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SkaITYTojamS

vasarą pradėjome sportiškai ir jau pačią pirmąją 
dieną davėme puikų toną itin sportinio mėnesio 
pradžiai. birželio 1-ąją jubiliejinį jau trisdešimtąjį 
kartą Lietuvoje šventėme Olimpinę dieną. šįkart 
ji buvo neeilinė – pirmą sykį vyko taip toli nuo vil-
niaus ir sporto gerbėjus sukvietė į Klaipėdą. 

vėl galime didžiuotis pagerinę lankomumo rekor-
dą – renginys suviliojo apie 30 tūkst. žmonių. Kar-
tu su švente finišavo dar du projektai – Lietuvos 
mokyklų žaidynės ir antrasis „Svajonių komandų“ 
sezonas. šį unikalų projektą, kuris skirtas mokinių 
lyderystei ugdyti per sportines veiklas, Klaipėdos 
regione įgyvendiname kartu su britų taryba. 

Kitąmet Olimpinė diena sugrįš ten, kur gimė šio 
renginio mūsų šalyje idėja, – 2020 m. birželio 13-ąją 
didžiausia Lietuvoje sporto šventė vyks vilniuje.

praėjusį mėnesį paaiškėjo dvejų žaidynių sostinės. 
Tarptautinio olimpinio komiteto 134-ojoje sesijoje 
Lozanoje balsavome dėl 2026 m. žiemos olimpinių 
žaidynių. jos vyks dviejuose italijos miestuose – 
Milane ir Kortinoje. O Europos olimpiniai komitetai 
(EOK) per neeilinę generalinę asamblėją rengti tre-
čiąsias Europos žaidynes patikėjo Krokuvos miestui 
ir Mažosios Lenkijos regionui.

EOK balsavimas vyko antrųjų Europos žaidynių 
metu. Minske mūsų šalies garbę gynė ir savo per-
galėmis bei pralaimėjimais kartu su visa Lietuva da-
lijosi 72 sportininkai. Mūsų komandą sudarė tryli-
kos sporto šakų atstovai. Tarp beveik 4 tūkst. atletų 
išsiskirti padėjo naujojo mūsų partnerio „4f“ kurtos 
sportinės aprangos. 

LTOK rėmėjų gretas šį mėnesį papildė ir ab vakarų 
laivų gamykla įmonių grupė, su kuria paramos su-
tartis pasirašyta iki 2020 m. pabaigos.

Daina guDZinevičiŪtė
Lietuvos tautiNio oLimpiNio komiteto prezideNtė

rekorDai ir meDaliai

SkaITYTojamS

baltarusijos sostinėje arenas ant kojų pakėlė aukso 
medalius iškovoję dviratininkė Simona Krupeckai-
tė bei gimnastas Robertas Tvorogalas, sidabro me-
dalį komandinėse varžybose pelnęs S.Krupeckaitės 
ir Miglės Marozaitės duetas. 

Skambių pergalių būta ir kituose pasaulio kampe-
liuose. bilietus į Tokijo olimpines žaidynes iškovojo 
andrius gudžius, Laura asadauskaitė-zadneprovs-
kienė, diana zagainova. Olimpinius normatyvus 
įvykdžiusių Lietuvos sportininkų sąraše jau turime 
penkias pavardes. 

džiaugiuosi Lietuvos vyrų regbio-7 bei moterų 
paplūdimio tinklinio rinktinių pasiekimais pakeliui 
olimpinių žaidynių link, baidarininko artūro Sejos 
ir plaukiko dano Rapšio medaliais, buriuotojos vik-
torijos andrulytės karjeros laimėjimu bei naujus 
Lietuvos rekordus pasiekusiomis sportininkėmis – 
ieties metike Liveta jasiūnaite, trišuolininkėmis do-
vile dzindzaletaite bei d.zagainova.

birželį mus pasiekė ne vien džiugios žinios. LTOK 
gavo Tarptautinio olimpinio komiteto drausmės 
komisijos raštą, kuriame skelbiama, kad jevgenijus 
šuklinas diskvalifikuojamas iš 2012 m. Londono 
olimpinių žaidynių. šis sprendimas – galutinis ir ne-
skundžiamas, todėl LTOK buvo įpareigotas grąžinti 
200 metrų kanojų sprinto rungtyje lietuvio laimėtą 
sidabro medalį, gautą prizininko diplomą ir dalyvio 
ženkliuką. vykdomojo komiteto posėdyje buvo ap-
tarta ši diskvalifikacija ir sportininkui išsiųstas ofici-
alus reikalavimas vykdyti TOK sprendimą. 

Esame už švarų, sąžiningą sportą, olimpinius prin-
cipus ir vertybes. Laikykimės jų, nes jie mums vi-
siems bendri. 

gražios vasaros, mielieji!

esame uŽ švarų, 
sąŽiningą sportą, 
olImPINIUS PRINcIPUS 
ir vertyBes. 
laikykimės jų, nes jie 
mums visiems BenDri. 
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PalYdoS

Į minską – 
šiuolaikiškais 
TRaUkINIaIS
BirŽelio 18 D. vilniaus geleŽinkelio 
stotyje skamBėjo linkėjimai mŪsų šalies 
sportininkams, išvykstantiems Į antrąsias 
europos ŽaiDynes minske. 

Į baltarusijos sostinę pirmieji traukiniu su 3x3 krep-
šinio rinktine – Medu Kuprijanovu, pauliumi Se-
maška, aurelijumi pukeliu ir Mintautu bulanovu bei 
šaudymo iš lanko atstove inga Timinskiene išvyko 
treneriai, komandos medikai, kiti delegacijos nariai.  

Stiprybės, pasitikėjimo, pergalių Lietuvos sportinin-
kams per palydėtuves linkėjo švietimo, mokslo ir 
sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, „Lietuvos 
geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduo-
tojas, Keleivių vežimo direkcijos direktorius Linas 
baužys, baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovas 
pavelas Slunkinas.

„pasirinkome į Minską vykti traukiniu, nes tai grei-
čiausias, patogiausias ir paprasčiausias būdas pa-
siekti Europos žaidynių miestą. Lietuvos komandai 
labai palankus maršruto vilnius–Minskas tvarka-
raštis, šiuolaikiškas traukinys. daugelis komandos 
narių gal net primiršę, ką reiškia važiuoti traukiniu, 
todėl kelionę į Europos žaidynes pradėsime su gera 
nuotaika“, – sakė olimpinė čempionė, LTOK prezi-
dentė ir TOK narė daina gudzinevičiūtė. 

LTOK vadovė Lietuvos vėliavą įteikė 2015-aisiais 
baku pirmųjų Europos žaidynių čempionu tapu-
siam kanojininkui Henrikui Žustautui. Tiesa, per 
atidarymą vėliavą patikėta nešti ietininkei Livetai 
jasiūnaitei, nes H.Žustautas ir kiti irkluotojai į balta-
rusiją atvyko vėliau.

„Savo ryžtu, sunkiu darbu ir komandine dvasia įro-
dėte, kad esate verti atstovauti Lietuvai antrosiose 
Europos žaidynėse. Mūsų šalies sportininkų stipry-
bę žino visas pasaulis – atvykstate siekti aukščiausių 
rezultatų, varžytis su pajėgiausiais atletais. visiems 
sportininkams, jų treneriams ir kitiems komandų 
nariams linkiu įkvepiančių pergalių, pasitikėjimo sa-
vimi, garbingo atstovavimo olimpiniams idealams, 
o kylančios šalies vėliavos tegul primena, kad esate 
ne vieni, bet kartu su viltingomis ir jus palaikančio-
mis Lietuvos žmonių širdimis“, – linkėjimus Europos 
žaidynėse dalyvaujantiems sportininkams perdavė 
švietimo, mokslo ir sporto ministras algirdas Mon-
kevičius.

Kelionė iš vilniaus į 
Minską šiuolaikiškais 
„Lietuvos geležinkelių“ 
traukiniais su visais 
baltarusių muitinės 
formalumais trunka tris 
valandas.  

Kelionė 

palydos 
vilniaus 
geležinkelio 
stotyje 
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aTIdaRYmaS

lietuviški akcentai
ryškŪs, linksmi, tvirti, graŽŪs. lietuvos sportininkai su vėliavneše 
liveta jasiŪnaite priešakyje Buvo gerai matomi per antrųjų 
europos ŽaiDynių atiDarymo paraDą, kuris vyko minsko „Dinamo“ 
olimpiniame staDione. mojuoDama iš triBŪnų mŪsų atletus 
sveikino ltok preZiDentė Daina guDZinevičiŪtė. 

22 tūkst. vietų stadione vykusiose iškilmėse buvo 
ir daugiau lietuviškų akcentų. virtualia realybe pra-
turtintuose teatralizuotuose pasakojimuose apie 
savo šalies istoriją baltarusiai prisiminė Lietuvos 
didžiąją Kunigaikštystę (LdK), kuriai priklausė da-
bartinės baltarusijos teritorija, ir jos valdovą vytau-
tą didįjį, taip pat vieną ryškiausių LdK asmenybių 
Leoną Sapiegą.

virtualios realybės vaizdus stadione ceremoniją 
stebintys žiūrovai ir dalyviai matė išmaniuosiuose 
telefonuose, o visi kiti – dar ir kompiuterių, televi-
zorių ekranuose. 

aleksejaus Sečenovo režisuotoje meninėje progra-
moje daug dėmesio buvo skirta baltarusijos tau-
tosakai, mitologijai, istorijai. Ryškiausios iškilmių 
žvaigždės – operos diva ana netrebko, dimašas 
Kudaibergenas ir renginio prodiuseris, Rusijos kom-
pozitorius igoris Krutojus, grojęs fortepijonu.

atidarymo ceremonija kulminaciją pasiekė įne-
šus olimpinę ugnį. vienas po kito deglus stadione 
uždegė olimpiniai čempionai biatlonininkė darja 
domračeva, akrobatinio slidinėjimo atstovas alek-
sejus grišinas, tenisininkas Maksimas Mirnas, len-
gvaatletė julija nesterenko, baidarininkas Romanas 
petrušenka, biatlonininkė nadežda Skardino, kano-
jininkas dmitrijus dovgalioniokas. Septyniese jie ir 
uždegė Europos žaidynių aukurą.

Žaidynių dalyvius, svečius, savanorius, žiūrovus 
sveikino Europos olimpinių komitetų vadovas 
janezas Kocijančičius, pusę savo kalbos paskai-
tęs baltarusiškai. Žaidynes atidarytomis paskelbė 
baltarusijos prezidentas aleksandras Lukašenka, 
vyriausybinėje tribūnoje sėdėjęs savo sūnų ir gerų 
bičiulių Rusijos premjero dmitrijaus Medvedevo 
bei čečėnijos prezidento Ramzano Kadyrovo ap-
suptyje. 

Europos žaidynėse 
Minske dalyvavo 50 
šalių sportininkai.

50

Lietuvos 
delegacija 
„dinamo“ 
stadione

iškilmėse 
netrūko 

lietuviškų 
akcentų

Žaidynių 
aukuras

atidarymo programa 
buvo papildyta 
virtualia realybe
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Dviračių trekas

trekas suspinDo 
aUkSU IR SIdaBRU
lietuvos Dviračių treko paŽiBa simona krupeckaitė ĮspŪDingą 
savo kolekciją papilDė europos ŽaiDynių keirino auksu ir 
komanDų sprinto siDaBru, o kartu su ja vicečempione tapo ir 
13 metų jaunesnė miglė maroZaitė, vėliau atsiDŪrusi netoli 
garBės pakylos po 500 m lenktynių finišo.

Mūsų šalies trekininkės pralaužė ledus Minske – bir-
želio 27-ąją, šeštą žaidynių varžybų dieną, jos tapo 
pirmomis Lietuvos sportininkėmis, kurios iškovojo 
antrųjų Europos žaidynių medalį.

„šis medalis labai lauktas. daug ir sunkiai trenira-
vomės, kad jį iškovotume“, – sakė 23 metų M.Ma-
rozaitė. jos porininkė, neįtikėtiną patirties bagažą 
sukaupusi 36-erių S.Krupeckaitė pridūrė: „šiandien 
nebuvo taip sunku, palyginti su tuo, ką reikėjo pa-
daryti, kad atsistotume ant garbės pakylos. nes 
sunkiausias darbas yra treniruotėse.“

dar prieš apdovanojimą Europos žaidynių vice-
čempiones pasveikino varžybas iš tribūnų stebė-
jusi LTOK prezidentė, olimpinė čempionė daina 
gudzinevičiūtė, kartu su S.Krupeckaite dalyvavusi 
ne vieneriose olimpinėse žaidynėse kaip šaulė. dvi-
ratininkes sveikino ir Lietuvos dviračių sporto fede-
racijos prezidentas Romualdas bakutis, mūsų šalies 
delegacijos Europos žaidynėse vadovai.

pirmoji varžybų diena Minsko treke lietuvėms pra-
sidėjo ne visai taip, kaip jos tikėjosi. Kvalifikacinėse 
lenktynėse S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė užėmė 
šeštą vietą tarp aštuonių komandų. jų rezultatas – 
34,091 sek. 

Ketvirtfinalyje Lietuvos duetas skriejo kaip niekada 
greitai – komandos rekordą (33,083 sek.) pasieku-
sios trekininkės nugalėjo ukrainietes (33,776 sek.) ir 
užfiksavo antrą rezultatą – greičiau važiavo tik treko 
rekordą pagerinusios Rio de Žaneiro olimpinių žai-
dynių vicečempionės, dukart pasaulio ir keturiskart 
Europos čempionės darja šmeliova ir anastasija 
voinova (32,367 sek.). 

finale d.šmeliova ir a.voinova dar kartą pagerino 
Minsko treko rekordą – du ratus įveikė per 32,317 sek. 
Lietuvės nuo jų atsiliko 0,908 sek. (33,225 sek.). 

ant garbės pakylos rusės, kaip ir bronzą laimėjusios 
olandės, kopė trise – kvalifikacinėse lenktynėse 
a.voinova važiavo kartu su jekaterina Rogovaja. 

ar šis medalis parodo, kad duetas jau užaugo kaip 
komanda? „parodo, kad tik pradedame augti“, – at-
sakė S.Krupeckaitė. O kiek laiko reikia užaugti? „au-
game jau dvejus metus“, – tarė M.Marozaitė. „dar tik 
dvejus metus. Reikia, kad atsirastų stabilumas“, – 
patikslino jos porininkė.

Tądien startavo ir 18-metė viktorija šumskytė. ji 
nebaigė grupinių lenktynių dėl taškų. „Man šis lygis 
dar šiek tiek per aukštas. bet patirčiai kaupti varžy-
bos labai svarbios. aš dvejus metus važinėjau kaip 
sprinterė, tik neseniai perėjau į tempo rungtis“, – 
paaiškino sportininkė. 

dar po dienos Minsko treke skambėjo Lietuvos 
himnas – S.Krupeckaitė triumfavo keirino rungtyje. 
Sidabro medalį pelnė olandė Shanne braspennincx, 
bronzos – rusė d.šmeliova. 

„nesitikėjau laimėti. važiavau net nemąstydama 
apie medalį. buvo daug jaudulio, daug nepasiti-
kėjimo savimi, bet labai didžiuojuosi, kad pavyko 
įvykdyti užduotis ir minimum, ir maksimum. di-
džiuojuosi tiek savo, tiek visos komandos padarytu 
darbu. Esu be proto dėkinga treneriui už begalinį 
palaikymą ir tikėjimą. Labai džiaugiuosi šiuo meda-
liu“, – kalbėdama švytėjo dviratininkė.

2010 m. šios rungties pasaulio ir 2012 m. Europos 
čempionei S.Krupeckaitei nereikėjo eikvoti jėgų 
pirmojo etapo paguodos važiavime – ji užėmė 
antrą vietą trečiajame važiavime, šešių trekininkių 
mūšyje nusileidusi tik prancūzei Mathilde gros, ir 
iškart nukeliavo į pusfinalį. Į jį pateko po dvi grei-
čiausias keturių važiavimų dviratininkes.

Miglę Marozaitę 
sprinte įveikusi olandė 
Laurine van Riessen yra 
dalyvavusi ir žiemos, 
ir vasaros olimpinėse 
žaidynėse. 2010 m. 
vankuveryje olandė 
iškovojo bronzos 
medalį 1000 m greitojo 
čiuožimo varžybose. 
vėliau Olandijos 
sportininkė perėjo į 
dviračių treką. ji buvo 
komandų sprinto 
pasaulio vicečempionė 
(2018 m.) ir Europos 
čempionato bronzos 
medalio laimėtoja 
(2015 m.), startavo 
2016 m. Rio de Žaneiro 
vasaros olimpiadoje. 

VARžoVė
Treneriui d.Leopoldui – S.Krupeckaitės ir M.Marozaitės padėka
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Kitai Europos žaidynių vicečempionei M.Marozai-
tei keirino lenktynės baigėsi pirmajame etape. ji 
antrame važiavime finišavo penkta, o paguodos 
važiavime liko trečia – į pusfinalį pateko tik keturių 
paguodos lenktynių nugalėtojos.

pusfinalyje S.Krupeckaitė anksti pradėjo lemiamą 
spurtą, išsiveržė į priekį ir išsaugojo lyderės pozi-
ciją – finišuodama buvo akimirksniu greitesnė už 
visas penkias varžoves. finalas vyko pagal panašų 
scenarijų.

