
n.rožinskaitė-zelwinder – ilgame-
tei detroito lietuvių bendruomenės 
pirmininkei medalis buvo įteiktas 
už siekius priminti tėvo kelionę per 
Atlantą.

Gėlių prie paminklo padėjo buriuo-
tojo sūnus virginijus rožinskas, iš 

tėvo paveldėjęs aistrą buriuoti. jAv 
gyvenantis inžinierius, daug metų 
dirbęs japonijoje, pernai įsigijo 18 
metrų ilgio burinį katamaraną, ku-
riuo perplaukė Atlantą tėvo maršrutu 
nuo majamio iki ščecino. Taip jis pa-
minėjo jachtos „Hermes ii“ žygio 55 
metų sukaktį.

„mano tėvui skaudėjo širdį, kad ne-
galėjo plaukti per Atlantą su lietuviš-
ka vėliava – buvo priverstas ieškoti 
kitokios išeities ir bendraminčių“, – 
priminė n.rožinskaitė-zelwinder.

žygis – Lietuvių garBei
pirmojo lietuvio okeaninio buriuoto-
jo b.rožinsko likimas susiklostė taip, 
kad apie jo istorinį žygį žinojome ma-
žiau nei apie Kristupo Kolumbo ke-
liones per Atlantą. K.Kolumbas savo 
nuotykius ir atradimus aprašė dieny-
nuose, išliko jo laiškai, atskaitos kara-
liškosioms šeimoms. b.rožinskas irgi 
pildė dienyną, kuris mįslingai dingo, 
kai „Hermes ii“ įgula pasiekė Floridą. 
su šeima 1958 m. repatrijavęs į Len-
kiją lietuvis įtarė, kad dokumentus 
galėjo pasisavinti šlovės troškę ben-
dražygiai. 

jachtos „Hermes ii“ sutiktuvės ma-
jamyje irgi buvo dvejopos: Lenkijos 
buriuotojus pasveikino jAv gyvenan-
tys jų tautiečiai. su šios šalies vėliava 
plaukusią įgulą baltuosiuose rūmuo-
se priėmė tuometis valstybės prezi-
dentas johnas Kennedy – buvęs karo 
laivyno karininkas.

b.rožinskas pateko į jAv lietuvių 
glėbį, kurie jį niujorke, Los Andžele, 
Čikagoje sveikino kaip pirmąjį tautos 
didvyrį, įveikusį Atlantą vandens ke-
liais. po karo detroite įsikūręs jo brolis 
A.rožinskas ne tik akylai stebėjo, bet 
ir iš savo kišenės rėmė „Hermes ii“ ke-
lionę.

sklaidant b.rožinsko laiškus neky-
la jokių abejonių, kas buvo tikrasis 
jachtos savininkas, vadovas, žygio 
sumanytojas ir organizatorius. Apie 
tai liudija to meto publikacijos išeivi-

jos leidiniuose. įspūdingą b.rožinsko 
jachtos „Hermes ii“ kelionę iš socializ-
mo lagerio pastebėjo ir didžioji jAv 
žiniasklaida. nuplaukęs iki Amerikos 
krantų jis tiesiai šviesiai deklaravo 
savo odisėjos tikslus: „Aš, lietuvis bro-
nius rožinskas, gerbdamas ir mylė-
damas savo tautą ir tėvynę Lietuvą, 
pasiryžau perplaukti Atlantą nuosava 
jachta „Hermes ii“... pasiekiau Floridą, 
iš ten – per panamos kanalą, ramųjį 
vandenyną į Los Angeles. šią kelionę 
padariau lietuvių tautos garbei.“

b.rožinskas ketino plaukti per Atlan-
tą vienas, bet Lenkijos valdžia palaikė 
jį keistuoliu ir neleido – buriuoti jūro-
se tokia jachta kaip „Hermes ii“ pagal 
ano meto saugios laivybos taisykles 
buvo leidžiama ne mažesnei kaip ke-
turių žmonių įgulai. 

iš vilniaus krašto kilę b.rožinsko žmo-
nos giminaičiai gyveno Lenkijoje. Tra-
kuose dirbusiam lietuviui, su šeima 
legaliai persikėlus gyventi į kaimyninę 
šalį, ščecinas buvo tik laikina stotelė 
prieš šuolį per Atlantą. žmona regina 
vyro užmojų nežabojo, nors į kelionę 
buvo sudėtos visos jų santaupos.

vėliau sužinojęs, kad bohdanas dac-
ko Lenkijoje pasiskelbė kaip už viską 
atsakingas jachtos „Hermes ii“ žygio 
organizatorius ir vienvaldis lyderis, 
pasipiktinęs b.rožinskas puolė rašyti 
prisiminimus, bet jų nebaigė – išliko 
tik juodraščiai. ilgainiui jo vardas pa-
mirštas ir išeivijoje.

