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M s  viltys ant Helsinkio ledo
Suomijos sostinėje vykstančiame Europos dailiojo 

čiuožimo čempionate Lietuvos poros Deivido Sta-
gniūno ir Katherine Copely tikslas – kopti aukštyn. 
 Pla iau skaitykite 2 p.

• LIETUVOS SPORTO LAIKRAŠTIS • LEIDŽIAMAS NUO 1956 MET  •

KUR AŠ JUOS MA IAU?..

„Kur aš j  ma iau?“ –  vis kartojo animacinio fi lmo apie Nežiniuk  veik jai. Panašius žodžius gird jome atlikdami nedidel
eksperiment : sostin s moksleiviams rod me nuotraukas, bandydami išsiaiškinti, ar jie atpaž sta garsiausius Lietuvos 

sportininkus. Šis sumanymas tapo smagia atrakcija ne tik „Sporto“ redakcijai, bet ir apklausoje dalyvavusiems vaikams, 
ta iau išvada li dna: jaunoji karta nepaž sta m s  iškiliausi  sportinink . Pla iau skaitykite 5 p.

Vieną apklausą atlikę
Buvom truputį sutrikę,

Kad vaikai dažnokai klysta –
Sportininkų nepažįsta.

Gal veltui dėl to paniurnam,
Juk valstybės auksaburnį
Rodyt už liežuvį galim;

Sportininką – už medalį.

Per valstybinę programą
Daug vaikų pamiršo mamą;
Jie tvoroms nuo šalčio pyškant

Auklėt tėvą veš į mišką.

Ką daryt, toks mūsų protas,
Bet, deja, blizgučiai, plotas,

Egzistavimas po saule
Darko dvasinį pasaulį. 

  Algis Gimžauskas

«

Vienintel  moteris komandoje
Latvijoje besitreniruojanti geriausia šalies biatlo-

nininkė Diana Rasimovičiūtė jaučiasi gerokai pato-
bulėjusi, tačiau į ateities planus dėlioja atsargiai. 
 Pla iau skaitykite 3 p.

«

Kova d l medali  – be lyderi
Šiauliai priima Europos žolės riedulio merginų ko-

mandas, kurios penktadienį pradeda kovas jaunimo 
(iki 21 metų) pirmenybėse, ir... laukia moterų desanto? 
 Pla iau skaitykite 6-7 p.

«

Šiauliuose vyksiantis Europos uždar  patalp  mergin  (iki 21 met ) žol s riedulio empionatas bus brangiausios žol s
riedulio varžybos, rengtos Lietuvoje, – j  s mat , sudaran i  145 t kst. lit , ženkliai kilstel jo Šiauli  arenos nuomos mokestis. 

DVIKOVA
Lietuvoje to dar nebuvo: 
du lietuvi  kalba 
transliuojami sporto 
kanalai. „Sport1“ startavo 
dar pra jusi  met
vasar , „Viasat Sport 
Baltic“ – tik prieš kelias 
savaites. Kur  kanal
pasirinkti? 4 p.

TARP M S
Lietuvai istorin  rezultat
boulingo Pasaulio taur s
varžybose pasiek s
palangiškis Žilvinas 
Perminas sako, kad 
s kming  pasirodym
l m  psichologinis 
pasiruošimas. 8 p.

Ten žaidžia gigantai, o 
aš dar sliekas. Nemanau, 
kad dabar esu pasireng s
NBA. Ir šiaip, man 
priimtinesnis Europos 
krepšinis, kur dominuoja 
komandinis, o ne 
individualiu meistriškumu 
paremtas žaidimas.

Donatas MOTIEJ NAS. Kauno „Ais i “ krepšinio komandos 
vidurio puol jas taip reagavo  JAV žiniasklaidos pasvarsty-
mus, jog jis yra realus kandidatas  NBA naujok  birž .
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Kitas numeris: 2009-01-28

Art ja tradicin  grei io fi esta
„Winter Rally 2009“ organizatoriai džiaugiasi šal-

tuku, tikisi minių žiūrovų ir įspūdingų varžybų bei 
planuoja įgyvendinti daug  patrauklių naujovių. 
 Pla iau skaitykite 12 p.
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elsinkyje vakar prasidėjusia-
me Europos dailiojo čiuožimo 

čempionate Lietuvai atstovauja ne 
tik šokėjų pora kaunietis Deividas 
Stagniūnas ir amerikietė Katherine 
Copely, bet ir pavieniame čiuožime 
dalyvaujantys Lietuvos čempio-
nai 16-mečiai kauniečiai Beatričė 
Rožinskaitė ir Saulius Ambrulevi-
čius. D. Stagniūnui ir K. Copely šis 
Europos čempionatas – trečiasis. 
2007 m. Japonijoje pora buvo 18-a, 
o praėjusiais metais Švedijoje – dvy-
likta. Kaip sakė Lietuvos čiuožimo 
federacijos prezidentė Lilija Vana-
gienė, šiemet sportininkams kartelė 
truputėlį keliama aukščiau – jiems 
planuojama dešimta dvylikta vietos.

PASIKEITIMAS. Vakar prasi-
dėjo privalomoji programa, šian-
dien vyks originalioji programa, o 
sausio 23 d. – šokėjai atliks laisvąją 
programą. Mūsiškė pora po praėju-
sių metų pasaulio čempionato ba-
landžio mėnesį pakeitė trenerį – juo 
tapo vienas geriausių JAV ledo šokių 
specialistų Igoris Špylbandas, gyve-
nantis Detroite. Jo auklėtiniai yra 
olimpinių žaidynių vicečempionai, 
pasaulio čempionai ir vicečempi-
onai. Iš Vašingtono į Detroitą per-

sikėlė gyventi ir D. Stagniūnas bei 
K. Copely. Jie dabar treniruojasi di-
delio meistriškumo šokėjų būryje.

PASIRENGIMAS. „Prieš Euro-
pos čempionatą porai buvo numa-
tyti trys startai, tačiau dėl Katherine 
traumos ji nerungtyniavo Oberst-
dorfe, trauma kiek trukdė rengtis 
pagrindinėms sezono varžyboms. 
Pačiomis pirmosiosmis varžybomis 
naujajame sezone sportininkams 
tapo pasaulio „Grand Prix“ etapas 
Amerikoje, vykęs spalio mėnesį. 
Į tas varžybas kviečiamos pačios 
geriausios pasaulio poros. Iš dvie-
jų programų mūsų šokėjai tiktai 
vienoje padarė klaidelių ir užėmė 
aštuntą vietą. Kaip pirmąjį startą, 
jų pasirodymą vertinome gerai“, – 
sakė LČF prezidentė L. Vanagienė. 
Analogiškose varžybose po mėnesio 
Maskvoje D. Stagniūnas ir K. Cope-
ly čiuožė dar geriau, dingo įtampa 
bei jaudulys – visas tris programas 
jie atliko gerai, dviejose programo-
se aplenkė praėjusių metų pasaulio 
čempionato aštuntos vietos laimė-
toją Izralelio porą, tačiau laisvojoje 
programoje šiems savo pagrindi-
niams varžovams pralaimėjo.

ŠOU. Pasak L. Vanagienės, la-
bai geras porai jėgų išbandymas 
buvo pasirodymai Lietuvoje per 

„Liepsnojančio ledo“ šou renginius. 
Sportininkai rungtyniavo šešis kar-
tus Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose. 
„Visuose šou pasirodymuose, esant 
pilnutėlėms tribūnoms, čiuožėjai 
atliko laisvąją programą, o sausio 1-
ąją dar šoko Rotušės aikštėje. Čiuo-
žėjai pasitreniravo ir Kauno ledo 
rūmuose. Dabar rūmai priklauso 
„Baltų ainių“ žiemos sporto moky-
klai, naujieji šeimininkai ledu labai 
rūpinasi, todėl čia malonu čiuož-
ti“, – sako L. Vanagienė. Kauniečių 
čiuožykla liko sužavėtas ir daug-
kartinis Lietuvos čempionas Aidas 
Reklys, trečius metus gyvenentis ir 
dirbantis Čikagoje. Jis buvo atvykęs 
pasižiūrėti šou renginių.

REPETICIJA. D. Stagniūnas 
ir K. Copely sausio 2 d. išvyko į 
Detroitą ir toliau rengėsi Euro-
pos čempionatui. Į Helsinkį pora 
atvyko sausio 18 d., o sausio 20 d. 
čempionato išvyko stebėti ir LČF 
prezidentė L. Vanagienė. Šis čem-
pionatas čiuožėjams bus gera ge-
neralinė repeticija prieš pasaulio 
čempionatą Los Andžele, įvyksian-
čiame kovo mėnesį ir kuriame bus 
kovojama dėl olimpinių kelialapių 
į Vankuverio olimpines žaidynes. 
„Jeigu per Europos čempionatą 
mūsų čiuožėjams pavyktų užimti 
dešimtą vietą, tai būtų fantastika. 