S.Krupeckaitė ir M.Marozaitė dar startavo asmeni-
nio sprinto rungtyje. Kvalifikacijoje – 200 m lenkty-
nėse iš eigos – M.Marozaitė (11,022 sek.) buvo sep-
tinta, S.Krupeckaitė – aštunta (11,050 sek.). 

pirmajame atkrintamųjų varžybų etape M.Marozai-
tė pranoko airę Robyn Stewart, šešioliktfinalyje – 
Europos čempionę prancūzę Sandie clair. S.Krupec-
kaitė įveikė patyrusią ukrainietę Liubovę basovą ir 
Rio de Žaneiro olimpiados medalininkę britę Katy 
Marchant.

aštuntfinalyje S.Krupeckaitė nugalėjo ukrainietę Ole-
ną Starikovą. O kitą dieną ketvirtfinalyje 0:2 neatsilai-
kė prieš keturiskart pasaulio ir septyniskart Europos 
čempionę, olimpinė vicečempionę d.šmeliovą.

„daša – šiuo metu viena stipriausių treko dvirati-
ninkių. Su ja įdomu lenktyniauti, daug kartų esame 
susidūrusios, viena kitą puikiai pažįstame“, – sakė 
S.Krupeckaitė.

M.Marozaitė aštuntfinalyje pralaimėjo olandei 
Laurine van Riessen, o aštuntfinalio paguodos 
važiavime nusileido ispanei Taniai calvo ir kartą 
įveiktai S.clair. 

vyrų sprinto varžybose vasilijus Lendelis pateko į 
ketvirtfinalį. bet šiame etape 24-erių Lietuvos atsto-
vas 0:2 pralaimėjo daugkartiniam pasaulio čempio-
nui olandui Harrie Lavreysenui. 

„vasilijus šiuo metu yra silpnesnis už olandą. Olan-
dai dabar nerealiai stiprūs, manau, niekas su jais 
nesusidoros“, – teigė Lietuvos rinktinės treneris, 
S.Krupeckaitės vyras d.Leopoldas. 

pirmą sprinto varžybų dieną v.Lendeliui net šešis 
kartus teko kovoti Europos žaidynių treke, o bilietą į 
ketvirtfinalį jis išplėšė aštuntfinalio paguodos lenk-
tynėse, kuriose tarp varžovų buvo ir šešiskart olim-
pinis čempionas britas jasonas francisas Kenny. 

vyrų varžybose Lietuvai atstovavo dar vienas dvira-
tininkas. Svajūnas jonauskas keirino rungties galu-
tinėje įskaitoje užėmė 11 vietą. jis finišavo penktas 
lenktynėse dėl 7–12 pozicijų.

pirmajame etape 24-erių sportininkas liko ketvirtas 
savo važiavime, bet po to laimėjo antrą paguodos 
važiavimą ir papuolė į pusfinalį. Tačiau čia buvo šeš-
tas ir į pagrindinį finalą nepateko. 

„džiaugiausi vien patekęs į pusfinalį. O kai jau pate-
kau, tikėjausi ir čia finišuoti bent trečias ir važiuoti 
pagrindiniame finale. šiek tiek pritrūko“, – sakė dvi-
ratininkas.

aštuntą vietą skrečo lenktynėse iškovojo 20-metė 
Olivija baleišytė. jai tai buvo repeticija prieš pagrin-
dinį startą – daugiakovės, dar vadinamos omniu-
mu, varžybas.

„pasirodymą vertinu vidutiniškai. galėjo būti ir ge-
riau. Tai pirmoji mano patirtis tokio masto varžy-
bose. jaudulys daro savo. be to, šiandien buvo lyg 
apšilimas prieš omniumą. pasitikrinau, kaip pati jau-
čiuosi, kokią pavarą pasirinkti. Rytoj olimpinė rung-
tis, ji man svarbiausia“, – paaiškino dviratininkė.

daugiakovės varžybose O.baleišytė nesublizgėjo – 
liko vienuolikta tarp 17 dalyvių. Skrečo lenktynėse 
ji buvo aštunta, tempo keturiolikta, atkrintamosio-
se dešimta, o paskutinėje rungtyje, lenktynėse dėl 
taškų, – penkiolikta. čempione tapo visas rungtis 
laimėjusi olandė Kirsten Wild.

„Sunku pasakyti, ko pritrūko. gal sveikatos. dabar 
yra pereinamasis laikotarpis, keičiasi treneriai. prieš 
pusantro mėnesio Olivija perėjo į mano grupę. dar 
derinamės. aš dar ne visai žinau, kokia ji, o ji manęs 
nepažįsta“, – paaiškino neseniai O.baleišytės trene-
riu tapęs d.Leopoldas, šią dviratininkę treniruojantis 
su Olivijos mama Solveiga baleišyte. 

paskutinę Europos žaidynių dieną audringų trenerio 
d.Leopoldo raginimų į trasą palydėta M.Marozaitė 
500 m rungties finale du ratus 250 m ilgio treke ap-
suko per 34,505 sek. Tai šiek tiek lėčiau nei atrankos 
varžybose (34,433 sek.), kuriose lietuvė buvo šešta 
tarp 14 dviratininkių. Triumfavo rusė d.šmeliova 
(33,209 sek.).

„penkta vieta esu patenkinta, nes tai Europos žai-
dynės. šios rungties beveik nesitreniruoju, ji neo-
limpinė“, – paaiškino dviratininkė, pernai Europos 
jaunimo (iki 23 m.) čempionate iškovojusi 500 m 
lenktynių sidabrą.

Madisono – rungties, kurioje dalyvauja iš dviejų dvi-
ratininkių sudarytos komandos, – varžybose jėgas 
išmėgino O.baleišytė ir v.šumskytė. Tačiau 120 ratų, 
arba 30 km, distancijos finišo lietuvės nepasiekė – 
buvo priverstos pasitraukti anksčiau, nes jas aplen-
kė trimis ratais. 

„Madisonas Lietuvoje beveik nepraktikuojamas. 
Tai merginos gal tik kokį kartą yra bandžiusios šią 
rungtį varžybose. Mes pasinaudojome kvota, nu-
sprendėme neatsisakyti jos, nes tokio lygio varžybų 
patirtis yra svarbi“, – paaiškino d.Leopoldas. 

jau kitą dieną po žaidynių uždarymo, kuriame 
S.Krupeckaitė nešė Lietuvos vėliavą, abi medalinin-
kės atskubėjo į LTOK būstinę vilniuje, kur susitiko su 
žurnalistais. 

Lietuvos treko dviratininkų spalio mėnesį lauks Eu-
ropos čempionatas, vėliau prasidės pasaulio taurės 
etapai. viso sezono metu bus renkami pasaulio rei-
tingo taškai, o būtent reitingas lems, kas pelnys kelia-
lapius į Tokijo žaidynes. 

auksą iškovojusią 
S.Krupeckaitę ant rankų 
nešiojo gydytojas 
d.barkauskas ir 
kineziterapeutas 
T.Linksmuolis

v.Lendelis

S.jonauskas laimėjo 
keirino paguodos 
važiavimą

v.šumskytė ir O.baleišytė 
madisono varžybose
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krepšinis 3x3

Žygis Baigėsi 
ketvirtfinalyje
lietuvos 3x3 krepšinio komanDa paulius semaška, 
meDas kuprijanovas, aurelijus pukelis ir mintautas 
Bulanovas tvirtai Žengė Į europos ŽaiDynių 
ketvirtfinalĮ, Bet čia lietuvius sustaBDė lenkai.

pirmose grupės rungtynėse Lietuvos krepšininkai 
nugalėjo estus. audringai palaikomi „palova“ are-
nos tribūnose susirinkusių artimųjų, bičiulių, Lietu-
vos delegacijos atstovų, sirgalių mūsų šalies krep-
šininkai pirmame Europos žaidynių c grupės mače 
21:13 pranoko Estijos rinktinę.

Rungtynės buvo sustabdytos iki joms skirto de-
šimties minučių laiko likus 28 sek., nes tada tolimą 
dviejų taškų vertės metimą pataikęs M.bulanovas 
Lietuvos rinktinės kraitį padidino iki 21 taško. O 
pagal 3x3 krepšinio taisykles komanda, surinkusi 
21 tašką, rungtynes laimi. Lietuvos ekipai 7 taškus 
pelnė p.Semaška, a.pukelis pridėjo 6, M.bulanovas 
5, M.Kuprijanovas – 3.

„gerai gynėmės, kovojome. net netikėjau, kad 
mums taip seksis, – džiaugėsi p.Semaška. – geros 
emocijos. pirmiausia nerealu atstovauti Lietuvai. 
antra – labai jautėme sirgalių palaikymą. ačiū jiems, 
kad atvažiavo“, – sunkiai gaudydamas kvapą po ko-
vos tvankioje „palova“ arenoje sakė p.Semaška.

Lietuvos krepšininkai bei jų treneris dainius novickas 
po kovos stebėjo būsimų varžovų – baltarusijos ir 
Slovėnijos rinktinių susitikimą. Laimėjo baltarusiai – 
15:10.

Su jais lietuviai žaidė antrąsias rungtynes. Mūsiškiai 
įveikė šeimininkus – 19:13. nugalėtojams 10 taškų 

Lietuvos krepšininkai 
Europos žaidynėse per 
keturis mačus iškovojo 
dvi pergales.

2

pelnė M.bulanovas, 6 pridėjo a.pukelis, p.Semaš-
ka – 3, M.Kuprijanovas taškų nepelnė.

antras rungtynes tą pačią dieną ir paskutines gru-
pėje lietuviai žaidė su slovėnais ir netikėtai pralai-
mėjo 17:21. šiame mače rezultatyviausiai žaidė 
8 taškus pelnęs a.pukelis. M.bulanovas pridėjo 5, 
p.Semaška 3, M.Kuprijanovas – 1. p.Semaška žaidė 
su traumuota koja.

„galėjome ramiai užbaigti grupės etapą, viskas 
buvo mūsų rankose. Slovėnai mus nuleido ant že-
mės. galbūt tai bus į naudą?“ – rungtynes apibūdi-
no M.Kuprijanovas.

Į ketvirtfinalį iš grupės iškopė Lietuvos ir baltarusi-
jos komandos. Mūsiškių varžovai – lenkai. 

deja, smagiai pradėtas žygis baigėsi ketvirtfinalyje: 
kaimynams pralaimėta 16:19.

Lietuviai varžovams nusileido fizine jėga. pabaigoje 
buvo momentas, kai komandas skyrė vienas taškas, 
bet pora neteisingų sprendimų, pralaimėta kova 
po lenta neleido rungtynių pakreipti mūsų naudai. 
Lietuvos komandai 9 taškus pelnė a.pukelis, M.bu-
lanovas įmetė 6, p.Semaška pridėjo 1. 

Žaidynių čempionais tapo rusai, finale nugalėję lat-
vius – 21:14. Rungtynėse dėl trečios vietos baltaru-
siai įveikė lenkus – 21:15.

Lietuvos 
krepšinio 
3x3 
rinktinė

Lietuvos 
rinktinės 
sirgalius

Treneris 
d.novickas

Lietuviai tapo 
grupės turnyro 

nugalėtojais
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GImNaSTIka

auksinės 
paBaigtuvės 
15 tŪkstančių ŽiŪrovų, susirinkusių Į gimnastikos 
areną, paskutinę ŽaiDynių Dieną matė ir 
lietuvos gimnasto roBerto tvorogalo triumfą 
ant skersinio. plojo jam arenoje ir rusijos                              
preZiDentas vlaDimiras putinas.

birželio 27-osios vakarą gimnastai pradėjo kovas 
daugiakovės atrankos varžybose. R.Tvorogalas su-
rinko 82,731 balo – tai buvo trečias geriausias re-
zultatas. geriau nei Robertas pasirodė tik davidas 
beliavskis iš Rusijos (86,499) ir armėnas arturas 
davtianas (83,231). iš viso varžybose dalyvavo 48 
sportininkai, į finalą pateko 18.

 „džiaugiuosi savo asmeniniais rekordais daugia-
kovėje ir ant skersinio. Tiesą sakant, visus pratimus 
atlikau kokybiškai. bet tai tik patekimas į finalą, 
daugiau nieko. pasiektas rezultatas motyvuoja, 
norisi dar geriau pasirodyti“, – po geros pradžios 
sakė R.Tvorogalas.

Robertas taip pat iškovojo teisę varžytis pratimų 
ant skersinio ir lygiagrečių finaluose, kur dėl me-
dalių kovoja tik po šešis sportininkus, o visi taškai 
skaičiuojami iš naujo. didžiausias viltis R.Tvoroga-
las siejo su skersiniu. Tačiau būtent ant šio prietai-
so jam labiausiai nepavyko daugiakovės varžybų 
finale.

Lemiamame daugiakovės etape mūsiškis pasiro-
dė kukliau. galutinėje įskaitoje jis užėmė septintą 
vietą – 81,631 balo. pakilti aukščiau pritrūko poros 
balų – maždaug tiek, kiek slystelėjus rankai R.Tvo-
rogalas prarado ant skersinio.

daugiakovės nugalėtoju tapo rusas d.beliavskis – 
85,465 balo. antras liko ukrainietis Olegas vernia-
jevas (84,632), trečias rusas vladislavas poliašovas 
(84,464).

„Tikslas buvo pakartoti kvalifikacijos rezultatą, bet 
sutrukdė klaida paskutiniame pratime ant sker-
sinio. baigiant programą nuslydo viena ranka. Tai 
buvo klaida, už kurią teisėjai skaudžiai nubaudė. 
Rytoj viskas prasidės iš naujo. Esu nusiteikęs kovin-
gai, jaučiuosi puikiai. gal pavyks ant skersinio viską 
atlikti be klaidų“, – išvakarėse vylėsi gimnastas.

pavyko. Tai buvo įspūdingas pasirodymas su dau-
gybe sudėtingiausių elementų. Robertas startavo 
trečias. Teisėjai skyrė net 14,400 balo. Su tokiu re-
zultatu drąsiai galima pretenduoti ir į olimpinį me-
dalį. Įpusėjus varžyboms tapo aišku, kad medalį 
ant skersinio mūsiškis tikrai iškovos, o jo spalva 
paaiškėjo po baltarusio andrejaus Lichovickio pa-
sirodymo. Lietuvai – auksas!

antras ant skersinio liko ahmetas Onderas (14,100) 
iš Turkijos, trečias – vengras davidas vecsernyesas 
(14,066). daugiakovės čempionas rusas d.beliavs-
kis krito nuo prietaiso.

„Tai mano didžiausias karjeros laimėjimas. Manau, 
pasirodžiau idealiai, o varžovams pasitaikė klai-
delių, todėl šiandien nugalėjau. dabar noriu poil-
sio“, – santūriai kalbėjo aukso medaliu pasipuošęs 
R.Tvorogalas.

„Emocijos nerealios. dar negaliu suvokti, kas įvy-
ko. Tikėjomės medalio, daug dirbome, pakeitėme 
kombinaciją, tarėmės, stengėmės, mes tai pada-
rėm – auksas mūsų. šiandien ne varžovai klydo, 
o mes pelnytai nugalėjome. ar galėjo būti du 
medaliai? galėjo, bet ant lygiagrečių neturėjome 
tokių gerų šansų kaip ant skersinio, todėl koncen-
travomės į šią rungtį“, – emocijų neslėpė Roberto 
treneris jevgenijus izmodenovas. 

auksinis pasirodymas

R.Tvorogalas 
su aukso 
medaliu

Su treneriu j.izmodenovu 

Dar negaliu 
SUvokTI, 
kas Įvyko. 
tikėjomės 
meDalio, 
daUG 
DirBome, 
pakeitėme 
komBinaciją, 
tarėmės, 
stengėmės, 
mes tai 
paDarėm – 
auksas mŪsų.

JevgeNiJus 
izmodeNovas
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Dviračių plentas

BUvo aRTI PakYloS
Dviračių plento varŽyBose vyrai ir moterys Dalyvavo 
grupinėse ir atskiro starto lenktynėse. 

72 dviratininkės stojo prie starto linijos Minsko cen-
tre vykusiose moterų 120 km grupinėse lenktynėse. 
Tarp jų buvo ir dvi lietuvės – 31-erių Lietuvos čem-
pionė Rasa Leleivytė ir 26 metų Silvija pacevičienė. 

Tvarkingose baltarusijos sostinės gatvėse su lenkty-
nių karavanu apsukusios aštuonis ratus po 15 km 
mūsų šalies sportininkės finišą pasiekė skirtingu 
metu. iki paskutinės akimirkos lyderių grupėje dėl 
medalio kovojusi R.Leleivytė užėmė devintą vietą. 
Rasa sulaukė sveikinimų, bet pati pernelyg nesi-
džiaugė. 

„būnu patenkinta tik tada, kai laimiu“, – sakė ji.

po pirmojo rato trečia važiavusi S.pacevičienė an-
troje lenktynių pusėje neišsilaikė pagrindinėje gru-
pėje. ji lyderėms pralaimėjo 12 min. 49 sek. ir fini-
šavo 68-ta tarp 69 varžybas baigusių sportininkių. 

Lenktynės baigėsi dvigubu Olandijos dviratininkių 
triumfu – čempionės titulą iškovojo Lorena Wiebes, 
o vicečempionės Marianne vos. bronzą laimėjo 
baltarusė Tatsiana šarakova. iš viso lyderių grupėje 
finišavo 16 dviratininkių. visoms joms įskaitytas tas 
pats rezultatas – 3 val. 8 min. 13 sek.