Anais laikais Lietuvos buriuotojai ne-
iškišdavo nosies į baltiją. maži burlai-
viukai malėsi siauroje Klaipėdos uos-
to protakoje, pasienio užkardų zona 
paverstose Kuršių mariose buriuoti 
buvo uždrausta – sovietų kariškiai 
akylai stebėjo, kas vyksta krante ir 
ant vandens. Trakuose ir Klaipėdoje 
dirbęs Lietuvos jūrų jachtklubo ins-
truktorius b.rožinskas su savo auklė-
tiniais išvykdavo tik į ssrs buriavimo 
varžybas Taline, Leningrade, sočyje, 
nikolajeve.

aŠ, lietuvis 
bronius 
roŽinskas, 
gerbdamas 
ir mylĖdamas 
savo tautą ir 
tĖvynę lietuvą, 
PasiryŽau 
PeRPlaUkTI 
atlantą 
NUoSaVa 
jachta 
„hermes ii“.

v.bružas paragavo 
ir komentatoriaus 
duonos

paminklinio knechto atidengimas Klaipėdoje 

b.rožinsko vardo medalis 

G
edim

ino pilaičio nuotr. 
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Pamąstymai

iŠ ko gyvensim?
skubu įsPĖti, o gal ir nuraminti, kad Šis komentaras –   
ne aPie Pinigus. PradĖkime nuo tolesnĖs, bet itin 
svarbios įŽangos. 
daiNius geNys

vyresnio amžiaus skaitytojai grei-
čiausiai mena sovietmečiu populiarų 
atsakymą į klausimą, kaip gyveni? 
Tasai atsakymas dažnai būdavo toks: 
„iš algos.“ jis turėjo kelias paslėptas 
prasmes. visų pirma tai skambėjo 
kaip žodžių žaismė. Antra, tai buvo 
tarsi išpažinimas apie tų laikų dorumo 
standartą, suprask – neužsiimu spe-
kuliacija, tenkinuosi tik alga. Trečia, 
posakis išduodavo savotišką despera-
ciją – nors algą ir gaunu, bet vargstu... 

praėjusį kartą („Olimpinė panorama“, 
2018 m. nr. 6) kalbėjome apie Kauno 
„žalgirio“ krepšininkų vyriausiojo tre-
nerio nukaltą detalizmo sąvoką. beje, 
visai gali būti, kad šią vasarą šarūnu 
jasikevičiumi domėjosi (ar bent jau 
akylai peržiūrėjo jo nuveiktus darbus) 
ne tik varžovų komandų vadovai, bet 
ir valstybinė lietuvių kalbos komisija. 
juk įmanoma, kad nė vienas kitas 
sporto pasaulio žmogus nepateikė 
(arba, kaip dabar jaunimas sakytų, 
„nepašerino“) tiek daug viešai prigy-
jančių kalbos naujadarų kaip š.jasi-
kevičius. šiandien norisi atkreipti dė-
mesį į kitą to paties autoriaus posakį – 
gyvena iš įžaidėjo. Taip jis ne kartą 
yra apibūdinęs priešininkų komandų 
žaidėjus, nuo kurių sukuriamų progų 

priklauso visos ekipos produktyvu-
mas aikštelėje.

Kritikai gali turėti kitą nuomonę: 
įžaidėjo indėlis krepšinyje neretai 
pervertinamas. Gerai veikiantis ko-
mandinio puolimo mechanizmas 
minimalizuoja įžaidėjo indėlį – jam 
belieka tik persivaryti kamuolį per 
aikštelę. manding, šiandien pamažu 
įsitvirtina kitokia koncepcija – turėti 
komandoje kuo daugiau kūrėjų. Ko-
dėl? Ogi logika paprasta: kuo dau-

giau kūrėjų – tuo sunkiau progno-
zuojamas žaidimas. 