Bet, jeigu šokėjai pasirodys taip, 
kaip pernykščiame čempiona-
te, – irgi ne tragedija. Deividas su 
Katherine padarė labai didelę pa-
žangą, jie turi išsikovoję savo vietą 
tarp pajėgiausiųjų planetos šokėjų 
ir dabar kops tiktai aukštyn“, – įsi-
tikinusi L. Vanagienė. 

FAVORITAI. Geriausios Lie-
tuvos šokėjų poros Povilo Vanago 
ir Margaritos Drobiazko Europos 
ledo šokių žvaigždynas trejus me-
tus irgi neįsileido į dešimtuką, per 
Europos čempionatus sportininkai 
užimdavo vienuoliktąsias vietas. „Ir 
dabartinės poros likimas, matyt, pa-
našus. Kaip sako Deividas Satgniū-
nas, jų pagrindinis tikslas čempio-
nate – čiuožti be klaidų, o apie vietą 
jie negalvoja“, – sako LČF prezi-
dentė. Pagrindiniai varžybų favori-
tai – Rusijos, Prancūzijos ir Italijos 
čiuožėjai. Mūsų poros pagrindiniai 
varžovai – Izraelio sportininkai, 
kurie po varžybų Maskvoje buvo 
atvykę porai savaičių pasitreniruoti 
pas I. Špylbandą. Mūsiškiai kartu 
su jais čiuožė. Lietuvos čiuožimo 
pavienininkams B. Rožinskaitei šis 
Europos čempionatas bus antrasis, 
o S. Ambrulevičiui – pirmasis. LČF 
prezidentė informavo, kad 2012 m. 
Europos dailiojo čiuožimo čempio-
natas gali įvykti Kaune.

H

ATGARSIAI

VILTYS ANT HELSINKIO LEDO

„Jeigu per Europos empionat  m s iuož jams pavykt  užimti dešimt  viet , tai b t
fantastika. Bet, jeigu šok jai pasirodys taip, kaip pernykš iame empionate, – irgi ne tragedija.“

Europos dailiojo iuožimo empionate m s  poros Deivido Stagni no ir Katherine Copely tikslas – kopti aukštyn.

G E R A  SAVA IT

B LO G A  SAVA IT

L I ETU VO S  F U TBOLO  F E DE R AC I J A

F U TB O LO  KLU B  FAN AI

L I N AS  KLE I Z A

RO M AS  AUST I NS K AS

ŽYG I M A NTAS  JON UŠAS

E D U A R DAS  KU RS K IS

700 t kst. lit  – toki  pinig  sum  Lietuvos futbolo rinktin s tre-
neriui Jose Couceiro buvo pasirengusi mok ti Lietuvos futbolo 
federacija už pasirodym  2010 m. pasaulio empionato atran-
kos cikle. Nuo nauj j  met sigalioj  mokes iai LFF išlaidas 
portugalo atlyginimui padidino beveik 300 t kst. Tai federacijai 
tapo rimtu galvos skausmu. LFF net svarst  galimyb  atsisaky-
ti J. Couceiro paslaug , jei šis nesutiks Lietuvos futbolo labui 
papluš ti už kiek mažesn  atlyg  nei sutarta iš pradži . Laimei 
J. Couceiro pasirod  es s supratingas ir dal  netik tai padid ju-
si  mokes i  sutiko padengti iš savo algos.

Alytuje vyko tarptautinis sal s futbolo turnyras, kuriame varž si
futbolo klub  fanai iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. Tradicinio 
turnyro nugal tojais tapo Vilniaus „Žalgirio“ fanai, kurie finale 
5:1 sutriuškino Gargžd  „Bangos“ aistruolius. Tre i  viet  už -
m  „Dainavos“ komanda, mažajame finale 7:3 veikusi Vilniaus 
„V tros“ gerb jus. Lietuvai turnyre taip pat atstovo septyni  A 
lygos klub  gerb jai, LFF I lygos „Aly io“, Gargžd  „Bangos“ 
ir „Tauro“ aistruoli  ekipos bei prieš kelerius metus išnykusios 
Alytaus „Dainavos“ fanai, kurie turnyre dalyvauja tradiciškai. Iš 
užsienio atvyko Kijevo „Dinamo“, Liepojos „Metalurgs“, Rygos 
„Skonto“ bei žemesn s Latvijos lygos klubo „Jelgava“ fanai. Lie-
tuvos futbolo fan  turnyrai rengiami nuo 1995 met .

Nacionalin s krepšinio asociacijos (NBA) empionato rungty-
n se su Orlando „Magic“ ekipa Linas Kleiza pagerino savo šio 
sezono rezultatyvumo rekord . Denverio „Nuggets“ puol jas iš 
Lietuvos per 37 minutes surinko 26 taškus (6/8 dvitaški , 3/5 tri-
taški , 5/6 baud ), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius 
perdavimus, suklydo 2 ir prasiženg  3 kartus. Vis d lto „Nug-
gets“ namuose 88:106 nusileido Orlando „Magic“ ekipai. „Tik 
nedidel  dalis m s  ginkl  suveik . Linas Kleiza buvo vienintelis, 
kuris demonstravo savo žaidim . Turb t, norint nugal ti vien  iš 
penki  geriausi  lygos komand , vien to neužtenka, “ – po rung-
tyni  sak  „Nuggets“ vyriausiasis treneris George‘as Karlas.

Pra jusi  met  pabaigoje  viešum  iškil s Lietuvos automo-
bili  sporto federacijos (LASF) vidinis konfliktas pareikalavo 
pirm j  skalp  – pra jus  šeštadien  surengto neeilinio LASF 
nari  suvažiavimo sprendimu su federacijos prezidento postu 
tur jo atsisveikinti verslininkas Romas Austinskas. Neeiliniuose 
prezidento rinkimuose j  pranoko Kauno miesto savivaldyb s
tarybos narys Gintaras Furmanavi ius. Dalyvauti rinkimuose 
taip pat ketin s vairi  rali  organizatorius Gintautas Šl deris 
prieš balsavim  savo kandidat r  atsi m . Suvažiavime nutar-
ta kitus LASF valdymo organus kol kas palikti esamos sud -
ties – sp jama, kad daugiau poky i  atnešti tur t  kov  vyk-
siantis eilinis LASF nari  suvažiavimas.

26 met  Žygimantas Jonušas buvo išrinktas dalyvauti Vokietijos 
Bundeslygos „Vis  žvaigždži “ rungtyn se, ta iau krepšininkas 
iš Lietuvos d l netik tai atsinaujinusios traumos buvo privers-
tas jas praleisti. Br merhafeno „Eisbaren“ ekipos puol jas buvo 
pakviestas kaip Šiaur s komandos atsarginis, ta iau Manheime 
vykusi  šventini  rungtyni  išvakar se Ž. Jonušas pajuto nese-
niai operuotos iurnos skausm . Bundesligos „Vis  Žvaigždži “
ma e Šiaur s komanda 98:97 nugal jo Piet  ekip , o naudin-
giausiu žaid ju pripažintas amerikietis puol jas Darrenas Fen-
nas iš Kvakenbriuko „Artland Dragons“ klubo, kuris žais vienoje 
Europos taur s grup je su Vilniaus „Lietuvos rytu“.

Ilgametis FBK „Kaunas“ vartininkas Eduardas Kurskis ieško 
naujos komandos. 32 met  futbolininkas vieš jo Izraelyje, kur 
dalyvavo aukš iausioje šalies lygoje rungtyniaujan ios Ašdodo 
„Ashdod“ komandos perži roje, ta iau viešnag  baig  anks-
iau nei pats buvo suplanav s. Prie Viduržemio j ros sik ru-

siame Ašdode E. Kurskis išbuvo tik kelias dienas, nes suprato 
nor s ramesnio gyvenimo. Pasak jo, mieste, kuriame krenta 
bombos ir kasdien aus  r žia siren  kauksmas, n ra saugu. 
Po nes kmingos kelion s  Izrael  naujos komandos paieškas 
E. Kurskis ketina t sti Azerbaidžane.