„Silvija man padėjo lenktynių pradžioje, bet jai 
trūksta varžybų patirties. O vienai kovoti finišuo-
jant sprinte labai sunku“, – prisipažino R.Leleivytė, 
po finišo patekusi į savo vyro masažuotojo paolo 

baldi glėbį. pora jau daug metų gyvena italijoje. Tą 
išduoda ir melodingas akcentas, juntamas lietuvės 
kalboje.

Komandos palapinėje R.Leleivytę pasveikino Lie-
tuvos rinktinės vyriausiasis treneris valerijus Kono-
valovas. išgirdęs, kad sportininkė nėra patenkinta 
rezultatu, patyręs specialistas šyptelėjo: „jai visos 
vietos žemiau šeštosios netinka.“ dviratininkė pa-
taisė trenerį: „netinka visos žemiau trečiosios.“

„Trasa man buvo kiek per lengva. be to, viena iš po-
ros jos įkalnių – akmenuotas grindinys. Tokia danga 
man nelabai tinka, nes ant jos reikia daugiau masės 
ir jėgos. Man geriau būtų koks ilgesnis kalniukas. 
Ta vieta, kur grindinys, buvo svarbi. Ten Olandijos 
rinktinė išsirikiavo ir išvežė savo sprinterę į finišą“, – 
taktikos detales pasakojo R.Leleivytė.

 vyrų dviračių plento 180 km grupinėse lenktynėse 
startavo 135 sportininkai iš 37 šalių. Tarp jų ir pen-
ki Lietuvos dviratininkai: Ramūnas navardauskas, 
gediminas bagdonas, justas beniušis, Rojus ado-
maitis, venantas Lašinis. Kaip sakė mūsiškių trene-
ris v.Konovalovas, didžiausios viltys šioje lygumų 
trasoje su keliais nedideliais kalniukais siejamos su 
g.bagdonu. Sportininkams reikėjo įveikti 12 ratų po 
15 km. 

Likus dviem ratams iki finišo priekyje buvo septynių 
dviratininkų grupė. būtent vienas iš šio septyneto ir 

Europos žaidynių 
dviračių plento 
varžybose dalyvavo 
septyni Lietuvos 
dviratininkai.

7

vyrų grupinėse 
lenktynėse 
startavo 
penki lietuviai 
(iš kairės): 
R.adomaitis, 
g.bagdonas, 
j.beniušis, 
v.Lašinis, 
R.navardauskas

Tom
o g

aubio nuotr.
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tapo nugalėtoju. Tai italas davide‘as ballerini. jis dis-
tanciją įveikė per 4 val. 10 min. 4 sek. antras finišavo 
estas alo jakinas, trečias – austras danielis aueris. 
Ketvirtas liko baltarusis aleksandras Rebušenka. 
visi jie pralaimėjo čempionui 16 sek. šeimininkų 
liūdesiui, baltarusis liko be medalio.

iš Lietuvos dviratininkų geriausiai pasirodė g.bag-
donas, užėmęs 24 vietą – 4 val. 10 min. 58 sek. 
j.beniušis finišavo 68-tas, R.navardauskas 80-tas, 
R.adomaitis 88-tas, v.Lašinis – 91-mas. Lenktynes 
baigė 116 sportininkų.

„galima sakyti, kad tai buvo man palanki distancija: 
lygi, su „bruko“ (akmenimis grįsto kelio) kalniuku. 
pagal planą turėjau važiuoti grupėje ir laukti lemia-
mo sprinto. dėl pirmųjų bėglių nesijaudinau, vis 
tikėjau, kad grupė pavys ir tuos septynis. Kadangi 
priekyje buvo italas, kuris ir laimėjo, tai kiti italai 
stabdė pagrindinę grupę. šauniai šiandien dirbo 
jaunimas – justas, Rojus, venantas. Ramūnas ban-
dė man padėti pabaigoje, bet ir jis ne robotas – jau 
buvo pavargęs“, – po finišo sakė g.bagdonas.

R.navardauskas pradžioje lenktynes apibūdino vie-
nu žodžiu: „nesusiklostė.“ vėliau pridūrė: „buvom 
sutarę stebėti varžovus, neleisti pabėgti favoritams. 
Laukėm paskutinių ratų. Trasa nesudėtinga, bet var-
gino daugybė posūkių ir akmeninis kalniukas.“ 

dviratininkų plento varžybas vyrai ir moterys baigė 
atskiro starto 28,6 km lenktynėmis. Moterų varžy-
bose dalyvavo 29 sportininkės. Tarp jų buvo ir S.pa-
cevičienė. vienai šaliai šioje rungtyje buvo galima 
registruoti dvi atstoves, bet R.Leleivytė po grupinių 
lenktynių turėjo išvykti į treniruočių stovyklą su klu-
bu rengtis „giro d‘italia“ lenktynėms.

S.pacevičienė distanciją įveikė per 41 min. 42,85 
sek. ir užėmė 26 vietą. „iš kalnų dviračių vėl sugrį-
žus į plentą, man aiškiai trūko technikos. ypač šioje 
trasoje, kurioje buvo daug posūkių. po motinystės 
atostogų tai pirmosios mano reikšmingos lenkty-

nės plente“, – sakė S.pacevičienė. čempione tapo 
šveicarė Marlen Reusser – 36 min. 17,41 sek.

vyrų lenktynėse dalyvavo 37 dviratininkai. Lietuvai 
atstovavo g.bagdonas ir R.navardauskas. vyrai, kaip 
ir moterys, įveikė 28,6 km, du ratus po 14,3 km. Kaip 
juokavo dviratininkai, tikra lyčių lygybė.

penktas startavęs R.bagdonas finišavo pirmas. Tai 
reiškė, kad jis už varžovus buvo greitesnis 3–4 min. 
gedimino laikas – 34 min. 16,54 sek. ilgokai jam 
teko pasėdėti prizininkams skirtoje antroje kėdėje. 
pirmoje sėdėjo baltarusis vasilis Kirijenka – 33 min. 
3,34 sek. vis dėlto trys iš paskutiniojo penketuko 
pakėlė gediminą iš pradžių nuo antrosios, o greit ir 
nuo trečiosios kėdės. Tik v.Kirijenka liko savo vietoje. 
antras buvo portugalas nelsonas Oliveira (33 min. 
31,82 sek.), trečias čekas janas barta (33 mln. 40,47 
sek.). Į penktą vietą gediminą nustūmė airis Ryanas 
Mullenas (33 min. 41,43 sek.).

„šiandien normaliai pamyniau. ar galėjau važiuoti 
greičiau? vargu. Likus 5 km iki finišo jau buvau, kaip 
sako dviratininkai, miręs. Svajojau tik apie finišą. 
atidaviau visas jėgas. po finišo net pykino. plana-
vau dešimtuką, o penkta vieta, manau, tikrai gera. 
Trasoje daug posūkių, kuriuose teko pristabdyti. 
Labai padėjo mane distancijoje su automobiliu ly-
dėjusio trenerio valerijaus Konovalovo raginimai ir 
patarimai. visi mane aplenkę dviratininkai yra šios 
rungties „specai“. dabar stengsiuosi laimėti Lietuvos 
čempionatą“, – sakė g.bagdonas.

R.navardauskas buvo patenkintas 19 vieta – 35 min. 
55,79 sek. „Seniai nedalyvavau atskiro starto lenkty-
nėse. geras jėgų patikrinimas“, – džiaugėsi dvirati-
ninkas.

visose rungtyse buvo dalijami ir pasaulio reitingo 
taškai, kurie bus svarbūs kovojant dėl olimpinių 
kelialapių. R.Leleivytė Lietuvos taupyklę papildė 50 
taškų, g.bagdonas – 30 (5 gavo grupinėse lenktynė-
se, 25 – atskiro starto).

šianDien 
NoRmalIaI 
pamyniau. 
ar galėjau 
vaŽiuoti 
greičiau? 
vargu. likus 
5 km iki finišo 
jaU BUvaU, 
kaIP Sako 
dvIRaTININkaI, 
miręs. 
SvajojaU TIk 
apie finišą. 
aTIdavIaU 
visas jėgas.

gedimiNas 
BagdoNas

R.Leleivytė 
ir jos vyras 
p.baldi

g.bagdonas 
(priekyje) 

dalyvavo ir 
grupinėse, ir 

atskiro starto 
lenktynėse

atskiro starto 
lenktynių 
trasoje – 
S.pacevičienė
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BaiDarių ir kanojų irklavimas

viltys DuŽo Bangose
keturios lietuvos Įgulos kovojo Zaslavlio kanale greta minsko 
vykusių europos ŽaiDynių BaiDarių ir kanojų irklavimo varŽyBų 
finaluose. Bet nė vienai nepavyko iškovoti meDalio, 
nors prognoZėse jų Buvo.

0,022 sek. arba keli centimetrai. Tiek nuo Europos 
žaidynių medalio skyrė 1000 m irklavusią dvivietės 
baidarės įgulą andrejų Olijniką ir Ričardą nekriošių. 

Lyg pagal įtempto trilerio scenarijų vykusiame fina-
liniame dviviečių baidarių plaukime devintuoju taku 
irklavę lietuviai pirmavo daugiau nei pusę distancijos. 
finišuodami mūsų šalies sportininkai taip pat buvo 
beveik vienoje linijoje su lyderiais. Tačiau paskutinę 
akimirką fortūna buvo palankesnė varžovams.

Lietuviai, distanciją įveikę per 3 min. 19,045 sek., nuo 
trečią vietą užėmusių rusų atsiliko vos 0,022 sek., nuo 
sidabrą laimėjusių ukrainiečių – 0,180 sek., nuo čem-
pionais tapusių vokiečių – 0,870 sek.

„Mintys – dviprasmės. džiaugiamės, kad pasiekė-
me savo geriausią rezultatą Europos čempionate, 
nes žaidynės prilyginamos Europos čempionatui. 
Kita vertus, apmaudu, nes jautėme, kad irkluojame 
gerai ir yra šansas net laimėti. Tačiau pritrūko kelių 
centimetrų iki medalio“, – rezultatą vertino 31-erių 
a.Olijnikas. „Treneris Sergejus Sorokinas buvo su-
planavęs tokią taktiką. ją išpildėme. pritrūko tik sėk-
mės“, – antrino 32 metų R.nekriošius.

Sportininkus zaslavlio irklavimo centre audringai 
palaikė ir kelios dešimtys sirgalių, mūsų šalies de-
legacijos narių. išskirtinių sirgalių turėjo dvivietės 
įgula. R.nekriošių iš tribūnų palaikė, o po finišo 
apkabino žmona maratonininkė vaida Žūsinai-
tė-nekriošienė. Rugpjūtį pora turėtų susilaukti 
pirmagimio. 

a.Olijniko palaikymo komandoje – žmona Edita, sū-
nus aleksas ir brolis Romanas.

fortūna finale nebuvo palanki ir kanojininkui vadi-
mui Korobovui. pusfinalyje Lietuvos rekordą 1000 m 
vienviečių kanojų rungtyje pasiekęs atletas finale 
irklavo daug lėčiau. Kaip ir kiti sportininkai.

Mūsų šalies kanojininkas finale finišavo per 4 min. 
13,583 sek. ir aplenkė tik čeką Martiną fuksą (4 min. 
20,631 sek.). nugalėjo lenkas Tomaszas Kaczoras 
(3 min. 57,953 sek.). pusfinalyje v.Korobovas šią dis-
tanciją įveikė per 3 min. 49,412 sek.

„fortūna nusisuko. šiandien vėjas buvo palankus 
tiems, kurie irkluoja iš kairės pusės, jiems nereikė-
jo galvoti dar ir apie vairavimą. jie ir užėmė pirmas 
keturias vietas. O kiti, tarp jų ir aš, irkluojame iš de-
šinės. Tai tik pastebėjimas, neieškau pasiteisinimo. 
Tik kartais fortūna irgi lemia. Įpusėjus distancijai, 
kai reikėjo spurtuoti, pajutau kad negaliu, nes visas 
jėgas išnaudojau vairavimui. net pirštą iki kraujo 
pritryniau. italas po finišo irgi parodė kruviną ranką. 
Toks oras kaip šiandien labai netinkamas. visų re-
zultatai prastesni. vakar pasiekiau Lietuvos rekordą. 
ir taip užsidegiau, kad galiu kovoti. gaila, nepavyko. 
bet įrodžiau, kad galiu varyti su favoritais. dabar 
reikia toliau dirbti“, – aiškino 22 metų v.Korobovas.

paskutinę varžybų dieną vykusių finalų dalyviams 
teko kovoti ne tik su varžovais, bet ir su galingu 
vėju, jo sukeltomis bangomis, vis prapliumpančiu 
lietumi. net buvo svarstyta galimybė nukelti varžy-

vakaR 
pasiekiau 
lietuvos 
rekorDą. 
IR TaIP 
uŽsiDegiau, 
kad GalIU 
kovoti. gaila, 
nepavyko. Bet 
ĮroDŽiau, kaD 
GalIU vaRYTI 
su favoritais. 
DaBar reikia 
toliau DirBti.

vadimas 
koroBovas

R.nekriošių (kairėje) 
ir a.Olijniką (viduryje) 
Europos žaidynėse 
palaikė artimieji

v.Korobovas
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bas. Todėl sportininkų rezultatai labai skyrėsi nuo 
išvakarėse vykusių atrankos ir pusfinalio plaukimų.

vienviečių baidarių 200 m distancijos finale artū-
ras Seja užėmė penktą vietą. nuo trečiosios ir kartu 
nuo bronzos 23 metų lietuvį skyrė vos 0,155 sek.

pusfinalyje Europos žaidynių rekordą (34,303 sek.) 
pasiekusio a.Sejos rezultatas finale – 39,506 sek. 
čempionu tapo prancūzas Maxime‘as baumont‘as 
(38,976 sek.).

„Labai pasikeitė oro sąlygos, vėjas pūtė tai iš vienos, 
tai iš kitos pusės. buvo daug sunkiau visiems sporti-
ninkams. šiandien man nepavyko savęs realizuoti – 
irklavau net 4 sek. lėčiau nei vakar. apmaudu, kad 
iki prizinės vietos trūko mažiau nei dviejų dešim-
tųjų sekundės. Man teko lyg ir ne pats blogiausias 
takelis. Tačiau pritrūko jėgų. po dviejų vakarykščių 
startų – atrankos ir pusfinalio – gerai pailsėjau, iš-
simiegojau normaliai. gal šiuo metu tiesiog esu 
silpnesnis“, – po finišo nesėkmės priežasčių bandė 
ieškoti vienas Lietuvos rinktinės lyderių, šiemet iš-
kovojęs bronzą jau dviejuose pasaulio taurės eta-
puose.

prieš startą pristatant varžybų dalyvius nuskam-
bėjus a.Sejos pavardei tribūnos suošė, ėmė aidėti 
garsus skandavimas „Lietuva!“, nustelbęs net vėją. 
„bandžiau nekreipti dėmesio, bet nepavyko – pui-
kiai girdėjau tą „Lietuva“, – šypsojosi atletas. 

palaikyti jo į Minską atvažiavo būrelis artimųjų, 
draugų. „Mačiau juos tribūnose“, – sakė a.Seja.

galingas palaikymas trasoje lydėjo ir 2015 m. baku 
vykusių pirmųjų Europos žaidynių 200 m vienviečių 
kanojų rungties čempioną Henriką Žustautą. Tačiau 
jam nepavyko apginti titulo.

nesėkmingai startavęs 24-erių lietuvis dar bandė 
vytis varžovus, tačiau galiausiai finale liko paskuti-
nis devintas. 

„irklavau beveik 8 sek. lėčiau nei vakar. buvo ne 
mano diena. atsimušiau į starto plūdurą, trukdė ga-
lingas vėjas, varžovai šiandien stipresni buvo. Toks 
jau sportas“, – krimtosi kanojininkas, į finalą prasi-
brovęs tiesiai iš atrankos varžybų. 

H.Žustautas 200 m įveikė per 46,073 sek. greičiausi 
buvo baltarusis arciomas Kozyris (42,835 sek.), ita-
las nicolae craciunas (43,353 sek.), ispanas alfonso 
benavidesas (44,255 sek.).

„šiandien labai svarbus buvo takelis. pirmąsias tris 
vietas užėmė aštuntuoju, devintuoju ir septintuoju 
irklavę sportininkai. jiems vėją kiek užstojo tribū-

nos. fiziškai visi lygūs, o šįkart atsilikimas buvo milži-
niškas. vienas favoritų gruzinas, plaukęs penktuoju 
taku, liko ketvirtas, o vos į finalą patekęs italas iško-
vojo bronzą. aš bandžiau vytis visus apie 70 m, bet 
vėjas tokiais gūsiais užpūsdavo, kad atsimušdavau 
lyg į sieną. paskutinius 20 ar 30 m vos atirklavau, nes 
vėjas užsuko valtį. nuo bangų ji buvo pilna vandens. 
Tačiau negali nieko kaltinti. Minske prieš tai kelias 
dienas vėjas pūtė iš dešinės. jei toks būtų buvęs ir 
šiandien, gal man būtų pasisekę“, – aiškino trečiuoju 
taku lenktyniavęs H.Žustautas.

Europos žaidynėse jis kartu su ilja davidovskiu dar 
startavo 1000 m dviviečių baidarių varžybose. jose 
pateko į pusfinalį, kur liko devinti. būtent ši rungtis 
H.Žustautui dabar yra pagrindinė, nes vienviečių ka-
nojų 200 m lenktynės pašalintos iš olimpinių žaidy-
nių programos. 

pusfinalio barjeras buvo per aukštas kanojininkei 
Rūtai dagytei. atrankos plaukime lietuvė buvo sep-
tinta, o pusfinalyje – aštunta. galutinėje įskaitoje ji 
liko 14-ta.