Galimybė apskaičiuoti net menkiau-
sias smulkmenas kuria regimybę, tar-
si viską įmanoma išmatuoti ir apskai-
čiuoti, vadinasi, ir nuspėti. didėjantys 
žiūrovų analitiniai gebėjimai, be abe-
jo, daro sportą įdomesnį. nepaisant 
informacijos ir dėl jos besiformuojan-
čių akivaizdybių gausos kūrėjų pro-
blema vis dėlto išlieka. Algoritmas 
neturi spontaniškumo, kūrybiškumo, 
improvizacijos.  

šiandien sporte ypač remiamasi ne 
tik talentu, bet ir galva. vaizdingai 
kalbant, kiekvienam sportininkui 
pravartu pasižymėti kognityviniais 
gebėjimais, būti savotišku mentalistu. 
neatsitiktinai viena sparčiausiai popu-
liarėjančių krepšinio sąvokų yra iQ.

jungtis tarp žaidimo plano ir kūrėjų 
(nesvarbu, apie ką kalbėsime – apie 
sportą, sporto vadybą ar didžiąją 
politiką) yra kur kas gilesnė, nei gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Galime 
viltis ar kliautis įvairialype analize ir 
totaliniu puolimu, bet galime ieškoti 
individualybių, neatmetančių anali-
tikos svarbos, tačiau perleidžiančių 
ją per savo kūrybingumo matricą. 
deja, taip jau yra, kad daugeliui 
mūsų, nepasižyminčių nei menine, 
nei kūrybine vaizduote, individua-
lybių sprendimai gali būti sunkiai 
suprantami: ne visiems duota matyti 
iš esmės kažką naujo, nebijoti per-
žengti nusistovėjusių praktikų ir eiti 
pirmyn. Akivaizdu, kad kiekviena ri-
zika gali pateikti savų sąnaudų. mūsų 
mentalitetui ilgą laiką buvo artimas 
metaforiškas atsakymas „iš algos“... 
suprask – yra kaip yra. O kas, jei iš 
vaizduotės? 

juk ne tik sporte svarbu lavinti ir 
puoselėti kūrybingumą. mokėti ne 
tik vertinti situaciją, bet ir kurti pro-
gas sau bei kitiems. nesitenkinti nei 
desperacija, nei statistikos kuriama 
tikrove, bet siekti kažko daugiau su-
vokiant, jog viskas įmanoma. įvairio-
se nelengvose situacijose neretai ieš-
kome gelbėtojų, o gal vertėtų ieškoti 
kūrybingų sprendimų? 

šIaNdIeN SPoRTe 
yPač remiamasi ne 
tik talentu, bet ir 
galva. vaiZdingai 
kalbant, kiekvienam 
SPoRTININkUI 
Pravartu PasiŽymĖti 
kognityviniais 
gebĖjimais, 
būti savotiŠku 
meNTalISTU.
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NUo PaSaUlIo 
čemPiono iki ministro
rugsĖjo 13 d. jau tradicine tamPanti „lteam“ konferencija jos 
dalyviams siūlo susitikti su Pasaulio čemPionu andriumi gudŽiumi, 
vienintele lietuve, Žaidusia moterų nba, jurgita Štreimikyte-
virbickiene, virtuvĖs mitų griovĖju alfu ivanausku, sveikatos 
aPsaugos ministru aurelijumi veryga ir kitais garsiais savo              
srities Žinovais. 

„lteam“ konferencija

„lteam“ konferencijos Programa

i saLė

9:30 val.  sveika visuomenė: 
utopija ar realybė? diskutuoja 
Aurelijus veryga, žilvinas 
šilėnas, dr. simona pajaujienė, 
dalius barkauskas. Kalbina 
Aidas puklevičius.

10:30 val. mažos ir 
didelės vaikų mitybos 
nuodėmės. diskutuoja 
doc. dr. vaidotas urbonas 
(vaikų gastroenterologas), 
Alfas ivanauskas, monika 
juškevičiūtė (atlikėja, dviejų 
vaikų mama).