«

Maryt
MARCINKEVI I T
„Sporto“ korespondent

Europos pirmenyb s Lietuvos porai – generalin  repeticija prieš pasaulio empionat , kuriame bus kovojama d l olimpini  kelialapi

Dalinink  pos dyje sprendimai nukelti atei iai
Moksleivi  krepšinio lygos laukia reorganizacija: ketinama empionate dalyvaujan ias mokyklas traukti  lygos valdym .

raėjusią savaitę Kūno kultūros 
ir sporto departamente įvyko 

Moksleivių krepšinio lygos (MKL) 
visuotinis dalininkų susirinkimas. 
MKL dalininkai yra Lietuvos krep-
šinio federacija (LKF), LKF rekla-
mos ir paslaugų biuras, Švietimo ir 
mokslo ministerija, Kūno kultūros 
ir sporto departamentas (KKSD) 
bei draudimo bendrovė „Preven-
ta“ (jos teises perėmė „ERGO Lie-
tuva“). MKL direktorius Darius 
Sarkanas pateikė lygos fi nansines 
ataskaitas už 2006 ir 2007 metus. 
„Finansinės ataskaitos nebuvo pa-

tvirtintos dėl visos eilės priežasčių. 
Pagal MKL įstatus lygos fi nansinę 
kontrolę turi vykdyti revizorius, 
kurį 2 metams tvirtina MKL dali-
ninkai. Pastaruosius 2 metus lygos 
direktorius nerengė privalomų 
dalininkų susirinkimų, todėl re-
vizoriaus lygoje visai nėra. Atas-
kaitas parengė audito kompanija, 
kurios steigėjai nebuvo patvirtinę, 
ją pasirinko pats MKL direktorius. 
Finansinės ataskaitos pateiktos 
pavėluotai, jas dalininkams priva-
loma pristatyti praėjus ne daugiau 
nei 3 mėnesiams nuo kiekvienų 

ūkinių metų pabaigos. Dalininkai 
nutarė atlikti 3 pastarųjų metų 
(2006, 2007 ir 2008) MKL fi nan-
sinės veiklos auditą. Per 20 dienų 
dalininkai išsirinks šią užduotį at-
liksiančią audito kompaniją“, – pa-
sakojo posėdyje dalyvavęs LKF 
generalinis sekretorius Mindaugas 
Balčiūnas. D. Sarkanas taip pat 
pristatė 2008–2009 metų MKL se-
zoną ir 2009 metų lygos fi nansinę 
sąmatą. Dalininkai sąmatą ir jau 
prasidėjusio čempionato forma-
tą patvirtino. KKSD yra išreiškęs 
norą išstoti iš MKL dalininkų. Šis 

klausimas turėjo būti svarstomas 
per praėjusios susirinkimą, ta-
čiau paaiškėjo, kad MKL neturi 
dalininkų įstojimą ir išstojimą re-
glamentuojančių taisyklių, todėl 
MKL direktorius įpareigotas jas 
parengti iki kito dalininkų susirin-
kimo. Taip pat kalbėta apie MKL 
reorganizacijos galimybes. Vien-
balsiai pritarta MKL čempionate 
dalyvaujančių mokyklų įtraukimui 
į lygos valdymą, tačiau šis kausi-
mas atidėtas ateičiai, kol bus pa-
rengta naujų dalininkų priėmimo 
į MKL tvarka.
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ATGARSIAI

VIENINTEL  MOTERIS KOMANDOJE
Latvijoje besitreniruojanti geriausia šalies biatloninink  Diana Rasimovi i t  jau iasi gerokai patobul jusi.

asario 25 dieną ignalinietė 
Diana Rasimovičiūtė švęs savo 

25-erių metų sukaktį. Jai šie metai 
ypač įtempti – sportininkė rengiasi 
savo trečiosioms olimpinėms žie-
mos žaidynėms ir nori pasirodyti 
geriau, nei per iki šiol vykusias dve-
jas žaidynes. Turine 7,5 km sprinto 
distancijoje ignalinietė buvo aštuo-
niolikta. Svarbiausiems metų star-
tams geriausia Lietuvos biatloni-
ninkė rengiasi Latvijoje. Ypač daug 
laiko ji praleidžia treniruočių stovy-
klose. Į namus Ignalinoje D. Rasi-
movičiūtė retai ir sugrįžta. Kelioms 
dienoms Diana buvo pasirodžiusi 
prieš Naujuosius metus, pasimatė 
su tėveliais, truputį pabėgiojo krosą 
ir vėl išvyko į Latviją, kur su draugu 
sutiko 2009-uosius metus.

GRUPĖ. Praėjusiais metais, 
atsisveikinusi su savo treneriu 
Viliumi Repšiu, ignalinietė jau 
dešimt mėnesių treniruojasi su 
Latvijos biatlonininkais, o jos tre-
neris – mūsų šalies biatloninin-
kams sportininkams gerai žino-
mas Vitalijus Urbanovičius. Su juo 
kažkada sportavo Dianos tėvelis 
Eduardas Rasimovičius. Dviejų 
olimpinių žaidynių dalyvė Latvijo-
je meistriškumą kelia su penkiais 
kaimyninės šalies biatlonininkais 
vyrais, kurie priklauso A rinktinei. 
Ji – vienintelė moteris komandoje. 
Kaip teigia pati sportininkė, vyrų 
kompanijoje ji jaučiasi smagiai. 
„Sportininkai draugiški, koman-
doje puiki atmosfera, geras trene-
ris“, – sako ignalinietė.

SKYRYBOS. Kai po pernykščio 
sezono sportininkė išsiskyrė su 
treneriu V. Repšiu, ji atsidūrė kryž-
kelėje. Pats geriausias variantas ir 
buvo prisijungti prie kaimynų 
latvių. V. Repšys dabar treniruo-
ja Ukrainos biatlonininkus ir su 
buvusia auklėtine susitinka kone 
per kiekvienas varžybas. „Trene-
rio nuopelnų Lietuvos biatlonui 
per vieną dieną jokiu būdu negaliu 
nubraukti. Jis pats buvo gero lygio 
biatlonininkas, sukaupė didelę 
trenerio patirtį. Tai – tas žmogus, 
kuriam visur linkiu tiktai paties 
geriausio, manau, kad ir jis man to 
paties linki“– teigia sportininkė.

MARŠRUTAI. D. Rasimovičiūtė 
šį sezoną su latviais buvo išvyku-
si pasitreniruoti į kalnus Italijoje, 
slidinėjo ant ledyno Ramzau (Aus-
trija). Spalio pabaigoje treniravosi 
ant pirmojo sniego Suomijoje, prieš 
Pasaulio taurės varžybas – Švedi-
joje, kur dalyvavo pirmojo etapo 
varžybose, o kiek vėliau – kituose 
dvejuose Austrijoje. Dvejų olimpi-
nių žaidynių dalyvė šį sezoną neblo-
gai rungtyniavo per Pasaulio taurės 
varžybas Austrijoje. Tačiau ji – iš tų 
sportininkių, kuriai norisi pasirody-
ti dar geriau, nes jaučia, kad tai gali 
padaryti. Neseniai Diana vėl stojo į 
startą – ji dalyvavo Pasaulio taurės 
etapo varžybose Oberstdorfe (Vo-
kietija). „Norėčiau jėgas bandyti ir 
Lietuvos čempionate, tačiau nema-
nau, kad jame pasirodysiu. Šiemet 
taip susiklostė, kad labai dideli ats-

tumai, važiuojant iš vienų varžybų 
į kitas. Pasaulio čempionatas vyks 
Korėjoje, vienas Pasaulio taurės 
varžybų etapas – Vankuverio olim-
pinėse trasose. Vankuveryje dar nė 
karto neteko dalyvauti, bus įdomu 
susipažinti su olimpinėmis trasomis. 
Visuose Pasaulio taurės varžybų eta-
puose nedalyvausiu. Kai kuriuos jų 
praleisiu“, – sako biatlonininkė.

STIPENDIJA. Sportininkė 
džiaugiasi, kad Lietuvos olimpi-
nis sporto centras jai sudaro geras 
sąlygas treniruotis, o Tarptautinis 
olimpinis komitetas nuo lapkričio 
iki vasario mėnesio moka „Soli-
darumo“ stipendiją. Lietuvė tikisi, 
kad sutartį pavyks pratęsti. „Lietu-
voje pamažu irgi atsiranda neblogų 
biatlonininkų, yra nebloga jauni-
mo grupė. Tačiau man, nemanau, 

kad būtų tikslinga treniruotis su 
jaunaisiais Lietuvos sportininkais. 
Jaunimas yra jaunimas, per pra-
tybas jų visai kiti krūviai“, – sako 
D. Rasimovičiūtė.

DRAUGAS. Ignalinietė drau-
gauja su garsiuoju latvių biatloni-
ninku, pasaulio čempionatų prizi-
ninku Ilmaru Briciu, kuris rengiasi 
dalyvauti šeštosiose olimpinėse žai-
dynėse. „Mes visą žiemą gyvename 
varžybų ritmu, daug laiko pralei-
džiame visi kartu. Varžybose su Il-
maru ir susipažinau“, – sako Diana. 
Dvejų olimpinių žaidynių dalyvė 
negalvoja apie Latvijos pilietybę ir 
atstovavimą šiai šaliai. Paprasčiau-
siai ji džiaugiasi sąlygomis, kurios 
yra sudarytos. „Konkrečių minčių 
apie savo ateitį kaip ir neturiu. Ži-
noma, žiūrėsiu, kaip viskas klostysis 
toliau, kokie bus rezultatai. Latviai 
manęs ir nekalbina, jog priimčiau jų 
pilietybę – gimiau ir augau Lietuvo-
je, nėra jokios prasmės visam laikui 
išvažiuoti į kitą šalį“, – teigia Diana.

PAŽIŪRA. D. Rasimovičiūtė 
jaučiasi patobulėjusi, ypač šaudy-
me. Gero meistriškumo Latvijos 
biatlonininkai ją verčia pasitempti, 
mokytis. „Latvijoje biatlonas – 
viena populiariausių sporto šakų 
ir tai labai jaučiasi. Mūsų kaimynai 
turi ne vieną žiemos sporto cen-
trą – berods, keturis ar net penkis. 
Latviai rimtai žiūri į žiemos spor-
tą, pas juos vyksta daug varžybų. 
Jeigu jų stigtų, gal dalyvaučiau La-
tvijos čempionate, tačiau man var-
žybų netrūksta, vos spėju važiuoti 
iš vienų Pasaulio taurės etapų į ki-
tus“, – teigia D. Rasimovičiūtė. 