„nesu patenkinta pasirodymu. gaila, kad šįkart 
rezultatą labiau nulėmė oro sąlygos, o ne aš pati. 
gavau nedėkingiausią šiuo atveju – pirmą takelį. 
čia buvo didžiausias šoninis vėjas, pats blogiau-
sias, koks tik gali būti. Tai pakišo man koją. galiu 
pasidžiaugti tik tuo, kad pusfinalyje dalį distancijos 
pavyko tikrai gerai atidirbti. Įrodžiau, kad galiu, tik 
blogai susiklostė aplinkybės“, – sakė R.dagytė. 

Europos žaidynių baidarių ir kanojų irklavimo var-
žybose lietuvių buvo ne tik vandens takeliuose ir 
tribūnose – čia teisėjavo aleksandras alekrinskis ir 
vytautas vaičikonis.

Svarbiausias šio sezono startas baidarių ir kanojų 
irkluotojams – rugpjūčio pabaigoje vengrijoje vyk-
siantis pasaulio čempionatas. Ten olimpinėse dis-
tancijose vyks ir kova dėl kelialapių į 2020 m. Tokijo 
žaidynes. 

R.dagytė

a.Seja

H.Žustautas ir 
i.davidovskis

aukščiausiai iš Lietuvos 
irkluotojų žaidynėse 
pakilę andrejus 
Olijnikas ir Ričardas 
nekriošius dviviečių 
baidarių 1000 m 
rungtyje užėmė 
ketvirtąją vietą. nuo 
medalio juos skyrė 
0,022 sek.
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imtynės

IR PaGUoda 
nepaguoDė
iš septynių lietuvos imtynininkų 
vienintelę pergalę ŽaiDynėse iškovojo 
Danutė Domikaitytė.

pirmasis iš lietuvių Minsko sporto rūmuose imtynių 
varžybas pradėjo vienintelis mūsų laisvūnas Lukas 
Krasauskas. Svorio kategorijos iki 97 kg kovoje jis 
susitiko su šiaurės Makedonijos atstovu Magomed-
gadži nurovu. varžovai pažįstami, neseniai imtynia-
vo. Tada lietuvis pralaimėjo po atkaklios kovos. 

gal tas pralaimėjimas dar veikė psichologiškai, nes 
šį kartą Lukas atrodė liūdnai. priešininkas per pir-
mąsias 3 min. vieną po kito atliko tris veiksmus, su-
rinko 10 taškų ir kova buvo nutraukta. Lietuvis buvo 
tik pasyvus varžovo atakų stebėtojas. 

po imties sportininkas nebuvo šnekus. 

„Tegu treneris kalba“, – sakė jis. vis dėlto dar pridū-
rė, kad nesitikėjo tokio priešininko aktyvumo nuo 
pirmųjų sekundžių, nepavyko nei apsiginti, nei kon-
tratakuoti. 

šnekesnis buvo treneris Sergejus Kasimovas: „bu-
vom nusiteikę rimtai kovai, bet ant kilimo tarsi kas 
Luką pakeitė. Liūdnai atrodė. belieka pasiguosti, 
kad dar jaunas, tik 21-erių. Svarbiausia imtynininkų 
nesėkmių priežastis, kad namie stipriausieji neturi 
panašaus meistriškumo varžovų. dažnai važinėti į 
turnyrus užsienyje nėra pinigų. Kai mažai kovų, ma-
žai ir pergalių.“

paskui atėjo moterų eilė. net keturios merginos 
rungtyniavo Minske. pradžia buvo daug žadanti. 
Svorio kategorijos iki 68 kg atstovė danutė domi-
kaitytė po burtų šypsnio pateko į ketvirtfinalį. bet 
ten jos laukė šeimininkų viltis, Rio de Žaneiro olim-
pinė vicečempionė Marija Mamašuk. 

Kova prasidėjo atsargiai. abi varžovės visų pirma 
galvojo apie gynybą. gal baltarusė buvo truputį 
aktyvesnė. bent jau taip atrodė arbitrui, skyrusiam 
mūsiškei įspėjimą, o baltarusei tašką. Likus truputį 
daugiau nei minutei iki kovos pabaigos danutė at-
liko veiksmą, įvertintą dviem taškais. Reikėjo atsilai-
kyti. Mūsiškė gan sėkmingai atmušinėjo varžovės 
atakas. baigiantis 6 min. baltarusė išlygino rezultatą – 
2:2, bet nuaidėjus finalinei sirenai džiūgavo lietu-
viai. d.domikaitytei pergalę lėmė atliktas veiksmas.

po kovos sportininkė mielai priiminėjo sveikinimus, 
bet kalbėti jai buvo sunku: „noriu atgauti kvapą, 
įkvėpti oro. viską gerai žino ir pasakys treneris.“

Treneris aivaras Kaselis neslėpė džiaugsmo: „ne 
kasdien nugalimos olimpinės vicečempionės. aps-

kritai tai pirma pergalė prieš tokią tituluotą varžovę. 
danutė kovojo be klaidų.“

pusfinalio varžovė – Latvijos atstovė anastasija 
grigorjeva. ši 29-erių kovotoja – penkeriais metais 
vyresnė už danutę, daugkartinė Europos čempionė 
ir prizininkė, pirmųjų Europos žaidynių čempionė. 
šiemet jos abi Europos čempionate bukarešte ko-
vojo dėl bronzos medalio. nugalėjo latvė. 

Laimėjo Latvijos atstovė ir Minske. imties pradžioje, 
varžovei gavus įspėjimą, lietuvė pirmavo – 1:0. bet 
fiziškai tvirta latvė greit perėmė iniciatyvą. du pa-
našūs jos metimai buvo įvertinti po 4 taškus. ir jau 
1:8. Likus 51 sek. latvei ant veido pasirodė kraujas. 
du kartus medikai bintavo galvą. nei kraujas, nei 
skausmai nesustabdė kaimynų sportininkės. a.gri-
gorjeva laimėjo – 10:3.

a.Kaselis replikavo: „du kartus danutė padarė tą pa-
čią klaidą: pasirinko ne tą stovėseną, leido varžovei 
atlikti užkabinimą ir metimą.“ 

d.domikaitytė neatsilaikė ir kovoje dėl bronzos: 
lietuvę 4:1 nugalėjo bulgarė Sofija georgijeva. 
pirmąjį tašką bulgarė pelnė išstumdama mūsiškę 
iš rato, dar du – veiksmu, o ketvirtąjį gavo įspėjus 
d.domikaitytę. Lietuvei taškas skirtas už varžovės 
pasyvumą. 

„priešininkė atliko du veiksmus, vėliau užsidarė gy-
nyboje. Stengiausi, dariau judesius, bandžiau priei-
ti, bet nepavyko“, – pripažino d.domikaitytė. 

šios svorio kategorijos čempione tapo a.grigorje-
va. dieną varžybas ji žiūrėjo su penkių mėnesių kū-
dikiu ant rankų. d.domikaitytė – penkta.

Trys mūsų devyniolikmetės auksė Rutkauskaitė 
(svorio kategorija iki 57 kg), Kornelija zaicevaitė 
(62 kg) ir Kamilė gaučaitė (76 kg) pralaimėjo pirmą-
sias kovas. 

šiais metais mokyklą baigusi a.Rutkauskaitė nusi-
leido norvegijos sportininkei gracei bullen. Eritrė-
joje gimusi norvegijos rinktinės narė pergalę aiškia 
persvara iškovojo per dvi minutes, paguldžiusi mū-
siškę ant menčių – 10:0.

K.zaicevaitė ėmėsi su turke asli Tugcu. ambicijų 
prieš dvikovą turėjusi lietuvė kartą buvo išstumta iš 
rato, dukart a.Tukcu ją pagavo kontratakoje. Turkė 
pelnė 5 taškus ir kelialapį į ketvirtfinalį.

devyniolikmečių trejetas: 
K.zaicevaitė, K.gaučaitė, 
a.Rutkauskaitė

Rio de Žaneiro 
olimpinių žaidynių 
bronzos medalio 
laimėtojas Sabahas 
Shariati net 20 kg 
sunkesnis už Romą 
fridriką.
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„Tikėjausi geresnės kovos, tikėjausi, kad pavyks 
įgyvendinti planą, bet ji du kartus mane pagavo 
kontratakuodama. nors pavyko išvengti menčių 
prispaudimo, tai jau nieko nereiškė“, – pripažino 
K.zaicevaitė.

antroji mūsų buvusi dvyliktokė K.gaučaitė kovojo 
su austre Martina Kuenz. Lietuvės varžovė – 2018 m. 
pasaulio čempionato bronzos medalio, Europos 
čempionato sidabro ir bronzos medalių savininkė. 
K.gaučaitė atsilaikė 4 minutes – 0:10.

gaila, kad visos mūsiškių varžovės pralaimėjo kitas 
kovas ir nebesuteikė Lietuvos jaunimui šansų pako-
voti antrąkart. 

pirmąsias kovas pralaimėjo ir abu Lietuvos grai-
kų-romėnų imtynių atstovai. Eividas Stankevičius 
(87 kg) susitiko su baltarusijos atstovu Radziku Kuli-
jevu – Europos čempionu, pasaulio vicečempionu. 
ne ką geresnė dovanėlė teko ir sunkiausiam mūsų 
vyrui (iki 130 kg) Romui fridrikui. jo varžovas iš Sa-
kartvelo jakobis Kadžaja – ir Europos čempionas, ir 
prizininkas.

E.Stankevičiaus kova truko tris minutes. pergalę 9:0 
iškovojo vietinių sirgalių palaikomas imtynininkas. 
Teisėjų sprendimu E.Stankevičius du kartus buvo 
paguldytas į parterį, jame baltarusis surinko 8 taškus. 
dar vieną tašką varžovas gavo teisėjui įspėjus lietuvį.

„Esu pilnas emocijų, netikiu tuo, kas ką tik nutiko. 
varžovas stiprus, stovyklose su juo kovojam lygiai, 
bet šiandien teisėjas buvo prieš mane. varžovas 
laiko mano pirštus, o teisėjas to nemato... neparo-
džiau, ką galiu. būtų dar šansas – aš jį sutvarkyčiau“, – 
kovą komentavo E.Stankevičius.

netrukus ant kilimo žengė R.fridrikas. ir vėl nesėk-
mė. pasibaigus laikui po atkaklios kovos pergalę 

taškais 4:0 iškovojo mūsiškio priešininkas. 

nors pralaimėjo savo pirmąsias kovas, abu Lietuvos 
imtynininkai dar turėjo viltį pakovoti dėl bronzos 
medalių paguodos turnyre. juk pralaimėta labai pa-
jėgiems varžovams. Tačiau E.Stankevičiaus skriau-
dėjas R.Kulijevas suklupo pusfinalyje. O štai R.fri-
drikui pasisekė: j.Kadžaja pateko į finalą ir suteikė 
Romui dar vieną šansą.

paskutinę Europos žaidynių dieną buvo paskutinė 
galimybė pakovoti dėl medalio R.fridrikui. Svorio 
kategorijos iki 130 kg paguodos turnyre lietuvis su-
sitiko su azerbaidžano sportininku, Rio de Žaneiro 
olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoju Sa-
bahu Shariati.

plika akimi matėsi didžiulis sportininkų svorio skir-
tumas. Romas sveria 110 kg, o jo varžovas – 130 kg. 
pradžia buvo atsargi, mūsiškis bandė naudotis grei-
čio pranašumu. už pasyvumą pirmas ant kilimo gul-
domas azerbaidžanietis – 1:0. deja, atlikti veiksmo 
parteryje Romui nepavyko. Kaip dažniausiai būna 
tokioje lygioje kovoje, po įspėjimo tenka atsidurti 
parteryje ir lietuviui. ir Romas atlaiko varžovo ata-
kas. O kai pats bando išstumti priešininką už kilimo, 
suklumpa. Tuo pasinaudojęs azerbaidžanietis pelno 
du taškus. Tai pergalingi taškai. 

Trumpai atsikvėpęs lauke 23 metų R.fridrikas sakė: 
„išbandžiau daug variantų: ir gąsdinau, ir klaidinau, 
bet jis nepasidavė. Sėkmingiau atakuoti trukdė di-
džiulis mūsų svorių skirtumas. aš iš 97 kg svorio ka-
tegorijos į sunkųjį svorį perėjau tik kovo mėnesį. Kol 
kas čia sunku. Skirtingi kalibrai, visi varžovai daug 
sunkesni. pratinuosi.“ 

Kelią į paguodos turnyrą lietuviui atvėręs j.Kadžaja 
finale pralaimėjo baltarusiui.

ne kasDien 
NUGalImoS 
olimpinės 
vicečempionės. 
aPSkRITaI TaI 
pirma pergalė 
prieš tokią 
tituluotą 
varŽovę. 
Danutė kovojo 
Be klaiDų.

aivaras kaseLis

d.domikaitytės 
kova su a.grigorjeva

R.fridriko kova 
su azerbaidžano 

galiūnu

E.Stankevičius 
grumiasi su 
R.Kulijevu
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lengvoji atletika

neĮprasti išBanDymai
lietuvos lengvaatlečiai europos ŽaiDynių asmeninėse Įskaitose Buvo 
šalia garBės pakylos. komanDos šansą prasiBrauti Į pusfinalĮ atėmė 
teisėjų sprenDimai.

Europos žaidynėse lengvaatlečiai kovojo pagal 
naują formatą. vyrų ir moterų 100 m sprinto ir bar-
jerinio bėgimo bei mišrios estafetės 4x400 m var-
žybos vyko įprastai. O vyrų šuolių į aukštį, moterų 
šuolių į tolį ir ieties metimo rungtyse sportininkai 
rungėsi dvikovose: suskirstyti į grupes po tris jie 
susitiko po sykį vienas su kitu, o pagal pasiektus 
rezultatus vėliau vyko akistatos dėl galutinių vietų.

Kiekvienos rungties nugalėtojui teko 12 taškų, už-
ėmusiajam antrą vietą – 10, trečią – 8, ketvirtą – 6, 
penktą – 4, šeštą – 2.

varžybas vainikavo persekiojimo estafetė, kurioje 
komandos startavo pagal ankstesnių rungčių rezul-
tatus – taškai virto sekundėmis ir lyderiai pradėda-
vo lenktynes anksčiausiai, o prasčiausiai pasirodžiu-
si komanda – vėliausiai. šioje estafetėje vyrai bėgo 
800 m ir 400 m, moterys – 600 m ir 200 m. 

Į žaidynių pusfinalį iš kvalifikacijos iškart pateko 
visų grupių nugalėtojai ir dvi antrąsias vietas užė-
musios ekipos. O savo grupėje trečia likusi Lietuva 
ir dar 17 valstybių varžėsi ketvirtfinalyje, kuriame 
paaiškėjo dar šeši pusfinalio dalyviai.

pagal kvalifikacijos varžybų rezultatus buvo dalija-
mi ir asmeninės įskaitos medaliai. Tądien buvo ga-
lima įvykdyti olimpinius bei pasaulio čempionato 
normatyvus.

Minsko „dinamo“ olimpiniame stadione mūsų ša-
lies komanda ketvirtfinalio trečioje grupėje liko tre-
čia – vos per vieną laiptelį nuo kelialapio į pusfinalį. 

Rezultatas galėjo būti geresnis, tačiau viltis sužlug-
dė mišrios estafetės 4x400 m varžybos, kuriose lie-
tuviai finišavo penkti, tačiau buvo diskvalifikuoti dėl 
taisyklių pažeidimo ir negavo taškų.

Ketvirtfinalio mišrių persekiojimo estafečių varžy-
bose Lietuvos komanda startavo ketvirta, atsilikusi 
nuo lyderių turkų 8 sek., nuo antroje vietoje buvu-
sių ispanų – 6 sek., nuo trečioje pozicijoje žengusių 
rumunų – 1,3 sek. jau pirmame etape lietuviai ap-
lenkė rumunus, tačiau lyderių nepavijo.

šiame bėgime atsisakė dalyvauti iš ankstesnės es-
tafetės diskvalifikuoti slovėnai. grupėje dar varžėsi 
Estijos lengvaatlečiai.

„Tikėjomės būti tarp dviejų geriausių komandų. bet 
kartais įvyksta tokie dalykai kaip diskvalifikacija. Ta 
mažytė klaida mums lėmė daug. jei ne diskvalifi-
kacija, galėjome patekti į finalą. O dabar sekundžių 
skirtumas buvo per didelis“, – apgailestavo neįpras-
tą 600 m distanciją persekiojimo estafetėje bėgusi 
Eglė balčiūnaitė.

Kvalifikacinėse varžybose po aštuonių rungčių, su-
rinkusi 51 tašką, Lietuva buvo ketvirta. aukščiau ri-
kiavosi baltarusija (81 taškas), čekija (67), airija (53), 
o žemiau – Latvija (48) ir Lenkija (36). po persekioji-
mo estafetės lietuviai pakilo į trečiąją poziciją.