11:15 val. psichologinis 
pasirengimas: kaip pasiekti 
maksimalių rezultatų? 
pranešėjas Andrius 
Liachovičius (sporto 
psichologas).

11:45–13:00 val. 
pietų pertrauka

13:00 val. Ką neprofesionalai 
veikia profesionaliajame 
sporte? pranešėjas nerijus 
mačiulis (banko „swedbank“ 
vyriausiasis ekonomistas).

13:30 val. sportas ir karjera. 
pasakoja vidas bareikis, marius 
repšys.

14:30–15:00 val.  Kavos 
pertraukėlė. Efektyvūs pratimai, 
kaip atsigauti po gimdymo. jais 
pasidalins trenerė vilma brinec.

15:00 val. Aukščiausi sporto 
pasiekimai ir motinystė. 
diskutuoja jurgita štreimikytė-
virbickienė, diana Lobačevskė 
(olimpietė, maratono bėgikė).

15:45 val. medalio 
kaina. diskutuoja daina 
Gudzinevičiūtė, Andrius 
Gudžius, vaclovas Kidykas.

ii saLė

10:30 val. Krizė! Kaip ją spręsti 
viešojoje erdvėje? diskutuoja 
Andrius baranauskas („Tele2“ 
komunikacijos vadovas), 
rytis sabas (Lietuvos futbolo 
federacijos komunikacijos 
projektų vadovas), darius 
Gudelis (vilniaus „ryto“ klubo 
vadovas).

11:15 val. Kaip pritraukti lėšų 
sporto projektams? svarsto 
mindaugas morkūnas (rėmimo 
rinkodaros konsultantas, 
rėmimų konferencijos „smart-
sponsorship.lt“ iniciatorius, 
mO muziejaus rėmimų 
vystymo vadovas). diskusija 
„Kas motyvuoja verslą remti 
sporto projektus?“ dalyvauja 
norbertas pranckus (įmonės 
„birštono mineraliniai vandenys“ 
valdybos pirmininkas), milda 
monstavičiūtė (niKE prekės 
ženklo vadovė Lietuvoje), 
mindaugas morkūnas (rėmimo 
rinkodaros konsultantas).

11:45–13:00 val. 
pietų pertrauka

13:00 val. sužibėk 
renginiuose: kaip paversti 
stebėtojus dalyviais? patirtimi 
dalijasi Lauras balaiša (verslo 
konsultantas). 

13:30 val. Ko trūksta 
elektroniniam sportui iki vietos 
olimpinėse žaidynėse? svarsto 
šarūnas Kubilius („GameOn“ 
rinkodaros ir komunikacijos 
vadovas).

14:30–15:00 val. Kavos 
pertraukėlė. Kūną stiprinantys 
balanso pratimai kiekvienai 
dienai. moko treneris Tadas 
pocius.

15:00 val. sportas = sveikata. 
Ar visada? svarsto dalius 
barkauskas (Lietuvos olimpinės 
rinktinės vyr. gydytojas). 

Organizatoriai pasilieka teisę 
keisti programą

„reta proga, kai vienoje erdvėje 
susitinka tiek daug profesiona-
lų ir sporto fanų. dalyvių laukia 
netikėti pranešimai, aktualios 
diskusijos su sporto, meno pa-
saulio žvaigždėmis, su vadybos 
ir viešųjų ryšių profesionalais, 
galimybė išbandyti naujas tech-
nikas ir puiki proga tiesiogiai pa-
bendrauti“, – sako vienas konfe-
rencijos organizatorių, Lietuvos 
olimpinio fondo vadovas mantas 
marcinkevičius. 

Konferenciją pradės diskusija 
su sveikatos apsaugos ministru 
A.veryga „sveika visuomenė: 
utopija ar realybė?“. Čia savų 
argumentų taip pat pateiks Lie-
tuvos laisvosios rinkos instituto 
prezidentas žilvinas šilėnas, svei-
katingumo ekspertė dr. simona 
pajaujienė ir Lietuvos olimpinės 
rinktinės vyriausiasis gydytojas 
dalius barkauskas. 