PLANAI. Laikas greit bėga ir 
nepastebimai ateis Vankuverio 
olimpinės žaidynės. Pati sporti-
ninkė prisipažįsta, jog ji net ne-
pastebėjo, kaip greitai prabėgo tas 
laikas. Kokie ignalinietės planai 
žaidynėse? „Žinoma, siekti pačių 
geriausių rezultatų ir aukščiausių 
vietų. Biatlonas – nenusakomas 
sportas, galiu svajoti apie daug ką, 
bet nežinau, kaip jausiuosi varžy-
bų dieną, kokia bus mano sportinė 
forma ir savijauta. Iki Vankuverio 
olimpinių žaidynių dar yra laiko, 
kažką prognozuoti praktiškai ne-
įmanoma“, – sako mūsų biatlono 
moterų lyderė.

V

Ži r siu, kaip viskas klostysis toliau, kokie bus 
rezultatai. Latviai man s ir nekalbina, jog priim iau
j  pilietyb  – gimiau ir augau Lietuvoje, n ra jokios 
prasm s visam laikui išvažiuoti  kit  šal .

Diana Rasimovi i t  džiaugiasi treniruo i  s lygomis Latvijoje
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Jautiesi išdurtas? 
Tu nesi vienišas!

Šių metų sausio 7 dieną startavo „Viasat 
Sport Baltic“ kanalas. Tai jau antrasis sporto 
kanalas lietuvių kalba, Lietuvos žiūrovus pa-
siekęs per pastarąjį pusmetį. Deja, tai netapo 
džiugia naujiena. Priežastis paprasta: starta-
vus „Sport Baltic“, „Žalgirio“ Eurolygos rung-
tynių transliacijos dingo iš TV3 eterio. „Sport 
Baltic“ – mokamas kanalas, nori matyti „Žal-
girį“ Eurolygoje – susimokėk. Nenuostabu, 
kad krepšinio visuomenę tai papiktino. Aš 
pats gyvenu tokioje keistoje Vilniaus vietoje, 
kur savo pasalaugų neteikia nė vienas kabeli-
nės televizijos tiekėjas, retransliuojantis „Via-
sat“ programas. Kiek tokių vietų visoje Lietu-
voje? Pavyzdžiui, visame Alytaus mieste kol 
kas nėra tokio kabelinės televizijos tiekėjo, 
kurio kanalų pasiūloje būtų įtrauktas „Viasat 
Sport“. Na, taip – taip yra margame Vakarų 
pasaulyje: nori matyti, susimokėk. Bet vis 
dėlto, smūgis krepšinio ir „Žalgirio“ Lietuvai 
buvo išties didelis. Pavyzdžiui, garbaus am-
žiaus sporto mėgėjams visiškai nusispjauti į 
technologines naujoves ir keliasdešimties an-
glų, prancūzų, vokiečių kalbomis transliuo-
jamų kanalų paketą, kurį privalai nusipirkti 
net jei neturi nė menkiausio noro jų žiūrėti. 
Viskas, ko jie nori, – matyti savo mylimo 
„Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje. Be to, ne-
malonūs pokyčiai įvyko tokiu laikotarpiu, kai 
paprastam žmogui ir taip sopulių netrūksta. 
Pasakys, „Žalgiriui“ tai nebuvo dideles proš-
vaistes žadančios rungtynės, kurios tiesiog 
pabaigė kiek erzinantį pralaimėjimų kupiną 
Eurolygos sezoną. Tačiau, kaip guodėsi vie-
nas „Žalgirio“ gerbėjas, tokio „Žalgirio“, kokį 
buvo galima pamatyti paskutinėse Eurolygos 
rungtynėse, tose, kurių nematėme per TV3, 
dar neaišku, kiek metų, gal dešimtmečių, tie-
siog neturėsime galimybės matyti. Lietuviško 
„Žalgirio“. Visu šimtu procentų lietuviško 
„Žalgirio“.  Kad ir kaip būtų, daugeliui žmonių 
tai svarbu, daugeliui žmonių malonu matyti 
būtent tokį – lietuvišką – „Žalgirį“, tiesiog ne-
kalbant apie pergalių stygių ar žaidimo broką. 
Pavyzdžiui, jau minėtiems garbaus amžiaus 
krepšinio sirgaliams, kurie dar kartą nurys 
jiems ant lėkštutės patiektą kartėlį, tikrai ne-
puldami ant namo sienų kabintis „lėkščių“ ar 
pirkti naują penkiasdešimties kanalų paketą 
nesuprantamomis kalbomis. Dar vieno spor-
to kanalo lietuvių kalba startas tiesiog atėmė 
iš tų žmonių galimybę pasidžiaugti XXI a. 
savotiškai istorinėmis rungtynėmis, kai žai-
džia šimtu procentų lietuviškas „Žalgiris“. 
Kitąmet tokio „Žalgirio“ net susimokėję, ko 
gero, nepamatysime. Šiaip ar taip, „Žalgiris“ 
pasirodymą Eurolygoje baigė. Tuo tarpu Vil-
niaus „Lietuvos rytas“ išsikapstė iš sudėtingos 
Europos taurės E grupės ir tęs kovą dėl antro 
pagal prestižą klubinio krepšinio trofėjaus 
Europoje. Paradoksalu, tačiau antrajame eta-
pe „Lietuvos ryto“ laukia potencialiai silpnes-
ni varžovai nei pirmajame. Tiesa, paprasčiau 
nebus, nes dėl objektyvių fi nansinių sunkumų 
klubo vadovai ieško būdų kaip atsikratyti ko-
mandos lyderiais – brangiausiai apmokamais 
žaidėjais. Kiek nemaloni žinia „Lietuvos rytą“, 
visuomet puoselėjantį viltis grįžti į Eurolygą, 
pasiekė iš Maskvos, kur lankėsi Eurolygos 
vadovas Jordi Bertomeu. Šis ispanas daugiau 
nei prieš mėnesį lankėsi ir Lietuvoje. Tuomet 
jis vilniečiams žarstė komplimentus ir tiki-
no, kad turtingų Rusijo komandų galimybės 
žaisti Eurolygoje yra ne geresnės nei stabilius 
rezultatus Europos turnyruose demonstruo-
jančio „Lietuvos ryto“, bei leido suprasti, kad 
Eurolygos plėtra į Rytus – tiesiog Rusijos žur-
nlaistų prasimanymai. Vis dėlto viešėdamas 
Maskvoje J. Bertomeu elgėsi atvirkščiai – pa-
žadus dalijo rusams, tvirtindamas kad nuo 
kito sezono Eurolygoje dalyvaus ne tik CSKA, 
bet ir dar mažiausiai viena Rusijos komanda. 
Kažkas kažką vėl išdūrė?

SKAI IAI

26
Lietuvi  Aurelijaus 

Petrai io ir šturmano 
Antano Juknevi iaus

ekipažas Dakaro 
ralyje už m  26- j
viet  - taip s kmin-

gai iki šiol šiose 
ištverm s lenktyn se

nebuvo pasirod s
n  vienas Lietuvos 

lenktynininkas. Aure-
lijus ir Antanas nuo 
nugal tojo Ginielio 
De Villierso atsiliko 
34 valandomis 45 

minut mis. Varžybas 
prad jo apie 200 

ekipaž , ta iau finiš
pasiek  tik 88.

40
Pasaulin  beisbolo 

asociacija (IBAF) 
pateik  beisbol

žaidžian i  šali  už-
imam  viet , Pasau-

lin  reiting . Iš 120 
valstybi  žaidžian i
beisbol  pirm  kart
buvo klasifikuota 45 
šalys. Lietuva šiame 

reitinge kartu su 
Bahamais pasidalijo 

40-  viet  Pasau-
lyje. Lietuva tarp 

Europos beisbolo 
valstybi  – 14-a.

«
190
Tiek sportinink

buvo traukta
2009 met  Lietuvos 
olimpin s rinktin s
s raš , kuris suda-
rytas vykdant pro-
gram  „Londonas 

2012“. Jauniausia iš 
kandidat  – gimnas-

t  Laura Švilpait ,
kuriai sausio 7 

dien  su jo 15 met .
Vyriausia – šaul

Daina Gudzinevi i -
t , pra jusi  Kal d

išvakar se, gruodžio 
23 dien , atšventusi 

43 gimtadien .

SAVA IT S  C ITATOS

Futbolo klubai, matydami, kad nesugeb s mok ti
drastišk  mokes i , jau ieško, kokioje šalyje 
gal t registruoti žaid jus. Lietuvos valdžia, 
siekdama išpešti kuo daugiau mokes i , matyt, 
ne sivaizduoja, kad eidama šiuo keliu negaus net 
ir t  pinig , kuriuos sportininkai mok jo  ižd  iki 
2009 met .