Lengvosios atletikos varžybose aukščiausiai iš lie-
tuvių visomis prasmėmis pakilo šuolininkas į aukštį 
adrijus glebauskas. 202 cm ūgio atletas kvalifikaci-
nėse varžybose tarp visų 24 dalyvių iškovojo penktą 

Lietuvos 
lengvaatlečių 

komanda

L.jasiūnaitė

E.balčiūnaitė
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vietą (įveikė 2 m 14 cm aukštį). Ketvirtfinalio lemia-
moje dvikovoje a.glebauskas peršoko 2 m 22 cm. 
Tai pirmąją dieną būtų lėmę bronzos medalį, tačiau 
šįsyk tik pelnė pirmąją vietą rungtyje ir 12 taškų į 
komandos taupyklę.

grupės varžybose lietuvis pranoko estą Karlą Lumį 
(2 m 13 cm – 2 m 5 cm) ir ispaną alexisą Sastre‘ę 
(2 m 16 cm – 2 m 10 cm). finale teko kautis su tur-
ku alperenu acetu. Lietuvos sportininkas užsisakė 
2 m 22 cm aukštį, Turkijos atletas – 2 m 20 cm. apie 
vienas kito pasirinkimą, kaip ir kituose etapuose, 
varžovai sužinojo prieš pat šuolį. abiejų bandymai 
buvo sėkmingi, tad a.glebausko pasirinkimas buvo 
pergalingas. 

pasveikintas su penktąja vieta pirmojo etapo ben-
droje įskaitoje, a.glebauskas pakraipė galvą: „Tik-
riausiai niekas iki galo nežinojo taisyklių. Todėl 
buvo akcentuojamas komandinis rezultatas, nors, 
kaip paaiškėjo, visi pateko į ketvirtfinalį. jei būčiau 
aiškiai žinojęs taisykles, būčiau kvalifikacijoje ban-
dęs pakovoti dėl medalio.“

Kvalifikacijos finale lietuviui nepavyko įveikti 2 m 
20 cm aukščio, o jo konkurentui baltarusiui Maksi-
mui nedasekovui – 2 m 33 cm. jie pasidalijo po 11 
taškų.

abi varžybų dienas moterų ieties metimo rungtyje 
antrą vietą savo grupėje užėmė Liveta jasiūnaitė. 
Kvalifikaciniame etape jos rezultatas buvo 59 m 38 
cm. Tai lėmė septintą vietą tarp visų dalyvių. Ket-
virtfinalio finalinėje dvikovoje turkei Edai Tugsuz 
nusileidusi lietuvė geriausiu bandymu įrankį nu-
skraidino 55 m 74 cm. Tai buvo ketvirtas rezultatas 
absoliučioje etapo įskaitoje.

„Ketvirtfinalyje mano tikslas buvo pelnyti komandai 
kuo daugiau taškų. Tai visai neblogai pavyko. aišku, 
norėjosi pirmos vietos, bet ne visada viskas klostosi 
taip, kaip planuoji. pirmą dieną svarbesnis tikslas 
buvo asmeninis rezultatas“, – aiškino L.jasiūnaitė. 

Kvalifikacijos finale L.jasiūnaitė ietį nuskraidino 58 m 
85 cm, o jos varžovė latvė Madara palameika – 62 m 
58 cm. grupės varžybose pasiektas rezultatas 63 m 
22 cm užtikrino latvei asmeninės įskaitos bronzą.

Lietuvos rekordininkė tvirtino, kad naujasis varžybų 
formatas jai ne prie širdies. bent jau Europos žaidy-
nėse. „Tai rimtas renginys. Todėl ir formatas turėjo iš-
likti senas, kaip ir kitose sporto šakose. Siekti aukštų 
rezultatų geriausia tada, kai viskas vyksta įprastai. 
O ne taip, kad taisykles sužinai prieš varžybas. Tai 
irgi turėjo įtakos. Kai kurių sporto šakų atstovams 
Europos žaidynės net prilygo Europos čempiona-
tui, o pas mus – kažkoks balaganas. Komercinėse 
varžybose toks formatas būtų super, žiūrovams gal 
įdomiau“, – svarstė L.jasiūnaitė.

kvaLifikaciNės 
varžyBos 

vyrų 100 m bėgimas. 
4. Kostas Skrabulis 
(10,77 sek.).

moterų šuolis į tolį. 
4. jogailė petrokaitė 
(geriausias rezultatas – 
6 m 13 cm).

moterų 100 m bėgimas. 
5. Karolina deliautaitė 
(11,84 sek.).

moterų ieties metimas. 
2. Liveta jasiūnaitė 
(geriausias rezultatas – 
59 m 38 cm).

mišri estafetė 4x400 m. 
3. Lietuva (Rokas pacevičius, 
Modesta justė Morauskaitė, 
artūras janauskas, Erika 
Krūminaitė) – 3 min. 
23,75 sek.

vyrų 110 m 
barjerinis bėgimas. 
5. Rapolas Saulius 
(14,35 sek.).

moterų 100 m 
barjerinis bėgimas. 
6. Rasa Mažeikaitė 
(14,93 sek.).

vyrų šuolis į aukštį. 
1–2. adrijus glebauskas 
(geriausias rezultatas – 
2 m 14 cm) ir Maksimas 
nedasekovas (baltarusija – 
2 m 27 cm).

mišri persekiojimo 
estafetė. 
3. Lietuva (benediktas 
Mickus, Eglė balčiūnaitė, 
gediminas Truskauskas, 
akvilė andriukaitytė) – 
4 min. 31,25 sek.

ketvirtfiNaLis

vyrų 100 m bėgimas. 
4. Kostas Skrabulis 
(10,68 sek.).

moterų šuolis į tolį. 
2. jogailė petrokaitė 
(geriausias rezultatas – 
6 m 10 cm).

moterų 100 m bėgimas. 
5. Karolina deliautaitė 
(11,89 sek.).

moterų ieties metimas. 
2. Liveta jasiūnaitė 
(geriausias rezultatas – 
55 m 74 cm).

mišri estafetė 4x400 m. 

Lietuvos komanda (Rokas 
pacevičius, Erika Krūminaitė, 
Modesta justė Morauskaitė, 
artūras janauskas) buvo 
diskvalifikuota.

vyrų 110 m 
barjerinis bėgimas. 
6. Martynas vrašinskas 
(14,70 sek.). 

vyrų šuolis į aukštį. 
1. adrijus glebauskas 
(geriausias rezultatas – 2 m 
22 cm).

moterų 100 m 
barjerinis bėgimas. 
3. Rasa Mažeikaitė 
(14,74 sek.).

mišri persekiojimo 
estafetė. 
3. Lietuva (benediktas 
Mickus (800 m), Eglė 
balčiūnaitė (600 m), 
gediminas Truskauskas 
(400 m), akvilė 
andriukaitytė (200 m) – 
4 min. 39,49 sek.

BeNdrosios 
asmeNiNės įskaitos 
vietos po pirmosios 
varžyBų dieNos

vyrų 100 m bėgimas. 
15. Kostas Skrabulis
 (10,77 sek.).

moterų šuolis į tolį. 
10. jogailė petrokaitė 
(6 m 13 cm).

moterų 100 m bėgimas. 
17. Karolina deliautaitė 
(11,84 sek.).

moterų ieties metimas. 
7. Liveta jasiūnaitė 
(59 m 38 cm).

mišri estafetė 4×400 m. 
13. Lietuva (3 min. 
23,75 sek.).

vyrų 110 m 
barjerinis bėgimas. 
15. Rapolas Saulius 
(14,35 sek.).

vyrų šuolis į aukštį. 
5. adrijus glebauskas 
(2 m 14 cm).

moterų 100 m 
barjerinis bėgimas. 
24. Rasa Mažeikaitė 
(14,93 sek.).

mišri persekiojimo 
estafetė. 
7. Lietuva (4 min. 3,25 sek.). 

REZULTATAI
M.Morauskaitė 
perduoda estafetę

daugiausia aistrų kėlė 
estafetės

j.petrokaitė

a.glebauskas
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BokSaS

keturios kovos – 
viena pergalė
iš turėjusių teisę startuoti septynių mŪsų Boksininkų 
minske kovojo tik trys. Dar keturi Dėl traumų ar kitų 
prieŽasčių ringe nepasiroDė. 

pirmasis iš lietuvių į ringą kopė jauniausias į Minską 
vykęs mūsų šalies boksininkas – 21 metų vytautas 
balsys. jis kovojo su Mindaugu gedminu – šiauliuo-
se užaugusiu, bet norvegijai atstovaujančiu 23-ejų 
sportininku. pirmame raunde nežymią persvarą tu-
rėjo vytautas. abu boksininkai techniški, demons-
travo brandžią taktiką. antrame raunde jau ėmė 
ryškėti norvegijos atstovo pranašumas. O trečiame 
dominavo M.gedminas. 

atlėgus kovos įkarščiui v.balsys svarstė: „Trečiame 
raunde praradau kovos kontrolę. bet to nokdauno 
tikrai nebuvo. varžovas vos kepštelėjo, o aš nusisu-
kau. Kai atsisukau, teisėjas jau skaičiavo nokdauną. 
apmaudus pralaimėjimas.“

iš Lietuvos su tėvais M.gedminas išvyko prieš še-
šerius metus. boksuotis pradėjo norvegijoje. yra 
dukart Skandinavijos ir tris kartus norvegijos čem-
pionas. „nebuvome su vytautu pažįstami, bet prieš 
kovą pasišnekėjome. pažįstu trenerį vidą bružą, ku-
rio treniruočių stovyklose esu dalyvavęs. padėjo ir 
tai, kad supratau garsiai sakomus Lietuvos trenerių 
patarimus vytautui“, – pasakojo Mindaugas.  

antroje kovoje M.gedminas pralaimėjo italui Salva-
torei cavallaro. 

Svorio kategorijos iki 60 kg atstovas Edgaras Skur-
delis pirštines surėmė su estu valerijumi černoglav-
skiu. pasaulio ir dviejuose Europos čempionatuose 
dalyvavęs 26 metų E.Skurdelis – labiau patyręs. Es-
tui neseniai sukako 19 metų. pirmame ir antrame 

raunde teisėjas skaičiavo varžovui nokdaunus. Kai 
trečiame raunde trečias panašus smūgis pasiekė 
tikslą, arbitras nutraukė dvikovą.

„varžovas stengėsi, o aš dirbau savo darbą. Kova 
esu patenkintas. aštuntfinalyje – daug pajėgesnis 
varžovas, 2017-ųjų Europos vicečempionas rusas 
gabilas Mamedovas. jeigu laimėsiu prieš jį, ma-
nau, medalis bus garantuotas“, – prieš kovą svarstė 
E.Skurdelis. deja, Edgaras pralaimėjo.

„pirmame raunde vedžiau kovą, vėliau sąlygas dik-
tavo jis. Trečiame raunde pamačiau, kad varžovas 
pavargo, kad turiu daugiau kvapo, pradėjau daž-
niau smūgiuoti, bet to jau nepakako“, – nužengęs iš 
ringo kalbėjo E.Skurdelis. 

Svorio kategorijos per 91 kg atstovas Mantas vala-
vičius palankiai susiklosčius burtams pateko į antrą 
ratą. dėl vietos ketvirtfinalyje lietuvis kovojo su daug-
kartiniu Serbijos čempionu vladanu babičiumi. per-
nai jie jau buvo susitikę ringe, tada nugalėjo serbas. 

Serbo ranką į viršų ringo teisėjas kėlė ir Minske. 
Kova prasidėjo atsargiai. Serbas žemesnis, bet be-
veik 15 kg sunkesnis. Mūsiškis aukštesnis ir greites-
nis. pirmas raundas buvo lygus. antrame jau ėmė 
ryškėti serbo pranašumas. paskutiniame raunde 
Mantas kelis sykius pataikė, bet labiau matomo 
pranašumo neįgijo. 

po kovos M.valavičius sakė: „šį sezoną persekioja 
traumos. ir dabar dar gydausi. varžovas buvo įkan-
damas, deja, nepavyko įgyvendinti planų.“

vienintelę 
pergalę 
iškovojo 
E.Skurdelis

bokso varžybose 
teisėjavo ir lietuvis 
vilmantas bobinas.

TeiSėjAS

Lietuviška 
dvikova: 

v.balsys prieš 
M.gedminą

M.valavičius 
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dzIUdo

ŽaiDynės 
Baigėsi vos 
prasiDėjusios
minske DZiuDo kovotojai Dalijosi ne tik europos 
ŽaiDynių, Bet ir europos čempionato meDalius. taip 
pat pasaulio reitingo taškus, svarBius olimpinėje 
atrankoje. tačiau nė vienam iš penkių lietuvos 
atstovų nepavyko Žengti nė Žingsnio apDovanojimų 
ir tokijo link.

pirmasis iš Lietuvos kovotojų varžybas Minsko „či-
žovkos“ arenoje pradėjo andrejus Klokovas. pirma-
jame svorio kategorijos iki 66 kg varžybų etape jis 
susitiko su tituluotu baltarusiu dmitrijumi šeršanu.

vieninteliu veiksmu, metimu per pečius nuo kelių, 
baltarusijos kovotojas uždirbo „Waza-ari“ įvertinimą 
ir pasibaigus laikui laimėjo kovą. 

„neparankus, kairiarankis ir labai patyręs varžovas 
papuolė. jei atmintis nešlubuoja, jis yra dukart 
Europos čempionatų bronzos medalio laimėtojas. 
šiandien atidaviau viską, ką sugebėjau. Kaip mato-
te, nulėmė vienas veiksmas, po jo kova visiškai pa-
sikeitė. šįkart išėjo kaip išėjo, lauksiu kito šanso“, – 
sakė 27 metų a.Klokovas.

Kęstutis vitkauskas pirmoje svorio kategorijos iki 73 
kg kovoje neatsilaikė prieš praėjusių metų Europos 
čempionato prizininką turką bilalą ciloglu. 21-erių 
Turkijos sportininko pergalę prieš ketveriais metais 
vyresnį lietuvį Minske lėmė du „Waza-ari“ įvertinti 
veiksmai. Tašką spėjo pelnyti ir Lietuvos atletas – už 
varžovo pasyvumą. 

32 m. Karolio baužos (svorio kategorija iki 100 kg) 
ir Kazbeko zankišijevo dvikova prasidėjo trimis 

teisėjo įspėjimais dėl pasyvumo: K.bauža gavo du, 
Rusijos sportininkas – vieną. dvi minutes trukusi 
kova baigėsi varžovo naudai. pergalę K.zankišijevas 
iškovojo vieninteliu metimu, įvertintu „ippon“.

„Mūsų sporte labai daug kas priklauso nuo burtų. 
prieš varžybas nenorėjau gauti tik azerbaidžano ir 
Rusijos atstovų. bet būtent rusą ir gavau. Tai labai 
neparankus man kovotojas. Kovą abu pradėjome 
labai atsargiai, pradžia buvo paremta jėga, tvirtais 
suėmimais. Tačiau gavęs antrą įspėjimą turėjau pri-
artėti prie varžovo, pradėti „lipti“. priartėjau, pagavo 
ir kova baigėsi“, – po varžybų reziumavo K.bauža.

Moterų varžybose pasirodė dvi svorio kategorijos 
per 78 kg kovotojos lietuvės – 28-erių Santa pake-
nytė ir 27 metų Sandra jablonskytė. 

S.pakenytė susikovė su ukrainos sportininke galina 
Tarasova. ukrainietė per 1 min. 4 sek. atliko du meti-
mus, įvertintus „Waza-ari“, ir iškovojo pergalę.

S.jablonskytę kiek netikėtai ant menčių parvertė 
lengvesnė baltarusė Marina Sluckaja, prispaustą 
išlaikė 20 sek., pelnė „ippon“ įvertinimą ir paliko 
Lietuvos dziudo rinktinę Europos žaidynėse be per-
galių.

K.baužos 
(kairėje) ir 
K.zankišijevo 
dvikova

S.pakenytė

S.jablonskytė 
su treneriu 
a.Techovu

K.vitkauskas 
neatsilaikė 
prieš b.ciloglu

Kovoja a.Klokovas ir d.šeršanas
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SamBo

liko Be 
pergalių
lietuvos samBo kovotojams karinai 
stefanovič ir gintarui katkui europos ŽaiDynės 
Baltarusijoje Baigėsi anksčiau, nei tikėtasi.

Minsko sporto rūmuose svorio kategorijos per 80 kg
ketvirtfinalyje Eduardo Rudo auklėtinė K.Stefano-
vič 0:9 nusileido ukrainietei anastasijai Sapsai. net 
ir po pirmosios nesėkmės galimybė pakovoti dėl 
bronzos medalio dar buvo likusi. Tačiau 32 metų 
K.Stefanovič ja nepasinaudojo – 0:4 pralaimėjo 
paguodos dvikovą rumunei alinai petronelai pau-
nescu ir liko septinta tarp tiek pat šios svorio kate-
gorijos dalyvių.

„pritrūkau jėgų. pirma kova labai išvargino. O pir-
ma kova – visada svarbiausia, jai atiduodame visas 
jėgas“, – braukdama prakaitą nesėkmės priežasčių 
ieškojo Europos taurės laimėtoja, žemyno čempio-
natų prizininkė iš Lietuvos. 

vyrų svorio kategorijos iki 57 kg ketvirtfinalyje 

31-erių g.Katkų 5:0 palaužė 2017 m. Europos vice-
čempionas azerbaidžanietis aghasifas Samadovas. 
paguodos kovoje jono Tilviko treniruojamas  mūsų 
šalies sportininkas 1:3 pralaimėjo rumunui gabrie-
liui Stefanitai Rimai.