Kokia aukso medalio kaina? į šį 
klausimą atsakys ką tik Europos 
čempionatą laimėjęs disko meti-
kas A.Gudžius, jo treneris vaclo-
vas Kidykas bei LTOK prezidentė, 
olimpinė čempionė daina Gudzi-
nevičiūtė. 

Apie mėgėjus profesionaliajame 
sporte svarstys ekonomistas neri-
jus mačiulis, režisierius ir aktorius 
vidas bareikis, aktorius marius 
repšys ir kiti. 

Konferencijoje bus kalbama apie 
lėšų pritraukimą sporto projek-
tams, profesionalių renginių or-
ganizavimą, elektroninio sporto 
ateitį. medikai ir mitybos profe-
sionalai dalysis įžvalgomis, koks 
turėtų būti vaikų maistas.

Konferencijos metu dalyviai turės 
progą išgirsti praktinių patarimų 
ir net pasportuoti – treniruotes 
ves „impuls“ treneriai vilma bri-
nec ir Tadas pocius.
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Liepos 29 d. sostinių golfo klube vyko 
LTOK prezidentės dainos Gudzinevičiūtės 
golfo taurės turnyras. svilinant 32 laipsnių 
karščiui varžybose jėgas išbandė 46 golfo 
mėgėjai, o pereinamąją nugalėtojo taurę 
iškovojo rolandas Gaidys.

r.Gaidys aikštyną įveikė 72 smūgiais 
(pAr). Antrą vietą iškovojo darius 
Oliškevičius, kuriam prireikė 76 smūgių 
(+ 4 nuo aikštyno pAr), trečią – 77 
smūgiais aikštyną įveikęs robertas poškus 
(+ 5 nuo aikštyno pAr).

moterų varžybas laimėjo vida 
vyšniauskienė, panaudojusi 101 smūgį 
(+29 nuo aikštyno pAr). 

0–18 Hcp (handikapo) kategorijoje 
„stableford“ formatu pirmą vietą užėmė 
raimondas balčiūnas, surinkęs 43 taškus. 
Antras liko 40 taškų pelnęs Linas Aldonis, 
trečią vietą užėmė romualdas butrimas 
(39 taškai).

18.1–36 Hcp kategorijoje „stableford“ 
formatu pirmą vietą užėmė Arvydas 
bubulis su puikiu rezultatu – 44 taškais. 
Antra vieta atiteko tašku atsilikusiam 
broniui baziui (43 taškai), trečia – sigitui 
stumbriui (43 taškai).

ltok PreZidentĖs 
PriZą laimĖjo 
r.gaidys

goLfas

„Turnyras vyksta jau penktus metus iš 
eilės, jame noriai dalyvauja Lietuvos 
golfo bendruomenė. dėkoju sostinių 
golfo klubui už puikią organizaciją. Kartu 
noriu pranešti džiugią žinią – nuo kitų 
metų šis golfo turnyras bus reitinginis“, – 

sakė LTOK prezidentė d.Gudzinevičiūtė.

priminsime, jog LTOK prezidentės golfo 
taurės turnyras rengiamas nuo 2014 m., 
kai buvo paskelbta, kad golfas įtraukiamas 
į olimpinių žaidynių programą. 

iš kairės: Lietuvos golfo federacijos prezidentas Česlavas Okinčicas, d.Gudzinevičiūtė ir r.Gaidys 

Liepos 20 d. LTOK vyko projekto 
„Lietuvos mažųjų žaidynės“ apskritojo 
stalo diskusija. joje dalyvavo LTOK 
olimpinio švietimo programų vadovė 
ugnė supranavičienė, respublikinės 
ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros 
pedagogų asociacijos prezidentė 
Audronė vizbarienė, vilniaus, Kauno, 
šiaulių ir Klaipėdos miestų ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų atstovės, Lietuvos 
mažųjų žaidynių etapų organizatorės. 

susitikimo metu buvo aptartas 
2018 m. projektas, jo etapų eiga. 
pasidžiaugta rezultatais, skirtinguose 
Lietuvos miestuose surengtais net 
keturiais finaliniais festivaliais. įvardytos 
stipriosios ir silpnosios projekto pusės, 
identifikuotos ir analizuotos projekto 
organizatorių bei koordinatorių 
galimybės, pateikta su tolesne projekto 
plėtra ir kokybišku suplanuotų veiklų 
įgyvendinimu susijusių siūlymų.  