Liutauras VARANAVI IUS. LFF prezidentas sitikin s,
 kad kilpos ant kaklo veržimas naudos neatneša.

Jei bent kiek atsirast  šviesos tunelio gale... 
Dabar yra tunelis, yra šviesa, bet ji  išjungta...

 Gintaras KRAPIKAS. Kauno „Žalgirio“ treneris žino, 
 kas paskatint  krepšininkus likti komandoje 
 iki sezono pabaigos – laiku išmok tos algos.

Susirinkome prie dabartin s klubo b stin s
tuo adresu, kuriuo ji yra registruota. Nieko 
iš komandos vadov  neradome arba bent jau 
niekas neiš jo su mumis pasikalb ti. Niekas dur
neatidar . Š kart nutar me visk  daryti taikiai ir 
lang  dar nedaužyti.

Ingvaras BUTAUTAS. Vilniaus „Žalgirio“ fan  lyderis taip apib dino
 sostin s futbolo klubo aistruoli  surengt  protesto akcij , skirt  palaikyti jau 
 kur  laik  pažadais maitinamiems legendinio klubo treneriams ir futbolininkams.

Ten žaidžia gigantai, o aš dar sliekas. Nemanau, kad 
dabar esu pasireng s NBA. Ir šiaip, man priimtinesnis 
Europos krepšinis, kur dominuoja komandinis, o ne 
individualiu meistriškumu paremtas žaidimas.

Donatas MOTIEJ NAS. Kauno „Ais i “ krepšinio 
 komandos vidurio puol jas taip reagavo  JAV žiniasklaidos 
 pasvarstymus, jog jis yra realus kandidatas  NBA naujok  birž .
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Tiesiogiai, tiesiogiai ir 
dar kart  – tiesiogiai

Prioritetinės sporto šakos: 
krepšinis ir futbolas. Toks spren-
dimas, pasak Karolio Dapke-
vičiaus, „Viasat“ sporto turinio 
vadovo Baltijos šalims, buvo 
priimtas atlikus žiūrovų poreikių 
tyrimus, kurie padėjo atskleisti, 
kokios sporto šakos populiariau-
sios regione.

Sporto šakų įvairovė: be po-
puliarumu kitas sporto šakas 
lenkiančių krepšinio ir futbolo, 
nemažai dėmesio bus skiriama 
tenisui, ledo rituliui, taip pat bok-
sui, dviračių sportui, automobilių 
sportui, žiemos sportui, pavyz-
džiui, tokioms mažiau populia-
rioms sporto šakoms kaip bobslė-
jus, skeletonas ir lužas.

Pagrindinės varžybos: UEFA 
Čempionų lyga, Eurolyga, pasau-
lio ledo ritulio čempionatas bei 
ATP teniso turnyras. „Tai turny-
rai, kuriuos tikri sporto aistruoliai 
neabejotinai įvertins“, – įsitikinęs 
K. Dapkevičius.

Stiprioji pusė: tiesioginės tarp-
tautinių varžybų transliacijos. Iš 
viso šį sezoną planuojama parody-
ti daugiau nei 1600 valandų tiesio-
ginių sporto transliacijų, įgarsintų 
lietuviškai.

Dėmesys Lietuvos sportui. 
„Viasat Baltic Sport“ nesistengs 
parodyti tai, kas vyksta Lietuvo-
je. „Negalime koncentruotis tik į 
vietines lygas, nes kanalą taip pat 
žiūrės ir Latvijos bei Estijos žiūro-
vai“, – teigia K. Dapkevičius. Tai, 
kiek „lietuviškumo“ bus eteryje, 
priklausys nuo to, kiek Lietuvos 

sportininkų ar komandų dalyvaus 
„Viasat Baltic Sport“ transliuo-
jamuose Baltijos šalių ir kituose 
tarptautiniuose turnyruose. Au-
torinių laidų „Viasat Baltic Sport“ 
kol kas neplanuoja rengti.

Auditorija. „Tradiciškai di-
džiausia sporto aistruolių audito-
rija – vyrai, tačiau moterys taip pat 
labai mėgsta sportą. Tad orientuo-
tis tik į vienus arba tik į kitus nega-
lime. Siekiame suteikti malonumą 
kuo didesniam skaičiui sporto ais-
truolių, nesvarbu, kokio amžiaus 
ar kokios lyties jie bebūtų“, – teigia 
K. Dapkevičius, „Viasat“ sporto tu-
rinio vadovas Baltijos šalims.

Prieinamumas. „Viasat Sport 
Baltic“ matomas skaitmeninės 
palydovinės TV „Viasat“, kuri ap-
rėpia visą Lietuvą, bei kabelinių 
tinklų klientams. Vis dėlto, kabe-
linės TV tiekėjo, transliuojančio 
„Viasat Sport Baltic“, gali tekti 
rimtai paieškoti. Pavyzdžiui, Aly-
tuje „Viasat Sport Baltic“ kol kas 
matomas tik susimontavus paly-
dovinę „lėkštę“, tad nemažą dalį 
krepšinio sirgalių nuvylė tai, kad 
startavus „Viasat Sport Baltic“ 
jie nebegalėjo matyti „Žalgirio“ 
Eurolygos rungtynių, anskčiau 
transliuotų per TV3.

Apie konkureciją. Pasak 
K. Dapkevičiaus, lietuviai yra labai 
azartiški ir mėgsta sportą, todėl 
TV sporto kanalų Lietuvai kol kas 
nebus per daug. „Manau, žiūrovai 
tik laimės, jeigu „Viasat“ parodys 
daugiau sporto, negu buvo galima 
matyti iki šiol“, – teigė jis.

Tradiciškai 
didžiausia 
sporto aistruoli
auditorija – 
vyrai, ta iau 
moterys taip pat 
labai m gsta 
sport . Tad 
orientuotis tik 
vienus arba tik 
kitus negalime. 
Siekiame 
suteikti 
malonum  kuo 
didesniam 
skai iui sporto 
aistruoli ,
nesvarbu, kokio 
amžiaus ar 
kokios lyties jie 
beb t .
Karolis DAPKEVI IUS, 
 „Viasat“ sporto 
 turinio vadovas

„Sport1“: D mesys fotbolui 
ir Lietuvos sportui

Prioritetinė sporto šaka: fut-
bolas. Jam skiriama tiek daug dė-
mesio, jog atrodo, kad „Sport1“ ne 
sporto, o tiesiog – futbolo kanalas. 
Vis dėlto taip nėra.

Sporto šakų įvairovė: pasta-
ruoju metu tobulinant programų 
tinklelį, pasak programų direkto-
riaus Andriaus Tapino, „Sport1“ 
kanale atsiranda vietos ir kitoms 
sporto šakoms, pirmiausia, žino-
ma, – krepšiniui, taip pat ranki-
niui, ledo rituliui, motokrosui, 
tenisui, lengvajai atletikai, kovi-
nėms bei ekstremalioms sporto 
šakoms. 

Pagrindinės varžybos: An-
glijos ir Ispanijos futbolo lygos, 
2010 pasaulio futbolo čempiona-
to atrankos ciklo varžybos, įskai-
tant visas Lietuvos nacionalinės 
rinktinės rungtynes, UEFA taurė, 
Lietuvos futbolo A lyga, Ispanijos 
ACB krepšinio lyga, Europos ran-
kinio Čempionų lyga, NHL ledo 
ritulio lyga. 

Stiprioji pusė: sporto žinios ir 
autorinės laidos.

Dėmesys Lietuvos sportui: 
Penkis kartus per dieną trans-
liuojamose sporto žiniose nema-
žiau kaip pusė laiko yra skiriama 
Lietuvos sportui, transliuojamos 
autorinės krepšinio ir futbolo lai-
dos „Diagnozė: krepšinis“ ir „Fut-
bolas.lt“. Bendradarbiaujant su 
sporto federacijomis buvo paro-
dyti Lietuvoje vykstantys kovinio 
sporto turnyrai, žirgų konkūrai, 
galiūnų čempionatai, kultūrizmo 
varžybos ir t.t. Projekte „Mūsų 

sporto viltys“ atskleidžiami Lie-
tuvos sportininkų – didžiausių 
žvaigždžių, veteranų ir dar tik 
kylančio jaunimo – portretai. 

Auditorija: „Be abejo, didžiau-
sią „Sport1“ auditorijos dalį suda-
ro įvairaus amžiaus vyrai, tačiau 
pastebėjome, kad vis dėlto sudo-
miname ir nemažai moterų, tad 
tinklelyje yra ir jas dominančių 
laidų – šokiai and ledo, sportiniai 
šokiai, žirgų sporto apžvalgos, 
sporto įdomybių žurnalai“, – teigia 
A. Tapinas.

Prieinamumas: „Sport1“ yra 
matomas maždaug 90 proc. šalies 
kabelinių televizijų žiūrovams, 
taip pat jis yra „Gala“ televizijos 
pakete. Skaitmeninis tinklas, ku-
riame transliuojamas „Sport1“ pa-
dengia maždaug 75 proc. Lietuvos 
teritorijos. „Sport1“ tikslas – išlik-
ti nemokamu ir laisvai prieinamu 
sporto kanalu.