2018 m. Europos vicečempionas g.Katkus irgi pri-
pažino, kad jo galimybes kovoti apsunkino mažiau 
nei prieš mėnesį patirta trauma: „Europos čempi-
onate išniro du pirštai. Todėl negalėjau normaliai 
treniruotis. Trauma ir dabar dar iki galo neišgydyta, 
negaliu atlikti paėmimo.“

pirmosiose Europos žaidynėse 2015 m. baku bron-
zos medalius iškovojo abu jose dalyvavę mūsų 
šalies sambo atstovai – Rūta aksionova ir Radvilas 
Matukas. 

stalo tenisas

PaTIRTIS 
PRaNoko 
jaunystę
europos ŽaiDynių stalo teniso turnyro antrojo 
rato akistatos praDŽioje atroDė, kaD meDarDas 
stankevičius ne tik tikrąja, Bet ir perkeltine 
prasme yra visa galva aukštesnis uŽ Bojaną 
tokičių. Bet galiausiai slovėnas Įveikė lietuvĮ 4:2.

be kovos pirmąjį ratą peržengęs 19-metis 197 cm 
ūgio lietuvis dvigubai vyresnio ir 19 cm žemesnio 
varžovo gynybą mačo pradžioje daužė galingais 
smūgiais ir pirmą setą laimėjo 11:3. antrajame b.To-
kičius atsigriebė – 11:8. Trečiasis setas vėl buvo sėk-
mingesnis M.Stankevičiui – 11:8.

bet po to tris setus iš eilės laimėjo (11:7, 11:5, 12:10) 
ir į šešioliktfinalį pateko Slovėnijos stalo teniso vete-

ranas, o M.Stankevičiui prasidėjo atostogos.

„pirmus tris setus viskas ėjosi gerai. vėliau jis surado 
būdą, kaip žaisti prieš mane. Tai ir lėmė jo pergalę. 
nesijaučiau nei silpnesnis, nei stipresnis. Tik jo patir-
tis už mano tris kartus didesnė. galiausiai ji išryškė-
jo, žmogus rado, kaip žaisti, ir pergudravo mane“, – 
paaiškino Lietuvos stalo tenisininkas.

Sūnų treniruojantis 
ir per varžybas greta 
aikštės sėdintis viktoras 
Stankevičius neslepia – 
jam ne visada pavyksta 
atskirti trenerio ir tėvo 
vaidmens: „Kai žaidžia 
Medardas, o ne kitas 
auklėtinis, reaguoju 
ne tik kaip treneris, 
emocijų būna tikrai 
daugiau.“ 

eMoCijoS

M.Stankevičius 
išsiskiria ūgiu

K.Stefanovič

g.Katkus
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BadmINToNaS

neliko 
tuščiomis
europos ŽaiDynėse minske kovojo 
Dvi lietuvos BaDmintonininkės – 
vytautė fomkinaitė ir gerDa 
voitechovskaja. 

dvejetų varžybose lietuvės liko be pergalių, o viene-
tų turnyre rungtyniavusi v.fomkinaitė neliko tuščio-
mis – laimėjo paskutinį grupės mačą. 198-oji pasau-
lio raketė iš Lietuvos 21:10, 21:13 nugalėjo norvegę 
Elisą Wiborg (250 vieta pasaulio reitinge).

prieš tai 21-erių Lietuvos sportininkė c grupėje pra-
laimėjo prancūzei Marie batomene‘i (15) bei trečią 
pajėgumo numerį Europos žaidynėse turinčiai britei 
Kirsty gilmour (24) ir į aštuntfinalį nepateko. 

dvejetų varžybose v.fomkinaitė ir 28-erių g.voi-
techovskaja a grupėje 13:21, 21:14, 19:21 neatsilaikė 
prieš vengres nikolettą bukoviczki ir daniellą gondą, 

9:21, 15:21 pralaimėjo britėms Lauren Smith ir chloe 
birch bei 10:21, 7:21 nusileido danėms Sarai Thyge-
sen ir Maiken fruergaard.

„Svarbiais momentais per daug skubėjome, norėjo-
si greitai pasiimti tašką. O man asmeniškai nesisekė 
padavimas. atrodytų, maža detalė, bet pati pradžia 
labai svarbi. jei nesužaidi jos teisingai, sunku sugrįžti 
į žaidimą ir laimėti tašką“, – po pirmosios dienos dvi-
kovų prisipažino v.fomkinaitė. 

jai pritarė porininkė: „Mačo baigtį lėmė smulkios de-
talės. Kartais tiesiog pritrūko susikaupimo.“

šauDymas iš lanko

lemtingas 
šŪvis
tik po papilDomo šŪvio lietuvos 
lankininkė inga timinskienė nusileiDo 
turkei ayBuke‘i aktunai europos 
ŽaiDynių atkrintamosiose varŽyBose.

birželio 21-ąją pirmoji iš visų Lietuvos sportininkų 
kovas žaidynėse Minske pradėjusi 30-metė l.Ti-
minskienė šaudymo iš olimpinio lanko kvalifikaci-
nėse varžybose užėmė 40 vietą tarp 48 sportinin-
kių. ji surinko 594 taškus. Tai 17 taškų prasčiau nei 
šaulės šio sezono rekordas (611 taškų). 

po keturių dienų vykusių atkrintamųjų varžybų pir-
mame 1/32 etape lietuvė kovojo su Turkijos lanki-
ninke a.aktuna. šioje akistatoje prireikė pratęsimo 
– papildomo šūvio, nes pagrindinės varžybos bai-
gėsi 5:5. Lemiamu momentu taiklesnė buvo turkė.

„gavau galimybę šaudyti tokiomis sąlygomis, ko-
kiomis vyksta pasaulio čempionatai ar olimpinės 

žaidynės. Tai buvo neįprasta. Žinojau, kad dvikova 
su turke bus nervinga, todėl daugiausia dėmesio 
skyriau savo pačios šaudymui, šūvio atlikimui. 

atsiriboti nebuvo lengva, bet šūviai ir taiklumas 
buvo geri. Smagu, kad dvikova buvo tokia įtemp-
ta, su pratęsimu, o pergalę nulėmė paskutinis šūvis. 
Teko užbraukti visus šūvius iki jo ir pradėti viską iš 
naujo. Kadangi šoviau antra, įtampa buvo didesnė. 
Žinojau, kad varžovė pataikė į dešimtuką, žinojau, 
kad ir man reikia pataikyti ten pat. dešimt pataiky-
ti nepavyko, pataikiau į devynis, tačiau dvikovą su 
turke ir savo pasirodymą Europos žaidynėse vertinu 
gerai“, – sakė i.Timinskienė.

g.voitechovskaja (kairėje) 
ir v.fomkinaitė su treneriu 
j.špelveriu

i.Timinskienė patenkinta 
pasirodymu žaidynėse
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šauDymas

FINalamS 
TaIklUmo 
nepakako
ŽaiDynių šauDymo varŽyBose 
Dalyvavo penki šauliai iš lietuvos. 
nė vienam mŪsiškiui nepavyko 
pagerinti asmeninių rekorDų ir 
patekti Į finalą.

Europos žaidynių šaudymo oriniu šautuvu iš 10 m 
atstumo varžybose dalyvavo Karolis girulis. 40 šau-
lių per 1 val. 15 min. turėjo atlikti po 60 šūvių. Į finalą 
pateko aštuoni. Taikliausias buvo rusas Sergejus Ka-
menskis – 631,1 taško. aštunto likusio šaulio rezul-
tatas – 627,8 tšk. 

K.girulis surinko 617 taškų ir nuo savo geriausio 
rezultato atsiliko 12,5 taško. jo asmeninis rekordas 
garantavo vietą finale.

„Kažkokios šautuvo problemos. dar pats nežinau, 
kas nutiko. Sukinėju, taikausi, atrodo, bus geras šū-
vis, o lekia į šoną. buvo ir taip, kad paspaudžiau, o 
šūvio nėra. net per smegenis gavau“, – po varžybų 
kalbėjo šaulys.

12 taškų nuo finalo skyrė K.girulį ir šaudant iš trijų 
padėčių nutolus per 50 m atstumą. šaudydamas 
klūpomis, gulomis ir stačiomis alytiškis surinko 
1161 tašką. Klūpomis lietuvis pelnė 390, gulomis 
389, stovėdamas – 382 taškus. 

„Mano dabartinis Lietuvos rekordas yra 1166 taškai, 
jį per pasaulio taurės varžybas pasiekiau prieš mėne-
sį. čia surinkau 1161 tašą. ar galėjo būti geriau? Taip. 
gana nemažas iššūkis buvo vėjas, dėl nepatogios 
pozicijos (šaudė prie sienos – red. past.) negalėjau 
matyti vėjo stiprumo, jo gūsių. Tai atėmė kelis taške-
lius. Savo darbu esu patenkintas, padariau kone mak-
simumą“, – savo pasirodymą įvertino K.girulis. norint 
patekti į finalą, reikėjo surinkti bent 1173 taškus. 

Mūsų šaulės gabrielė Rankelytė ir jekaterina Žda-
nova šaudė sportiniu pistoletu iš 25 m 30+30 varžy-
bose. pirmąją dieną j.Ždanova po 30 šūvių surinko 
280 taškų ir užėmė 32 vietą. puikiai varžybas pradė-
jusi g.Rankelytė antroje ir trečioje serijoje prarado 
tempą, surinko 276 taškus ir liko 34-ta. iš viso varžy-
bose dalyvavo 35 sportininkės. 

Kitą dieną g.Rankelytė surinko 287 taškus ir ben-
droje įskaitoje užėmė 32 vietą. j.Ždanova su 284 
taškais buvo 31-ma.

„antrą dieną sekėsi geriau. visa serija pasisekė. ge-
rai, kad pavyko grįžti į žaidimą, susikaupti ir sušau-

dyti taip, kaip galiu. varžybos aukšto lygio, susirinko 
stipriausios Europos šaulės“, – pabrėžė g.Rankelytė.

Stendinio šaudymo apskritoje aikštelėje kvalifikaci-
joje po 75 šūvių Ronaldas Račinskas surinko 67 taš-
kus, o jauniausia mūsų delegacijos narė ir varžybų 
dalyvė 17-metė alisa bogdanova – 61 tašką.

„palyginti su kitomis varžybomis, rezultatas manęs 
netenkina. Karštis tam įtakos nepadarė, jaučiausi 
gerai, nesijaudinau. Esu įpratusi pataikyti bent 22 iš 
25, o čia vidutiniškai rinkau po 20, todėl nuotaika 
gera būti negali“, – sakė a.bogdanova. 

Kitą dieną kvalifikacijos etape šauliai atliko dar po 
50 šūvių. Susumavus rezultatus a.bogdanova su 104 
taškais tarp 28 dalyvių užėmė 24 vietą, R.Račinskas, 
pelnęs 108 taškus, tarp 29 dalyvių liko 27-tas. 

a.bogdanova ir R.Račinskas dar dalyvavo mišrių 
dvejetų varžybose. Kvalifikaciniame etape mūsų 
šauliai surinko 131 tašką ir su britais Elena allen ir 
jeremy Harry birdu pasidalijo 15–16 vietas. iš viso 
varžybose dalyvavo 19 komandų.

g.Rankelytė ir j.Ždanova

a.bogdanova 
ir R.Račinskas 

  K.girulis
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šventinis 
vakaRaS
Birželio 28 d. Lietuvos respublikos 
ambasadoje Baltarusijoje vyko artėjančios 
karaliaus mindaugo karūnavimo dienos 
minėjimas. 

daugiau nei tris šimtus kviestinių svečių 
pasitiko Lietuvos ambasadorius baltarusijoje 
andrius pulokas ir olimpinė čempionė, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentė, Tarptautinio olimpinio komiteto 
narė daina gudzinevičiūtė.

Lietuviškoje šventėje dalyvavo svečiai 
iš Europos olimpinių komitetų, Lenkijos 
olimpinio komiteto prezidentas andrzejus 
Krasnickis, danijos OK prezidentas nielsas 
nygaardas ir graikijos OK prezidentas 
Spyrosas capralosas, generalinis Lietuvos 
konsulas gardine genadijus Mackelis, užsienio 
šalių ambasadoriai, baltarusijos užsienio 
reikalų bei kultūros viceministrai, stambiausių 
Lietuvos verslo kompanijų baltarusijoje 
vadovai, su mūsų šalimi bendradarbiaujantys 
vietos verslininkai, Minsko, gervėčių, pelesos 
lietuvių bendruomenių nariai.

„Karalius Mindaugas žinomas kaip asmuo, 
suvienijęs žmones ir žemes. dabar mus vienija 
olimpinė dvasia. noriu padėkoti kolegoms iš 
baltarusijos už Europos žaidynių organizaciją. 
jūs padarėte didelį darbą, įdėjote daug 
pastangų, atidavėte tam širdį. pasinaudoję 
proga paminėti Mindaugo karūnavimo dieną 
sukvietėme Lietuvos bendruomenę ir jos 
draugus kiek anksčiau nei įprasta“, – kalbėjo 
a.pulokas.

„ačiū Lietuvos ambasadai baltarusijoje už 
tokį priėmimą, mums garbė būti valstybės 
dienos minėjime. ačiū Minskui už kokybiškas 
Europos žaidynes, už mieste tvyrančią 
olimpinę dvasią“, – dėkojo d.gudzinevičiūtė.

Renginio svečiai ragavo lietuviškos virtuvės 
patiekalų, klausėsi lietuviškos etnogrupės, 
sugiedojo Lietuvos himną.

šventę surengė Lietuvos Respublikos 
ambasada baltarusijoje ir LTOK.

1. Rusija 44 23 42 109

2. baltarusija 24 16 29 69

3. ukraina 16 17 18 51

4. italija 13 15 13 41

5. nyderlandai 9 13 7 29

6. vokietija 7 6 13 26

7. gruzija 6 10 14 30

8. prancūzija 6 9 13 28

9. didžioji britanija  6 9 8 23

10.  azerbaidžanas    5 10 13 28 

29. Lietuva 2 1 0 3

d.gudzinevičiūtė ir a.pulokas

iš arti

iki naujų 
susitikimų
antrųjų europos ŽaiDynių uŽDarymas 
minsko „Dinamo“ staDione prasiDėjo 
traDiciniu vėliavų paraDu. lietuvos vėliavą 
nešė ŽaiDynių aukso ir siDaBro meDalių 
laimėtoja, treko Dviratininkė simona 
krupeckaitė. 

iš bendros sportininkų kolonos ryškiai geltonos 
spalvos apranga išsiskyrė Lietuvos delegacija.

Ekranuose buvo rodomi įspūdingi vaizdai iš varžy-
bų, nesuvaidintos sportininkų emocijos ir ramūs 
jų pasisakymai apie žaidynes. 

buvo daug liaudies ir šiuolaikinės muzikos, šokių. 
Kaip ir atidarymo ceremonijoje, vėl pasirodė vie-
nas iš baltarusijos simbolių stumbras. jis kreipėsi į 
jaunimą: ragino nepamiršti šalies istorijos, nes be 
praeities nėra ateities.

Kalbas sakė baltarusijos prezidentas aleksandras 
Lukašenka, Europos olimpinių komitetų preziden-
tas janezas Kocijančičius. jie padėkojo sportinin-
kams už sąžiningą kovą, savanoriams, kurių buvo 
net aštuoni tūkstančiai, – už nuoširdų darbą, pasi-
džiaugė gera žaidynių organizacija. garbingiausių 
svečių ložėje sėdėjo Tarptautinio olimpinio komi-
teto prezidentas Thomas bachas, Rusijos prezi-
dentas vladimiras putinas ir kiti. 

finalinę dainą „Laikas tarti sudie“ atliko Rusijos dai-
nininkas nikolajus baskovas ir baltarusijos operos 
žvaigždė Oksana volkova. Žaidynių ugnis užgeso 
skambant specialiai šiai progai sukurtai dainai „iki 
naujų susitikimų“.

Trečiosios Europos žaidynės po ketverių metų bus 
surengtos Krokuvoje.

MeDAlių lenTelė

vieta, šalis, auksas, sidabras, bronza, iš viso
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ŠveNtĖs RekORdAI          
ir puikŪs ĮspŪDŽiai
lŪkesčiai virto tikrove – gausyBė sportinių veiklų, Įnirtingos Bėgimo 
ir intriguojančios paroDomosios varŽyBos, šŪsnis priZų ir monique 
koncertas BirŽelio 1-ąją Į olimpinę Dieną sutraukė rekorDiškai 
Daug Žmonių. uostamiesčio atgimimo aikštėje ir aplink ją vykusiuose 
renginiuose apsilankė net 30 tŪkstančių klaipėDiečių ir miesto svečių.
JauNius sarapas

„Klaipėdos mieste gyvena 150 tūkstančių žmonių, 
o į šventę sugužėjo net 30 tūkstančių – džiaugia-
mės, kad pavyko įgyvendinti nuo pat renginio 
organizavimo pradžios keltą tikslą pagerinti anks-
tesnį lankomumo rekordą. Tiesa, mums rūpi ne tik 
kiekybė, bet ir kokybė, todėl matydami tūkstančių 
dalyvių šypsenas ir girdėdami jų atsiliepimus gali-
me konstatuoti, kad renginys buvo sėkmingas“, – 
sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezi-
dentė, Tarptautinio olimpinio komiteto narė, olim-
pinė čempionė daina gudzinevičiūtė.

degLo keLioNė
Olimpinės dienos deglo kelionė, kurią organizavo 
Klaipėdos miesto savivaldybė, prasidėjo etnografi-
nėje žvejo sodyboje. Įžiebtas deglas buvo plukdo-
mas kateriu, legendine „ambersail“ jachta, akade-

mine valtimi, vežamas dviračiu ir nešamas.

Kuršių marias, danės upę ir miesto senamiestį ap-
keliavusį deglą savo rankose laikė garsūs Klaipėdos 
krašto olimpiečiai – dviratininkai broliai gintautas ir 
Mindaugas umarai bei Tomas vaitkus, krepšininkai 
Rytis vaišvila ir Eurelijus Žukauskas, sprinterė Lina 
grinčikaitė, paralimpietis augustas navickas ir kiti.