aPie maŽųjų 
Žaidynes

proJektas

pasitarimo dalyvės
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rugpjūčio 2 d. LTOK viešėjo pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovai 
dalia Henke, vida bandis, Laurynas 
r.misevičius, rolandas žalnierius, vaidas 
matulaitis bei ilgų nuotolių bėgikas 
Aidas Ardzijauskas. svečiai susitiko su 
LTOK prezidente daina Gudzinevičiūte ir 
LTOK generaliniu sekretoriumi valentinu 
paketūru.

susitikimo tikslas – atnaujinti 
bendradarbiavimą, aptarti aktualijas ir 
padiskutuoti Lietuvos sportui svarbiomis 
temomis. daugiausia kalbėta apie 
2017 m. Kaune suorganizuotas ir 
2021 m. druskininkuose vyksiančias 
pasaulio lietuvių žaidynes. Aptartos 
galimybės užsienyje užaugusius didelio 
meistriškumo sportininkus lietuvius 
įtraukti į Lietuvos olimpinį judėjimą, 
olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą.

Pasaulio lietuvių 
ŽaidynĖs

tautiečiai

rugpjūčio pradžioje Glazge (škotija) 
trenerio mykolo masilionio auklėtiniai 
iškovojo Europos irklavimo čempionato 
sidabro medalius. po kelių dienų LTOK 
kiemelyje šiam treneriui buvo įteikti 
naujo automobilio „Toyota Avensis“ 
rakteliai.

Tiesa, ne už Europos sidabrą, o už 
prieš metus su porine keturviete 
valtimi iškovotą pasaulio čempionų 
titulą. priminsime, kad m.masilionio 
treniruojama porinės keturvietės 
įgula – martynas džiaugys, Aurimas 
Adomavičius, dovydas nemeravičius 
ir rolandas maščinskas 2017-aisiais 
Floridoje (jAv) tapo pasaulio irklavimo 
čempionais.

Tokį sprendimą, bendradarbiaudamas 
su „Toyota“, dar pavasarį priėmė Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas, jį patvirtino 
Lietuvos sportininkų rengimo ir 
dalyvavimo Tokijo olimpinėse žaidynėse 
programos ekspertų komisija.

„Automobilis mūsų darbe tikrai 
reikalingas tiek aprūpinant rinktinę, 
tiek vykstant į treniruočių stovyklas ar 
varžybas. naujasis automobilis erdvus, 
talpus, o tai irkluotojams itin svarbu. jau 
spėjau jį išbandyti“, – šypsojosi „Toyota 
Avensis“ raktelius atsiėmęs m.masilionis.

„toyota avensis“ 
RakTelIaI 

automoBiLiai

„Federacijoms nuolat reikia automobilių. 
džiaugiuosi, kad jau ne pirmą kartą 
ekspertų komisija atsisuka į trenerius – 
į profesionalus, kurie dažnai lieka 
sportininkų šešėlyje. džiaugiamės, kad 
pasaulio čempionų treneris važinės 
LTOK ir Tarptautinio olimpinio komiteto 
partnerių „Toyota“ automobiliu“, – sakė 
olimpinė čempionė, LTOK prezidentė 

daina Gudzinevičiūtė.

už LTOK lėšas nupirktas automobilis skirtas 
elitiniams sportininkams – kandidatams į 
olimpines žaidynes rengti ir administruoti, 
kasdienėms trenerių darbo sąlygoms 
pagerinti aptarnaujant didžiausio 
meistriškumo sportininkus, pasaulio 
čempionus.

G
edo saročkos nuotr.

d.Gudzinevičiūtė ir m.masilionis

susitikimo dalyviai

vytauto d
ranginio nuotr. 
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tOkIjO žAIdyNIų 
TalISmaNaI 
jaPonų moksleiviai iŠrinko vardus 2020 m. vasaros 
olimPinių ir ParolimPinių Žaidynių talismanams.
aLgis BaLsys

mėlynais langeliais išmargintas olim-
pinių žaidynių talismanas buvo pa-
vadintas miraitowa. vardas sudarytas 
sudėjus japoniškus žodžius „mirai“ 
(ateitis) ir „towa“ (amžinybė). rožiniais 
langeliais išmargintas parolimpinių 
žaidynių talismanas pavadintas so-
meity. šis vardas kilo iš garsiųjų japo-
niškų sakurų pavadinimo ir angliškos 
frazės „so mighty“ (liet. toks galingas). 