Apie konkureciją. „Sporto 
kanalų Lietuvoje sėkmę, manau, 
lems du paprasti dalykai – jų 
įsigytos sporto renginių teisės 
ir pagarba žiūrovui, sugebėjimas 
įsiklausyti į jo norus ir lanksčiai 
reaguoti į pageidavimus. Ta-
čiau nemanome, kad dabar vyks 
nuožmi konkurencinė kova tarp 
sporto kanalų Lietuvoje. „Viasat 
Sport Baltic“ yra visiškai kita 
platforma transliuojantis uždaras 
mokamas televizijos kanalas, ke-
liantis sau absoliučiai skirtingus 
tikslus nei „Sport1“, tą aiškiai pa-
rodė jo pirmieji veiksmai“, – tei-
gė A. Tapinas.

Sporto kanal
Lietuvoje 
s km , manau, 
lems du paprasti 
dalykai – j
sigytos sporto 
rengini  teis s
ir pagarba 
ži rovui, 
sugeb jimas 
siklausyti  jo 
norus ir 
lanks iai 
reaguoti
pageidavimus. 
Ta iau 
nemanome, kad 
dabar vyks 
nuožmi 
konkurencin
kova tarp sporto 
kanal
Lietuvoje.

Andrius TAPINAS, 
 „Sport1“ program
 direktorius

Lietuvoje to dar nebuvo: du lietuvi  kalba transliuojami sporto kanalai. „Sport1“ 
startavo dar pra jusi  met  vasar , „Viasat Sport Baltic“ – tik prieš kelias savaites.

«

FAKTAI

Startas
„Sport1“ eteryje star-
tavo 2008 m. rugpj -
io 16 dien  Anglijos 

futbolo „Premier“ 
lygos rungtyni ,
kuriose susitiko 

Londono „Arsenal“ 
ir „West Bromwich 

Albion“ komandos, 
tiesiogin  translia-
cija. „Viasat Sport 

Baltic“ startavo 2009 
m. sausio 7 dien

Eurolygos krepšinio 
rungtyn mis tarp 

Kauno „Žalgirio“ ir 
Nansi „Sluc“ ekip .

«

Skirtumai
„Viasat Sport Baltic“ 

neplanuoja rengti au-
torini  laid , mažesn
d mes  nei „Sport1“ 

skirs Lietuvos sportui, 
ta iau pasi lys ištis

tiesiogini  transliacij
iš užsienio marato-
n , kokio Lietuvos 

ži rovas dar netur jo 
galimyb s matyti. 

„Viasat Sport Baltic“ 
transliuoja didžiausi
prestiž  Europoje tu-

rin ius futbolo ir krep-
šinio turnyrus – UEFA 

empion  lyg  ir 
Eurolyg , ta iau 

„Sport1“ programa 
skirta vairesnio 

amžiaus auditorijai, 
taip pat si lo daugiau 
transliacij , patraukli

dailiosios lyties 
atstov ms.

«

Teis s
„Viasat Broadcas-

ting“ sutart  su 
Eurolyga d l turnyro 

rungtyni  translia-
vimo teisi  Baltijos 
šalims ir Skandina-

vijai prat s  iki 2015 
met . Šiuo metu 

„Viasat Sport Baltic“ 
kas savait  parodo 
po 5-6 tiesiogines 

Eurolygos rungtyni
transliacijas.

«

LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ 
2009 MET  ŽIEMOS SPORTO ŽAIDYN S

ŠAŠK S, ŠACHMATAI, STALO TENISAS
Sausio 31-vasario 1 dienos. Panev žys.

Atvykimas sausio 31 dien  iki 10 val. 
Elektros g 11, V. Variakojo sporto kompleksas.

KALN  SLIDIN JIMO VARŽYBOS
Sausio 31-vasario 1 dienos. Ignalina.

Atvykimas sausio 31 dien  iki 11 val. (registracijos pabaiga)
Sporto g. 3, Lietuvos žiemos sporto centras.

SLIDIN JIMAS
Vasario 7-8 dienomis. Ignalina.

Atvykimas vasario 7 dien  iki 11 val.
Sporto g. 3, Lietuvos žiemos sporto centras.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
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pklausą atlikome Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centre bei Gabijos gimnazi-

joje. 9–15 metų berniukams ir mergaitėms 
išdalijome anketas su 12 iškilių Lietuvos 
sportininkų nuotraukomis ir paprašėme po 
kiekviena iš jų parašyti sportininko pavardę, 
o jei nežino pavardės – bent vardą ar sporto 
šaką. Anketas grąžino 79 jaunieji respon-
dentai – 57 berniukai ir 22 mergaitės.

VEIDAI. Pasirinkome štai šiuos sporti-
ninkus: galiūną Žydrūną Savicką, imtyni-
ninką Mindaugą Mizgaitį, plaukiką Vytautą 
Janušaitį, sunkiaatletį Ramūną Vyšniauską, 
stalo tenisininkę Rūtą Paškauskienę, disko 
metiką Virgilijų Alekną, penkiakovininką 
Edviną Krungolcą, tenisininką Ričardą Be-
rankį, buriuotoją Gintarę Volungevičiūtę, 
futbolininką Tomą Danilevičių, šachma-
tininkę Viktoriją Čmilytę ir krepšininką 
Ramūną Šiškauską. Teisingais laikėme ir 
tuos atsakymus, kuriuose įsivėlė rašybos 
klaidų, bei tuos, kuriuose vaikai nurodė tik 
sportininko vardą. Rezultatai parodė, kad 
Vilniaus moksleiviams labiausiai pažįstami 
Ž. Savicko, R. Vyšniausko ir V. Aleknos vei-
dai, tačiau apie viską – kiek išsamiau.

PASIGEDO. Eksperimentas tapo sma-
gia atrakcija ne tik „Sporto“ redakcijai, bet 
ir apklausoje dalyvavusiems vaikams, ypač 
berniukams, nors pastarųjų pirmosios re-
akcijos būdavo priešingos. Mergaitės, iš-
girdusios, kad atliekame apklausą, susido-
mėdavo, bet išgirdusios, kad apklausa apie 
sportą, nusivildavo. Berniukai atvirkščiai – 
paprašyti dalyvauti eksperimente pradė-
davo raukytis, bet sužinoję, kad tai susiję 
su sportu, netrukus suklusdavo. Vis dėlto 
kai kurie berniukai neslėpė nepasitenkini-
mo, kad siūlome atpažinti Lietuvos, o ne 
užsienio sportininkus, kurių veidai, pasak 
jų, jiems geriau pažįstami. Paklausti, kokio 
sportininko, jų nuomone, labiausiai trūksta 
pateiktoje nuotraukų galerijoje, berniukai 
dažniausiai atšaudavo – Žydrūno Ilgausko! 

PAMOKĖ. Vienas dručkis atiduodamas 
anketą prašė paminėti, kurie du sportinin-
kai jo mėgstamiausi. „Šitie du“, – pirštu 
dūrė į Ž. Savicką ir M. Mizgaitį, kuriuos 
atpažino nemirktelėjęs. Keletas mergaičių 
taip pat džiūgavo anketoje išvydę ir savo 
numylėtinio nuotrauką – Ramūno Šiš-
kausko. Kitas berniukas, pasitikslinęs, ar 

iš tiesų visi dvylika sportininkų atstovauja 
skirtingoms sporto šakoms, pamokė: „Tai 
kodėl įdėta ir Ž. Savicko, ir R. Vyšniausko 
nuotrauka? Juk jie abu kilnoja sunkumus!“ 
Dar kitas berniukas į priekaištą, kodėl ne-
atpažino nė vienos sportininkės, atrėžė: 
„Vyrai moterų sportu nesidomi.“.

UUUPS... Sportininkų populiarumą, 
be abejo, lemia ne tik iškovotos pergalės. 
Ne mažiau svarbu ir tai, kaip dažnai vaikai 
sportininką mato per televiziją, nebūtinai 
šiam dalyvaujant sporto varžybose. Taip, 
ko gero, galima paaiškinti sunkiaatlečio 
R. Vyšniausko populiarumą. Tačiau norisi 
paminėti vieną detalę: klausantis vaikų pa-
mąstymų („Aš garsiai mąstau“, – vis teisin-
davosi jie, paprašyti tyliai pildyti anketas) 
nė karto neteko išgirsti žodžių „Lalaila“..., 
„Vyšniukas! Sunkiaatletis“, – besdavo pirštu 
nedvejodami.Vaiko statistiniu respondentu 
nepavadinsi. Kiekvienas iš jų gali nustebinti. 
Vienas dvylikmetis berniukas, po E. Kurn-
golco nuotrauka parašęs Povilas Vanagas, 
vėliau pasitikslino, ar tai iš tiesų buvo P. Va-
nagas. „Ne, tai geriausias praėjusių metų 
sportininkas Edvinas Krungolcas“, – atsa-
kiau. „Krrrnnn... Kaaaaas?“ – nustebo ber-
niukas. „Bet aš džiaugiuosi, kad tu esi girdė-
jęs apie Povilą Vanagą“, – paguodžiau jį. 