„prasisuko kadrai, sugrįžo visi prisiminimai apie 
pasirengimo stovyklas, olimpines kovas – gana 
malonūs prisiminimai. aišku, šiek tiek rankos dre-
bėjo, kai reikėjo užkurti ugnį“, – įspūdžiais dalijosi 
geros nuotaikos nestokojęs atlantos ir Sidnėjaus 
olimpinių žaidynių bronzos medalių laimėtojas 
E.Žukauskas.

atlikęs garbingą pareigą jis kartu su tūkstančiais 

klaipėDos 
mieste gyvena 
150 tŪkstančių 
Žmonių, o Į šventę 
suguŽėjo net 
30 tŪkstančių – 
DŽiaugiamės, kaD 
pavyko ĮgyvenDinti 
nuo pat renginio 
oRGaNIzavImo 
praDŽios keltą 
tikslą pagerinti 
ankstesnĮ 
laNkomUmo 
rekorDą.

daiNa gudziNevičiūtė

olimpinė Diena

Olimpinės dienos deglo estafetės dalyviai

vytauto d
ranginio, alfredo pliadžio, Sauliaus čirbos nuotr. 
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renginio svečių, laikydamas dalyvio pasą rankose, 
leidosi į sportinius išbandymus ir taškų medžioklę. 
šiemet šventės dalyviams buvo parengtas rekordi-
nis skaičius – net šimtas nemokamų rungčių.

Sportuojančiųjų minioje Klaipėdoje buvo galima 
išvysti ir Tokijo olimpinių žaidynių normatyvą jau 
įvykdžiusį plaukiką andrių šidlauską, nuolatinį 
šio renginio dalyvį Roką guščiną, penkiakovinin-
kes gintarę venčkauskaitę-juškienę ir olimpinę 
čempionę Laurą asadauskaitę-zadneprovskienę, 
krepšininkę Liną pikčiutę ar golfo žaidėją juozapą 
budrikį. Su mažąja dukrele laiką sporto šventėje 
leido pasaulio čempionas disko metikas andrius 
gudžius.

„Tikėjausi mažesnio renginio, mažiau žmonių – or-
ganizavimas vienas aukštesnių, kokius esu apskri-
tai matęs sporto renginiuose, nes tikrai labai daug 
veiklų, daug žmonių pritraukta, labai įdomiai suor-
ganizuota“, – nuostabos neslėpė pirmą sykį Olimpi-
nėje dienoje apsilankęs a.gudžius.

saLdus revaNšas
Olimpinės dienos metu vyko keturi skirtingi bė-
gimai: palenktyniauti galėjo ir vaikai, ir mėgėjai, ir 
profesionalai. būtent profesionalai buvo nepralen-
kiami „affidea“ 5 ir 10 km bėgimo varžybose.

iš bendrai startavusių bėgikų pirmasis 5 km distan-
cijos finišo liniją po 15 min. 45,3 sek. kirto 17-metis 
penkiakovininkas Titas puronas, antras liko jonas 
beleška iš Kauno maratono klubo (16 min. 15,7 
sek.), trečias – vilnietis danielius bondorovas (16 
min. ir 42 sek.).

„Trasa patiko, nors bėgti ir nebuvo lengva. pageri-
nau asmeninį rekordą, todėl labai džiaugiuosi“, – 
šypsojosi T.puronas.

Tarp moterų greičiausia buvo šiaulietė aušra Kra-

olimpinė Diena

sauskaitė (20 min. 23,3 sek.), antrą vietą užėmė Klai-
pėdos klubo „Maratonas“ narė viltė čiapienė (20 
min. 58,1 sek.), trečią – julija Kliukienė iš vilniaus 
klubo „Reformatas“ (21 min. 26,3 sek.).

dvigubai ilgesnėje distancijoje lygių neturėjo Rio 
de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvis valdas do-
polskas – 32 min. 19,8 sek. antras finišavo klubo 
„Stajeris“ atstovas dovydas Stašys (33 min. 30,8 
sek.), trečias – nerijus Ruzveltas (34 min. 57,5 sek.). 

„Tikėjausi laimėti, nes labai stiprių varžovų nebu-
vo. bėgau ramiai, lengvai, užtikrintai, – pasakojo 
olimpietis. – šis bėgimas buvo įtrauktas į mano 
treniruočių planą ruošiantis Europos taurės 10 km 
bėgimui stadione.“

Moterų varžybose intriga buvo kur kas didesnė – 
antrus metus iš eilės dėl nugalėtojos vardo varžėsi 
olimpietė penkiakovininkė g.venčkauskaitė-juš-
kienė ir šiaulių universiteto bėgimo klubo narė 
Lina Kiriliuk. šį kartą greitesnė buvo L.Kiriliuk – 36 
min. 25,4 sek.

„norėjau pasiekti revanšą ir pavyko, – juokėsi lai-
mėtoja. – varžovė labai stipri, beveik visą nuotolį 
bėgome kartu, tik paskutiniame rate pavyko kiek 
atitrūkti.“

Linai ypač patiko šių metų Olimpinės dienos bėgi-
mo trasa, nusidriekusi aplink Klaipėdos senamiestį – 
joje buvo nemažai lygumų ir nuokalnių, kurios ir 
padėjo sportininkėms greitai bėgti.

„buvau suplanavusi kilometrą įveikti per 4 min., bet 
kai pamačiau, kokiu tempu bėga varžovė, paban-
džiau ir aš neatsilikti. paskutiniame rate nebeišlai-
kiau tokio tempo, bet viršijau visus savo ir trenerio 
lūkesčius, be to, ir asmeninį rekordą pagerinau 
daugiau nei dviem minutėmis“, – džiaugėsi g.venč-
kauskaitė-juškienė, finišavusi per 37 min. 5 sek.

Olimpinės 
mylios bėgimas

vilnius, ypač 
PaSTaRaISIaIS 
metais, garsėja 
Bėgimo ir 
Dviračių sporto 
renginiais – mieste 
turime puikių 
teritorijų, kurias 
galime pritaikyti 
Įsimintinoms 
Bėgimo ir Dviračių 
varŽyBų trasoms 
Įrengti.

vaLdas BeNkuNskas

prieš iškilmingą 
atidarymą – 
tradicinė mankšta

anksčiausiai 
startavo žvejai

Olimpinės mylios trasoje olimpinės čempionės v.vencienė, L.Kačiušytė ir olimpinio bronzos 
medalio laimėtoja b.šakickienė

šventės 
ugnį įžiebė 

E.Žukauskas
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Įdomu, kad abi bėgikės bendroje šios rungties įs-
kaitoje atitinkamai užėmė ketvirtą ir penktą vietą – 
nusileido tik vyrų bėgimo prizininkams. Trečia tarp 
moterų 10 km bėgimą įveikė 45 metų „O! Klaipėda“ 
klubo atstovė Ramunė pociuvienė (42 min. 56,5 sek.).

šio nuotolio trasoje iš viso varžėsi 105 bėgikai, per-
pus trumpesnėje distancijoje – 94 ir dar 600 kariš-
kių. Lietuvišką olimpinę mylią (1988 metrus) įveikė 
net 1200 sporto šventės dalyvių, o ERgO 500 m 
vaikų bėgime jėgas išbandė 250 mažųjų bėgikų, 
kuriems kompaniją palaikė tėvai. 

prikaustė dėmesį
patys mažiausieji pasistiebę žvalgėsi pro tvorelę, 
aplink ją būrėsi ir jaunos šeimos su vežimėliais, ir 
sporto entuziastai, aptarti įvykių rinkosi senjorai – 
jėgos ištvermės varžybos „LTeam Throwdown 
2019“ vėl kaustė smalsuolių dėmesį.

Trečią kartą didžiausios Lietuvoje sporto šventės 
istorijoje vykusiose varžybose po praėjusių metų 
eksperimento, kai net 67 proc. turnyro komandų 
sudarė ketvertai iš užsienio, vėl buvo nuspręsta 
grįžti prie pirminės idėjos – scena buvo atiduota 
Lietuvos sporto salių titanams.

ir nors šiemet komandų, palyginti su 2018-aisiais, 
nė kiek nepadaugėjo, varžybas organizavę sporto 
klubo „burpis“ nariai neliko nusivylę.

„varžybos pavyko geriau, nei su kolega tikėjomės, –
 prisipažino vienas organizatorių Ernestas jonaitis. – 
užsiregistravo devynios komandos, atvyko šešios, 
tačiau visos jos buvo labai stiprios. parinkome sun-
kias rungtis ir tikrai visi smagiai praleidome laiką. 
Labai džiaugiamės tokiu renginiu Klaipėdoje ir ga-
limybe prie jo prisidėti.“

visos šešios komandos, kurias sudarė po du vyrus 
ir dvi moteris, atliko dvi rungtis. po jų, susumavus 
rezultatus, į finalą pateko keturios komandos – 
varžybas baigti buvo priverstos „Energy Taurus“ ir 
„Sporto realistai“.

Lemiamą rungtį sudarė irklavimas „concept 2“ tre-
niruokliu, 30 pritūpimų su 140 kg sveriančiu kirmi-
nu, 30 kirmino stūmimų virš galvos ir 30 tūpimų bei 
greitų kirmino stūmimų virš galvos.

„net ir nežinodami tikslių užduočių maždaug įsi-
vaizdavome, kas gali laukti, todėl, kalbant sąžinin-
gai, mes tam ruošiamės visą gyvenimą, nes šiuo 
sportu užsiimame nuolatos“, – plačiai šypsojosi 
justina Rybakovaitė, kuri su komanda „atsipūtę“ ir 
triumfavo „LTeam Throwdown 2019“ varžybose.

Kartu su ja čempionais tapo dar nė sykio šio tur-
nyro nepraleidęs ir antrą kartą jį laimėjęs paulius 
brilinga, anastasija Laškova ir Edgaras Krasavcevas.

antrą vietą iškovojo komanda „30+, bet ne faktas“, 
trečiąją – „Reikia pasportuoti“, o ketvirti liko „Sunci-
ty crossfit“ ketverto nariai.

visų danės skverelyje vykusių varžybų dalyviai 
buvo apdovanoti Olimpinės dienos atminimo me-
daliais, o pirmųjų trijų vietų laimėtojams atiteko 
rėmėjų dovanos ir piniginiai prizai: nugalėtojams 
500, vicečempionams 300, bronzos medalinin-
kams – 200 eurų.

estafetė perduota sostiNei
po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos atgimi-

10 km bėgimo nugalėtojas v.dopolskas

daug įvairių plaukimų vyko danės upėje

švietimo, 
mokslo ir sporto 

viceministrė 
K.Tiesnesytė

pasaulio 
ir Europos 
čempionas 
disko metikas 
a.gudžius su 
dukra
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mo aikštėje vyko populiarios dainininkės Monikos 
pundziūtės-Monique koncertas, o vakare antrosios 
Melnragės paplūdimyje buvo surengtos sveikuoliš-
kos dūzgės – didžiuliame ekrane ant jūros kranto 
buvo rodomas filmas. 

„šiek tiek liūdna, nenorėjome, kad ši diena taip 
greitai baigtųsi. Manau, pagrindinis tikslas – įpūs-
ti tikėjimo, kad judėjimas yra sveikata, o olimpinė 
dvasia yra vertybė – pasiektas. nepaisant to, kad 
Olimpinė diena kitąmet vyks jau kitame mieste, 
mes šių metų tikrai nepamiršime ir lauksime šios 
šventės sugrįžtančios atgal į Klaipėdą“, – per pa-
baigtuvių ceremoniją sakė Klaipėdos meras vytau-
tas grubliauskas.

Olimpinės dienos vėliavą iš jo ir LTOK prezidentės 
d.gudzinevičiūtės perėmęs vilniaus vicemeras 
valdas benkunskas pažadėjo, kad 2020 m. sporto 
šventė bus dar geresnė už šiemetinę.

„vilnius, ypač pastaraisiais metais, garsėja bėgimo 
ir dviračių sporto renginiais – mieste turime puikių 
teritorijų, kurias galime pritaikyti įsimintinoms bė-
gimo ir dviračių varžybų trasoms įrengti. bet ir visos 
kitos sporto šakos tikrai ras savo vietą sostinėje, nes 
turime ir neries upę, ir vingio parką“, – pirminėmis 
idėjomis dalijosi v.benkunskas.

2020-ųjų Olimpinė diena sostinės gyventojus ir 
svečius į sporto šventę tradiciškai suburs birželio 
mėnesį – 13 dieną. joje bus laukiama daug olim-
pinių žaidynių motyvų, nes būtent kitąmet vyks 
didžiausias pasaulio sporto renginys – Tokijo olim-
pinės žaidynės. 

„LTeam Throwdown 2019“ varžybos 

pramogomis 
džiaugėsi 

vaikai Olimpinės dienos vėliavą d.gudzinevičiūtė ir v.grubliauskas perdavė v.benkunskui

nemažai sporto veiklų pristatė neįgalieji sportininkai 

Olimpinės dienos šventės Klaipėdoje akimirkos
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oLimpizmas

mokYkla
UGdYS 
olimpines 
vertyBes

gegužės 31 d. Klaipėdos Sendvario 
progimnazijos direktorė Lina 
Logvinovienė ir LTOK prezidentė 
daina gudzinevičiūtė pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

bendradarbiavimo esmė – viena 
progimnazijos klasė bus profiliuota 
į vaikų ugdymą pagal olimpinių 
vertybių ugdymo programą. Tai 
pirmas toks atvejis Lietuvos ugdymo 
sistemoje.

būsimieji Sendvario progimnazijos 
pirmokai olimpinių vertybių, sporto, 
fizinio raštingumo, fizinio ugdymo ir 
sveikos gyvensenos patirčių semsis 
artimiausius ketverius metus, juos 
ugdys pradinių klasių mokytoja 
vaida šlajienė. ši pedagogė 
dalyvauja LTOK organizuojamoje 
olimpinių vertybių ugdymo 
programoje.

Tai reiškia, kad v.šlajienė savo 
patirtį pritaikys pradinukų ugdymo 
procese, taip pat galės mokyti kitus 
Lietuvos pedagogus.

„prieš septynerius metus pradėjome 
rimčiau žiūrėti į sveikatinimą. 
Savivaldybė perėmė šią mūsų 
idėją, dabar visoje Lietuvoje 
yra sveikatinimą stiprinančių 
mokyklų tinklas. nuo šiol turėsime 
sveikatinimo, teatro, šokių ir 
olimpinių vertybių profilius“, – sakė 
L.Logvinovienė.

„džiaugiamės, kad Klaipėdos 
Sendvario progimnazijos vadovų 
ir pedagogų vertybės sutampa su 
olimpinėmis žmogiškosiomis šio 
amžiaus idėjomis. Skatiname toliau 
ugdyti sveikus piliečius, o mes 
žadame visokeriopą pagalbą“, – sakė 
d.gudzinevičiūtė.

perspėjimas nesąŽiningiems sportininkams

posėdis

birželio 19 d. vyko LTOK vykdomojo 
komiteto posėdis. Tarp kitų dienotvarkės 
klausimų buvo aptartas dėl draudžiamų 
preparatų vartojimo diskvalifikuoto 
kanojininko, Londono olimpinių žaidynių 
sidabrinio prizininko jevgenijaus šuklino 
laimėtų medalių, prizų ir premijų likimas.

birželio 12 d. LTOK gavo Tarptautinio 
olimpinio komiteto drausmės komisijos 
raštą, kuriame skelbiama, kad j.šuklinas 
diskvalifikuojamas iš 2012 m. Londono 
olimpinių žaidynių, o LTOK įpareigotas 
grąžinti 200 m kanojų sprinto rungtyje 
lietuvio laimėtą sidabro medalį, prizininko 
diplomą ir ženkliuką. pasibaigus posėdžiui 
sportininkui buvo išsiųstas oficialus 
prašymas vykdyti TOK sprendimą.

„ši medžiaga visada buvo draudžiama, 
bet sunkiai randama. Tačiau pagerinus 
technologijas tarp visų iš naujo atliktų 
teigiamų dopingo testų būtent šios 
medžiagos randama daugiausiai. 
j.šuklino mėginiuose pirmą kartą šios 
medžiagos nerado ne todėl, kad blogai 
ieškojo, o dėl to, kad dar nemokėjo 
ieškoti. ši situacija – perspėjimas visiems: 
jeigu sportininkai išsisuko pirmą kartą, 
nereiškia, kad jie gali būti ramūs“, – 
kalbėdama apie 33 metų kanojininko 
dopingo mėginyje aptiktą draudžiamą 

medžiagą dehidrochlormetiltestosteroną, 
priskiriamą anaboliniams steroidams, 
akcentavo LTOK prezidentė daina 
gudzinevičiūtė.

nuspręsta aptarti su j.šuklinu, kaip jis grąžins 
pinigus už dovanų gautą automobilį – 
LTOK įteiktą prizą už olimpinį sidabro 
medalį. Sportininko nusižengimo klausimą 
nutarta svarstyti ir kitame vK posėdyje, 
nes dar laukiama Tarptautinės baidarių 
ir kanojų irklavimo federacijos drausmės 
komisijos sprendimo. ši komisija taip pat 
gali diskvalifikuoti kanojininką, o tai reikštų, 
jog visaginietis netektų ir kitų nuo 2012-ųjų 
iškovotų trofėjų.

d.gudzinevičiūtė informavo apie Europos 
olimpinių komitetų vykdomojo komiteto 
posėdį ir seminarą, gegužės 17–19 d. 
vykusį vienoje. LTOK patarėjas algimantas 
gudiškis papasakojo apie TOK generalinės 
asamblėjos pirmąją sesiją, skirtą kultūros ir 
švietimo atstovams. ji gegužės 20–22 d. vyko 
Olimpijoje, graikijoje.