japonų nuomone, talismanai yra 
tradicijos ir naujoviškumo derinys. 
ypatingomis galiomis pasižymintys 
talismanai buvo pristatyti šių metų 
vasarį. žaidynių simbolius iš trijų 
pateiktų variantų taip pat išrinko 
šalies mokiniai. miraitowa turi stiprų 
teisingumo jausmą ir yra labai atle-
tiškas, be to, šis talismanas esą turi 
magišką galią, leidžiančią jam aki-
mirksniu persikelti bet kur. someity 
dažniausia būna ramus, bet prirei-
kus gali tapti labai stiprus. 

japonija ir jos žmonės garsėja meile 
įvairiems talismanams – ši šalis turi 
daugybę įvairiausio pobūdžio sim-
bolių. Tokijo olimpinių žaidynių orga-
nizatoriai tikisi, kad miraitowa ir so-
meity bus tokie pat populiarūs, kaip 
ir pjongčango žiemos žaidynių talis-
manas baltasis tigras suhorangas. 

dabar sunku įsivaizduoti vasaros ar 

žiemos olimpines žaidynes be origi-
nalių, vaikų ir suaugusiųjų mėgstamų 
olimpinių talismanų, kurie įteikiami 
ir ant garbės pakylos užkopusiems 
sportininkams.

Talismanais buvo jau keli šunys, net 
keturios pelėdos, vaikai, antikvarinės 
graikiškos lėlės, meškos ir leopardai, 
sniego kamuolys ir metalo lašas... 
pirmieji olimpiniai talismanai kalnų 
slidininkas shussas ir raudonasis ja-
guaras pasirodė 1968 m. Grenoblio 
žiemos ir meksiko vasaros žaidynėse 
1968-aisiais. vis dėlto pirmasis ofici-
aliai Tarptautinio olimpinio komite-
to pripažintas olimpinis talismanas 
buvo taksų veislės šuo valdis.

1972 m. miuncheno olimpinių žaidy-
nių talismaną kūrė žinomas vokiečių 
grafikas Otlas Aicheris. jis neatsitik-
tinai kaip prototipą pasirinko savo 
ilgaplaukį augintinį. dailininkas pui-
kiai žinojo, kokie atkaklūs ir vikrūs 
yra taksai. Talismano kūrėjas žinojo 
ir tai, kokia populiari ši šunų veislė ne 
tik bavarijoje, bet ir abiejose vokieti-
jose bei Europoje. Talismanas buvo 
graibstyte graibstomas. dabar jis jau 
didelis deficitas. vis dėlto labiausiai 
kolekcininkų medžiojamas 1976 m. 
insbruko žiemos olimpinių žaidynių 
pliušinis talismanas sniego žmogus, 
kuris buvo išleistas nedideliu tiražu.

ne visi talismanai tampai labai po-
puliarūs. 1980 m. maskvos olimpinis 
meškiukas buvo populiaresnis net už 
pačias žaidynes. mišą pirko milijonai. 
jis buvo stiklinis, pliušinis, plastikinis 
ir net auksinis. Gal vėlgi dėl žaidynių 
boikoto, bet panašaus populiarumo 
kaip miša sulaukė 1984 m. Los An-
dželo olimpiados talismanas skrybė-
lėtas plikagalvis erelis samas. O štai 
2012 m. Londono olimpinių žaidynių 
modernieji talismanai venlokas ir 
mondevilis – du stebuklingi animuoti 
plieno lašai nebuvo labai mėgstami. 
Gal jų kolekcininkai ieškos dar po ke-
lerių metų?

daugiausiai talismanų – net penki 
buvo pagaminti 2008 m. pekino va-
saros olimpinėms žaidynėms, po tris 
– sidnėjaus (2000 m.), solt Leik sičio 
(2002 m.), vankuverio (2010 m.) ir so-
čio (2014 m.) žiemos žaidynėms.  

tradicija

miraitowa ir someity

valdis

įvairių žaidynių talismanai
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