KRIKŠTAS. Rodos, nebuvo sportinin-
ko, kurio vaikai nebūtų supainioję su kaž-
kuo kitu. Net ir po Ž. Savicko nuotrauka 
atsirado užrašas „Alekna“, o R. Šiškauską 
keletas vaikų supainiojo su kitu krepšinin-
ku Šarūnu Jasikevičiumi. E. Krungolcas 
buvo palaikytas Rumšu ir Kšyštofu Lav-
rinovičium, T. Danilevičius –- Kalonu, 
M. Mizgaitis – Vyšniausku ir Ežerskiu, o 
plaukikas V. Janušaitis net kelis kartus – 
Skaisgiriu. Dar keletas įdomesnių spėji-
mų vaikų, kurie neprisiminė sportininkų 
pavardžių: V. Alekna buvo pavadintas 
štangos kilnotoju ir plaukiku, T. Danilevi-
čius – bėgiku, galiūnu ir gan dažnai teni-
sininku, M. Mizgaitis – kamuolio metiku, 
R. Vyšniauskas – galiūnu, R. Berankis – 
imtynininku, R. Paškauskienė – Vaiva 
Mainelyte, o praėjusiais metais sužibusi 
buriuotoja G. Volungevičiūtė – lengvaat-
lete, dviratininke ir net baidarininke.

NEPAŽĮSTAMA. Viktorijos Čmilytės 
neatpažino nė vienas iš 79 apklaustų sosti-
nės moksleivių, tačiau daugumai šachmati-
ninkė iš Šiaulių pasirodė, kaip jie sakė, labai 
matyta. Tiesa, niekam nė į galvą nešovė, kad 
ši sportininkė išgarsėjo stumdydama medi-

nes fi gūras. „Kažkokia dviratininkė“, – bene 
dažniausiai kartodavo vaikai, tikindami, kad 
niekaip negali prisiminti šios „dviratininkės“ 
pavardės... Bėgikė, lengvaatletė, stalo tenisi-
ninkė, o vienas devynmetis buvo įsitikinęs, 
kad Viktorija boksininkė... Nejau iš tiesų 
šachmatininkė V. Čmilytė pakeitė sporto 
šaką? „Sportas“ apie tai nieko nežino...

PUSĖ TIESOS. Nemaža dalis vaikų, 
kurie nežinojo nei sportininko vardo, nei 
pavardės, sporto šaką vis dėlto nurodė tei-
singai. Tiesa, šių atsakymų sumuodami tei-
singus variantus neskaičiavome. Pavyzdžiui, 
graikų-romėnų imtynių atstovą M. Mizgaitį 
pažino tik dešimtadalis apklausoje dalyva-
vusių mokinių, tačiau net 40 proc. tų, kurie 
nenurodė M. Mizgaičio vardo ar pavardės, 
žinojo, kad tai imtynininkas. 43 proc. tų, 
kurie neatpažino R. Šiškausko, vis dėlto nu-
rodė, kad tai krepšininkas. Nežinoję spor-
tininko vardo ar pavardės, nemažai vaikų 
teisingai sporto šaką nurodė ir prie E. Krun-
golco, T. Danilevičiaus bei G. Volungevičiū-
tės pavardžių. Kai kuriems vaikams atpa-
žinti sportininką nebuvo sudėtinga, kur kas 
sunkesne užduotimi tapo teisingai parašyti 
pavardę. Taip po sportininkų nuotraukomis 
atsirado prierašai: „Alegna“, „Micagaitis“, 
„Mitzgaitis“ „Krunbolsas“, „Krunkolsas“ ar 
„Donelevičius“. 

LYČIŲ SKIRTUMAI. Sportininko, 
kurį pažino visi apklausoje dalyvavę moki-
niai, nebuvo. Tiesa, galima išskirti Ž. Savic-
ką – jį atpažino visos anketas pildžiusios 
mergaitės! Kur kas labiau panelėms nei 
berniukams pažįstamas pasirodė ir V. Ale-
kna (atpažino 61 proc. berniukų ir 96 proc. 
mergaičių) bei R. Berankis (58 proc. ber-
niukų ir 82 proc. mergaičių), tačiau nė viena 
mergaitė neatpažino plaukiko V. Janušaičio 
ir stalo tenisininkės R. Paškauskienės. Tie-
sa, viena mergaitė po R. Paškauskienė nuo-
trauka parašė: „Europos čempionė“. Tai taip 
pat labai puikus atsakymas, nors jaunoji 
respondentė nei sportininkės pavardės, nei 
vardo neprisiminė. Atrodo, kad garsiausios 
Lietuvos stalo tenisininkės pavardžių kaita 
(karjeros pradžioje – Garkauskaitė, vėliau 
Būdienė, galiausiai – Paškauskienė) supai-
niojo ir vaikus. Beveik visi, kurie atpažino 
stalo tenisininkę, tiesiog parašė „Rūta“, ne-
minėdami pavardės. Berniukams šiek tiek 
geriau nei mergaitėms sekėsi susidoroti su 
penkiakovininko E. Krungolco mįsle – ge-
riausią 2008 m. Lietuvos sportininką at-
pažino 39 proc. berniukų ir tik 18 proc. 
mergaičių.

KUR AŠ JUOS MA IAU? NEPAMENU...
„Kur aš j  ma iau?“ – kartojo animacinio fi lmo apie Nežiniuk  veik jai. Vilniuje panašiai reaguoja moksleiviai, išvyd  garsi  šalies sportinink  nuotraukas.

A
lfr

ed
o 

P
lia

dž
io

 ir
 „S

po
rto

“ a
rc

hy
vo

 n
uo

tra
uk

os

Julius
BLI DŽIUS
„Sporto“ korespondentas

Virgilijus
ALEKNA
Lengvoji atletika

Ri ardas
BERANKIS
Tenisas

Ram nas
ŠIŠKAUSKAS
Krepšinis

Edvinas
KRUNGOLCAS
Šiuolaikin  penkiakov

Tomas 
DANILEVI IUS
Futbolas

Gintar
VOLUNGEVI I T
Buriavimas

Mindaugas
MIZGAITIS
Graik -rom n  imtyn s

R ta
PAŠKAUSKIEN
Stalo tenisas

Vytautas 
JANUŠAITIS
Plaukimas

Viktorija
MILYT

Šachmatai

Žydr nas
SAVICKAS
Gali n  sportas93,7%
Ram nas
Vyšniauskas
Sunkioji atletika78,5%

70,9%

64,6%

53,2%

19,0%

32,9%

16,5%

10,1%

7,6%

6,3%

0,0%

EKSPERIMENTO 
REZULTATAI

FAKTAI

Tik dviem vaikams 
pavyko atpažinti 

daugiau nei po 8 
sportininkus. Vienas 

keturiolikmetis
atpažino devynis 

sportininkus, o 
vienas dvylikme-

tis – vienuolika. 

Trys mokiniai (visi 
trys berniukai) 

anketas gr žino
neatpažin  n  vieno 
sportininko. 23 proc. 
apklausoje dalyvavu-

si  vaik  sugeb jo
atpažinti tik du arba 
mažiau sportinink .

«

4,6 – tiek vidutiniškai 
teising  atsakym

buvo kiekvienoje an-
ketoje. 37 proc. ap-

klausoje dalyvavusi
mokini  iš dvylikos 

sportinink  atpažino 
po 4 arba 5.

Gali nas Žydr nas
Savickas yra dukart 
tap s laureatu rinki-

muose „Vaik  bal-
sas“ – 2006 ir 2008 

metais. 2007 m. 
Met  sportininku 

Lietuvos vaikai buvo 
išrink  krepšinink

Mant  Kalniet .

«

«

«
«

«

«

«

«

M s  apklausoje dalyvav  sostin s moksleiviai dažniausiai atpažindavo trij  stipri  Lietuvos vyr  atvaizdus: gali no Žydr no Savicko, sunkiaatle io Ram no Vyšniausko ir disko metiko Virgilijaus Aleknos

EKSPERIMENTAS

«
«

«
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PRIEŠ VARŽYBAS

ris dienas Šiaulių arenoje 
vyksiančios Europos užda-

rų patalpų merginų (iki 21 metų) 
žolės riedulio pirmenybės yra pir-
masis tokio lygio uždarų patalpų 
turnyras, rengiamas Lietuvoje. Iki 
šiol Šiauliai nuo 2000 m., kai šiame 
mieste buvo įrengtas žolės riedu-
lio aikštynas, buvo priėmę penkis 
įvairių amžiaus grupių čempiona-
tus, dar vienas tarptautinis lauko 
žolės riedulio turnyras buvo su-
rengtas Vilniuje.

PASIRENGĘS. Be pirmenybių 
šeimininkės Lietuvos rinktinės, 
čempionate varžysis Lenkijos, Bal-
tarusijos, Ispanijos, Rusijos, Čeki-
jos, Austrijos ir Slovakijos rieduli-
ninkės. Į Šiaulius turėtų atvykti iš 
viso du šimtai pirmenybių dalyvių 
ir ofi cialių asmenų. Pasak Lietuvos 
žolės riedulio federacijos (LŽRF) 
prezidento Leonardo Čaikausko, 
Saulės miestas yra tinkamai pasi-
rengęs čempionatui. „Šiauliai yra 
nedidelis miestas, todėl nori ir 
laukia tokių renginių. Be to, Šiau-
liai yra pagrindinis Lietuvos žolės 
riedulio centras, o mes turime su-
kaupę pakankamą tokių varžybų 
patyrimą“, – teigė L. Čaikauskas.