Lietuvos olimpinio fondo renginių ir 
projektų vadovas ignas gibas supažindino 
su birželio 1 d. Klaipėdoje vykusios 
Olimpinės dienos rezultatais. 2020 m. 
Olimpinė diena bus surengta birželio 
13-ąją vilniuje. 

j.šuklinas neteks olimpinio meDalio

tok spreNdimas

birželio 12 d. Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas gavo Tarptautinio olimpinio 
komiteto drausmės komisijos raštą, 
kuriame skelbiama, kad jevgenijus 
šuklinas netenka Londono olimpinių 
žaidynių sidabro medalio.

Tokį sprendimą TOK komisija priėmė po 
b mėginio tyrimo rezultatų. Sprendimas 

alfredo pliadžio nuotr.

galutinis ir neskundžiamas. 

Remiantis TOK raštu, kanojininkas j.šuklinas, 
200 m sprinto rungtyje užėmęs antrą vietą, 
yra diskvalifikuojamas iš Londono olimpinių 
žaidynių. Tai reiškia, kad sportininkas turės 
grąžinti medalį, diplomą ir ženkliuką. šio 
sprendimo įgyvendinimą TOK patikėjo atlikti 
Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui. 

j.šuklinas su 
olimpiniu 

sidabro 
medaliu
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birželio 19 d. LTOK tradiciškai, kaip ir 
kiekvieną mėnesį, buvo pagerbti ir 
apdovanoti sportui bei olimpizmui 
nusipelnę asmenys. 

Olimpine žvaigžde LTOK prezidentė 
80-mečio proga apdovanojo nusipelniusį 
Lietuvos krepšinio trenerį, buvusį ilgametį 
šalies Krepšinio federacijos generalinį 
sekretorių Eduardą algimantą ivašauską.

Toks pat apdovanojimas įteiktas 55-ąjį 
gimtadienį minėjusiam legendiniam 
Lietuvos krepšininkui, olimpiniam 
čempionui ir dviejų bronzos medalių 
laimėtojui, pirmajam į stipriausią 
pasaulio krepšinio lygą nba patekusiam 
europiečiui šarūnui Marčiulioniui. jam 
d.gudzinevičiūtė taip pat perdavė dėl 
įvairių priežasčių anksčiau neįteiktą 
1996 m. atlantos olimpinių žaidynių 
diplomą ir dalyvio ženklelį.

75-mečio proga LTOK prizu „citius. altius. 
fortius“ apdovanotas daug metų pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes gervėčiuose, 
baltarusijoje, rengiantis, astravo rajono 
lietuvių kilmės jaunuosius sportininkus 

tarp apDovanotųjų – 
ir š.marčiulionis

apdovaNoJimai

į gervėčių sporto klubą subūręs, jiems 
vasaros stovyklas organizuojantis 
bei į varžybas Lietuvoje, Lenkijoje ir 
baltarusijoje drauge vykstantis 
alfonsas augulis.

Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos 
nariui, „Olimpinės panoramos“ žurnalo 
autoriui, sportinių knygų kolekcininkui 
ir parodų rengėjui vytautui Ruzginui 
80-mečio proga įteiktas LTOK antrojo 
laipsnio ženklas „už nuopelnus“.

iš kairės: š.Marčiulionis, a.augulis, d.gudzinevičiūtė, v.Ruzginas, E.a.ivašauskas

Sauliaus čirbos nuotr. 

didžiuoju LTOK rėmėju tapo ab 
vakarų laivų gamykla (vLg) įmonių 
grupė. birželio 5 d. bendradarbiavimo 
sutartis oficialiai buvo sutvirtinta LTOK 
prezidentės dainos gudzinevičiūtės 
ir vLg įmonių grupės generalinio 
direktoriaus arnoldo šileikos parašais. 
paramos sutartis galios iki 2020-ųjų 
pabaigos.

„Sutartis su vakarų laivų gamyklos 
įmonių grupe mums yra didžiulis 
įvertinimas ir pripažinimas. Tai 
ženklas, kad einame teisingu keliu, 
kad mus ir vLg vienija panašūs tikslai 
bei ambicijos. Mūsų mintys, darbai 
ir tikslai nukreipti į Tokijo olimpines 
žaidynes. didžioji dalis paramos bus 
skirta joms besiruošiantiems Lietuvos 
sportininkams“, – sakė d.gudzinevičiūtė.

„didžiuojamės galėdami prisidėti 
prie savo šalies sportininkų pergalių 
olimpinėse žaidynėse ir Lietuvos vardo 
garsinimo pasaulyje. Mus vienija tie 
patys tikslai. nuolat siekiame pergalių 
savo veikloje, kuri sėkmingai tęsiasi jau 

ltok rėmėju tapo 
vlg Įmonių grupė

sutartis

penkiasdešimt metų. Stengiamės skleisti 
žinią apie savo šalį kuo plačiau, kiekvieną 
dieną statydami ar remontuodami 
laivus, įgyvendindami sudėtingus, 
unikalius projektus ir taip prisidėdami 
prie Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, 

stiprinimo“, – sakė a.šileika.

vLg įmonių grupė įsikūrusi Klaipėdoje ir 
vienija 20 skirtingos specializacijos įmonių. 
praėjusiais metais pasiektas visų laikų vLg 
įmonių grupės krovos rekordas – perkrauta 
daugiau nei 1,1 mln. tonų krovinių.

d.gudzinevičiūtė ir a.šileika

 Sauliaus čirbos nuotr. 
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a.Skujytė ir g.Markevičius

apraNga

„auDimą“ 
keičia „4f“

Sarajeve vykusiame Europos 
jaunimo žiemos olimpiniame 
festivalyje prasidėjęs 
bendradarbiavimas virto ilgalaike 
sutartimi. Olimpinėms žaidynėms 
ir festivaliams skirtų LTOK aprangų 
gamintoju tapo Lenkijos prekės 
ženklas „4f“.

„šis bendradarbiavimas – ilgų 
paieškų ir derybų rezultatas. Mūsų 
sportininkai ryškiai spindi sporto 
arenose ir aikštėse, tačiau turime 
būti matomi ir už jų ribų. Europos 
žaidynėse Minske „LTeam“ komanda 
jau dėvi naują aprangų kolekciją. ji 
ryški, atspindi mūsų šalies trispalvės 
simbolius. Esame patenkinti 
pirmaisiais bendradarbiavimo 
rezultatais ir tikimės, kad jie ateityje 
bus dar geresni“, – sakė LTOK 
prezidentė daina gudzinevičiūtė. 

prekės ženklui „4f“ sportinę aprangą 
kurti patiki vis daugiau nacionalinių 
olimpinių komitetų. be Lietuvos, 
„4f“ dar rengia Lenkijos, Latvijos, 
Serbijos, Kroatijos, Slovakijos, 
graikijos ir šiaurės Makedonijos 
elitinius sportininkus.

„prekės ženklui „4f“ bendradarbia-
vimas su LTOK yra labai svarbus 
įvykis. Tikiu, kad mūsų apranga 
padės atletams pasiekti geriausių 
sportinių rezultatų. didžiuojamės, 
kad Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas – jau aštuntasis, kurį 
galime palaikyti savo produktais 
ir žiniomis. pasirašyta sutartis yra 
svarbus žingsnis visai kompanijai. 
Lietuvoje pirmąją „4f“ parduotuvę 
atidarėme 2017-aisiais vilniuje. 
šiuo metu jūsų šalyje turime jau 
keturias ir planuojame atidaryti dar 
daugiau“, – sakė OTcf S.a. valdybos 
prezidentas igoris Klaja.

po kone dvidešimt metų trukusios 
partnerystės baigėsi LTOK ir 
vieno žinomiausių Lietuvos 
aprangos kūrėjų „audimo“ 
bendradarbiavimas. LTOK kartu 
su „audimu“ aprangas elitiniams 
ir talentingiausiems Lietuvos 
sportininkams kūrė nuo 2000-ųjų. 

„bendrovei „audimas“ esame labai 
dėkingi už bendradarbiavimą ir per 
pastaruosius metus sukurtas žiemos 
ir vasaros aprangų kolekcijas. Kartu 
nuėjome ilgą kelią, todėl ir toliau 
dėsime visas pastangas, kad per 
šį laikotarpį sukauptos žinios bei 
patirtis būtų sėkmingai naudojama 
ateityje“, – sakė d.gudzinevičiūtė.

laimėjo 
g.markevičius

taurė

birželio 22 d. netoli vilniaus esančiame 
„The v golf club“ golfo aikštyne įvyko 
jau šeštasis LTOK prezidentės dainos 
gudzinevičiūtės taurės golfo turnyras. 
šiemet jame net 67 dalyviai kovojo ne 
tik dėl taurės bei prizų, bet ir dėl Lietuvos 
golfo turo reitingo taškų.

LTOK prezidentės taurę iškovojo 20-metis 
gediminas Markevičius, aikštyną įveikęs 
70 smūgių. Tai dviem smūgiais geresnis 
rezultatas nei aikštyno paR (iš anksto 
nustatytas bandymų skaičius, per kurį 
reikia kamuoliuką įridenti į visas 18 
duobučių).

antrą vietą turnyre užėmė valentas 
ivančenka (+7 nuo aikštyno paR), 
trečiąją – Mindaugas vaičius (+7). 

Tarp moterų be didesnio vargo triumfavo 
18-metė gilė bitė Starkutė (+5), aplenkusi 
ingą zinkuvienę (+33) ir Renatą janušytę 

(+33). be to, laimėtojos rezultatas – antras 
tarp visų turnyro dalyvių.

Turnyre iš viso dalyvavo 56 vyrai ir 11 
moterų, o visų kategorijų prizininkus 
apdovanojo LTOK vykdomojo komiteto narė 
ir olimpinių sidabro bei bronzos medalių 
laimėtoja austra Skujytė.

2026 m. Žiemos ŽaiDynės – italijoje

tok spreNdimas

2026 m. žiemos olimpines žaidynes 
rengs italija. Konkrečiau – du šios šalies 
miestai Milanas ir Kortina d‘ampecas. 
Toks sprendimas priimtas per Tarptautinio 
olimpinio komiteto 134-ąją sesiją 
Lozanoje (šveicarija). Sesijoje dalyvavo 
ir į Lozaną iš Minsko atskridusi TOK narė 
daina gudzinevičiūtė. 

dėl teisės rengti žiemos olimpines 
žaidynes Milanas ir Kortina d‘ampecas 
rungėsi su švedijos miestais Stokholmu 
ir Ore.

„Sveikiname Milaną ir Kortiną. Tikimės 
puikių ir tvarių žiemos olimpinių žaidynių 
tradicinėje žiemos sporto šalyje. italijos 
gerbėjų aistra ir žinios kartu su patyrusiais 
šalies sporto organizatoriais geriausiems 
pasaulio sportininkams sukurs puikią 
atmosferą. Žiemos olimpinės žaidynės 

TO
K nuotr.

2026 metais vyks ikonomis tapusiose 
vietovėse, renginį vienys šiuolaikinio 
Europos didmiesčio ir klasikinės alpių 
aplinkos derinys“, – sakė TOK prezidentas 
Thomas bachas.

TOK pranešime teigiama, kad 2026 m. 
žiemos olimpinėms žaidynėms italijoje 
surengti bus panaudota 93 proc. jau esamų 
arba laikinų sporto bazių. Tai maksimaliai 
atitinka „2020 olimpinės dienotvarkės“ 
principus. Ten pat vyks ir 2026 m. 
paralimpinės žaidynės.

Kortina d‘ampece žiemos olimpinės 
žaidynės jau buvo surengtos 1956 m., italija 
žiemos olimpiadą rengė ir 2006-aisiais – tada 
ji vyko Turine.

pasibaigus TOK generalinei asamblėjai 
d.gudzinevičiūtė vėl atvyko į Minską. 

T.bachas 
skelbia TOK 
sprendimą
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gegužės 24–26 d. varšuvos olimpiniame 
sporto centre vyko 25-oji pasaulinė 
olimpinių kolekcininkų mugė. pirmą 
kartą tokiame renginyje dalyvavo net 
12 Lietuvos olimpinės kolekcininkų 
asociacijos (LOKa) narių. Tai buvo viena 
didžiausių delegacijų tarp 25 šalių 
atstovų. daugeliui mūsiškių tokia mugė 
buvo pirmoji, o LOKa generaliniam 

loka Delegacija pasaulinėje mugėje

mugė

sekretoriui Rimantui džiautui – jau 
23-ioji.

iškilmingame mugės atidaryme 
dalyvavo Tarptautinio olimpinio 
komiteto narys, TOK kultūros ir olimpinio 
paveldo komisijos pirmininkas ching 
Kuo Wu, Lenkijos olimpinio komiteto 
generalinis sekretorius adamas 

Krzesinskis, Lozanos olimpinio muziejaus 
vadovai bei kiti garbingi svečiai.

Mugėje buvo daug dalyvių, daug 
lankytojų, ant stalų ir stenduose mirgėjo 
gausybė įvairių olimpinių ir kitokių 
sportinių suvenyrų. deja, išskirtinių, 
susijusių su Lietuva LOKa atstovams 
nepavyko rasti.

 LOKa nariai prie 
varšuvos olimpinio 

sporto centro

Lietuvos sporto muziejaus, Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto Kauno 
apskrities tarybos ir sporto veteranų 
klubo „ąžuolynas“ iniciatyva Kauno 
vytauto parke, prie paminklinio akmens, 
birželio 5 d. paminėtas Lietuvos sportinio 
sąjūdžio pradžios šimtmetis. 1919 m. 
buvo įsteigta Lietuvos sporto sąjunga, 
o vytauto parke įvyko pirmoji sporto 
šventė. 

vienas Lietuvos sportinio sąjūdžio 
pradininkų Stepas garbačiauskas savo 
atsiminimuose rašė: ,,Tai buvo mūsų 
penkių berniukų ir vienos mergaitės 
grupelė. jos pirmininku buvo išrinktas 
gydytojas pranas Slyžius...“ 

Lietuvos sporto sąjunga po metų veiklos 
peraugo į Lietuvos fizinio lavinimosi 
sąjungą ir toliau tęsė sportinio judėjimo 
populiarinimą Lietuvoje. 

lietuvos sportinio 
sąjŪDŽio šimtmetis

JuBiLieJus

Į šventę vytauto parke atvyko būrys 
nusipelniusių sporto veteranų, 
olimpiečių, įvairių organizacijų 

vadovų, sporto mėgėjų. Skambia muzika 
susirinkusiuosius pasveikino Kauno 
pučiamųjų orkestras „ąžuolynas“.

paminklinis akmuo vytauto parke

LO
Ka

 archyvo nuotr.
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ŽaiDynės

MOkykLOs bAIgĖ 
varŽyBų seZoną
BirŽelĮ Baigėsi lietuvos mokyklų ŽaiDynių 2018–2019 
mokslo metų seZonas. jose uŽsiregistravo Dalyvauti 
700 mokyklų. priklausomai nuo sporto šakos Dalyvių 
skaičiaus moksleiviai iki nugalėtojų varDų turėjo Įveikti 
vieną arBa kelis etapus. iš viso Buvo surengtos 268 Zoninės,                       
127 tarpZoninės, 73 finalinės varŽyBos. 

atskirų sporto šakų prizininkai paaiš-
kėjo ir pagal amžiaus grupes, ir pagal 
teritorinį principą. 45 medalių kom-
plektai buvo išdalyti tarp bendrojo 
ugdymo, 10 pradinių klasių katego-
rijos ir 18 – tik tarp kaimo vietovių 
mokyklų.

Suskaičiavus visų sporto šakų varžy-
bose surinktus taškus tarp gimna-
zijų ir vidurinių mokyklų geriausiai 
pasirodė panevėžio 5-osios, Kauno 
rajono akademijos ugnės Karvelis ir 
Kvėdarnos Kazimiero jauniaus gim-
nazijų moksleiviai. 

iš progimnazijų ir pagrindinių moky-
klų kategorijos atstovų daugiausiai 
taškų surinko Klaipėdos gedminų, 
alytaus panemunės ir širvintų „atža-
lyno“ progimnazijos. 

Tarp kaimo vietovių mokyklų sėk-
mingiausiai pasirodė gataučių Mar-
cės Katiliūtės pagrindinė mokykla ir 
Kvėdarnos K.jauniaus gimnazija, tarp 
pradinių ugdymo klasių kategorijos 
dalyvių – Rokiškio Senamiesčio pro-
gimnazija ir širvintų pradinė moky-
kla.

Savivaldybių įskaitoje daugiausiai 
taškų pelnė vilniaus ir alytaus mies-
tų bei biržų rajono mokyklos, o tarp 
kaimo vietovių – vilniaus rajono įs-
taigos.

Moksleiviai dalyvavo ir edukacinėse 
veiklose, o patarimų apie sveiką gy-
venseną bei motyvacijos sportuoti 
įkvepiančių sportininkų istorijų ga-
lėjo išgirsti kiekvieną mokslo metų 
šeštadienį Tv6 laidose.

Žaidynes kartu su LTOK organizuoja 
švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rija, Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras, savivaldybės ir mo-
kyklos.

 „OP“ inf. 

 Elvio Žaldario nuotr. 

Lietuvos mokyklų žaidynių finalų akimirkos 
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