IŠVAKARĖS. Pirmosios į 
Lietuvą dar praėjusios savaitės 
pabaigoje atvyko Ispanijos riedu-
lininkės, nusprendusios surengti 
papildomų treniruočių Šiaulių 
arenoje. Pirmadienį ispanės čia 
sužaidė draugiškas rungtynes su 
Lietuvos komanda. Beje, žolės 
riedulio atstovės tuo pačiu pirmą 
kartą įkėlė koją į prieš pusantrų 
metų atidarytą Šiaulių areną. 
Daugiafunkcinės arenos salėje 
buvo sudėti dešimties centime-
trų aukščio bortai, reikalingi už-
darų patalpų žolės rieduliui, pa-
koreguotos aikštės linijos. Vakar 
traukiniu iš Maskvos į Lietuvą 
atvyko Rusijos merginų rinktinė, 
vakare žaidusi kontrolinį mačą 
su Šiaulių klubo „Gintra-Strek-
tė-Universitetas“ riedulininkė-
mis. Likusios komandos Šiaulius 
pasieks šiandien (trečiadienį) ir 
rytoj. Ketvirtadienį visos pirme-
nybių komandos surengs treni-
ruotes, privalomas pagal varžybų 
reglamentą.

BRANGIAUSIOS. Čempio-
nato dalyvės apsigyvens dviejuo-
se Šiaulių viešbučiuose: keturios 
rinktinės pasirinko didžiausią 
miesto viešbutį „Šiauliai“, trys 
ekipos nusprendė apsistoti ar-
čiau Šiaulių arenos esančia-
me viešbutyje „Tomas“. Pasak 

L. Čaikausko, Europos uždarų 
patalpų merginų čempionatas 
bus brangiausios žolės riedulio 
varžybos, rengtos Lietuvoje, – jų 
sąmatą, sudarančią 145 tūkst. 
litų, ženkliai kilstelėjo Šiaulių 
arenos nuomos mokestis. LŽRF 
vadovas skundėsi, kad, dėl iki 
šiol nepaskirstytų 2009 m. Kūno 
kultūros ir sporto rėmimo fon-
do lėšų, pirmenybių organiza-
toriai vis dar laukia valstybinės 
paramos, numatytos praėjusiais 
metais. „Laikas bėga, reikalai 
sukasi, o sąskaitoje, be rėmėjų 
pinigų, neturiu nei vieno valsty-
binio lito. Tai – pagrindinis mi-
nusas“, – sakė L. Čaikauskas. 

TIKSLAS. Devintą kartą ren-
giamų Europos merginų pirme-
nybių favoritėmis laikomos pra-

ėjusio čempionato nugalėtojos 
lenkės, 2005 ir 2003 m. triumfa-
vusios baltarusės, tarp geriausių 
komandų sugrįžti mėginančios 
pirmojo merginų čempionato 
(1991 m.) nugalėtojos ispanės ir 
namuose rungtyniausiančios lie-
tuvės. Buvusių SSRS čempionato 

D L MEDA
Šiauli  miestas priima Europos žol s riedulio m

Gal kokia nors Olandija, kur žol s riedul  žaidžia 
daugiau nei šimtas t kstan i  žaid j , to ir 
nejau ia, visada gali surinkti  komand  paj gias 
20-21 met  riedulininkes. O m s  rinktin je – 
„kisieliukas“, žaidžia septyniolikos, aštuoniolikos, 
devyniolikos met  žaid jos.

Leonardas AIKAUSKAS, LŽRF prezidentas

T

Mindaugas
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Anot Lietuvos U-21 mergin  rinktin s vad

«

«

«
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bronzos medalininkės Šiaulių 
„Tauro“ komandos žaidėjų Ge-
nutės Juodienės ir Redos Zuba-
vičienės treniruojamai Lietuvos 
komandai LŽRF iškėlė tikslą 
Šiauliuose laimėti kurios nors 
spalvos medalius. Lietuvos mer-
ginų rinktinė 2007 m. Austrijos 
sostinėje Vienoje vykusiame Eu-
ropos uždarų patalpų čempiona-
te iškovojo bronzą, o svarbiausią 
savo laimėjimą pasiekė prieš 
septynerius Trebone (Čekija), 
kur Lietuva tapo Senojo žemyno 
čempione.

NEPADEDA. Vis dėlto L. Čai-
kauskas abejojo, ar per pastarą-
sias penkerias jaunimo pirmeny-
bes nuolat ant nugalėtojų pakylos 
lipdavusioms lietuvėms namuose 
pavyks lengvai pakartoti šį pa-
siekimą. „Kažkodėl namų sienos 
mūsų atveju nelabai padeda – iki 
šiol Lietuvoje vykę turnyrai pa-
prastai nebūdavo itin sėkmingi 
mūsų komandoms. Kalbėjau su 
rinktinės trenerėmis: jų nuomo-
ne, merginoms sėkmingiau pa-
vyksta susikaupti, kai žaidžiame 
užsienyje. Galvojome, ką daryti – 
gal apgyvendinti rinktinę viešbu-
tyje ir laikyti uždarius, o gal leisti 
pailsėti namuose. Bet vienai žai-
dėjai geriau namai ir įprasta lova, 
tėvų dėmesys, kitą geriau „už-
konservuoti“ kur nors viešbutyje, 
todėl bet koks sprendimas visai 
komandai nebūtų idealus“, – aiš-
kino L. Čaikauskas.

NUOSTOLIAI. LŽRF prezi-
dentą neramino ne tik lietuvaites 
slegiančios namų sienos. Pasta-
ruoju metu jaunimo rinktinę pa-
liko jos lyderės – aikštės žaidėjos 
Dovilė Jakaitė, Lina Simonaitytė 
ir Donata Dildaitė, vartininkė 
Arūnė Paulavičiūtė. Pasak L. Čai-
kausko, daugiausiai problemų 
lietuvėms čempionate gali kelti 
susilpnėjusi vartininkės pozicija. 
„Išėjo žaidėjos, kurios tempdavo 
komandą. Salėje rungtyniauja tik 
šešios riedulininkės, o šios mer-
ginos anksčiau žaisdavo beveik 
be keitimų. Kartų kaita mums 
įvyko labai neparankiu laiku, 
bet tai neišvengiamai atsitinka 
visoms komandoms. Gal kokia 
nors Olandija, kur žolės riedulį 
žaidžia daugiau nei šimtas tūks-
tančių žaidėjų, to ir nejaučia, vi-
sada gali surinkti į komandą pa-
jėgias 20-21 metų riedulininkes. 
O mūsų rinktinėje – „kisieliukas“, 
žaidžia septyniolikos, aštuonioli-
kos, devyniolikos metų žaidėjos. 
Tai – tipinė mažų valstybių pro-
blema“, – kalbėjo L. Čaikauskas, 
kurio nuomone, į buvusių rink-
tinės lyderių vietą galėtų atsisto-
ti Jūratė Juodytė, Simona Gru-
bliauskaitė ir Renata Eimontaitė. 

SVEČIAS. Į visas čempionato 
rungtynes Šiaulių arenoje žiūro-
vai bus įleidžiami nemokamai. 
Vis dėlto L. Čaikauskas abejojo, 
ar žolės riedulio turnyras pa-
trauks didelį šiauliečių dėmesį. 

„Daug žiūrovų nesusirenka net 
į „Šiaulių“ krepšinio koman-
dos rungtynes, todėl neramu, 
kiek jų aplankys žolės riedulio 
turnyrą“, – sakė L. Čaikauskas. 
Siekdami pritraukti daugiau žiū-
rovų, pirmenybių organizatoriai 
kreipėsi į miesto mokyklas ir 
Šiaulių universitetą, kviesdami 
mokinius bei studentus ateiti 
stebėti čempionato rungtynių. 
LŽRF duomenimis, į Šiaulius taip 
pat turėtų atvykti žolės riedulio 
aistruoliai iš Lenkijos ir Baltaru-

sijos. Beje, Šiauliuose laukiama ir 
įtakingų svečių – merginų kovas 
Šiaulių arenoje stebės Europos 
žolės riedulio federacijos (EHF) 
generalinis sekretorius Davidas 
Balbirnie’is, kuris turėtų įteikti 
pirmenybių medalius prizines 
vietas užėmusioms komandoms. 
Tačiau, „Sporto“ žiniomis, pa-
grindinis svečio iš Airijos vizito 
tikslas yra kitas.

SUTARTIS. Praėjusių metų 
pabaigoje Šiauliams, nukonku-
ravusiems Čekijos sostinę Prahą, 
buvo suteikta teisė 2010 m. rengti 
ir Europos uždarų patalpų moterų 

čempionatą. Tačiau gruodį su EHF 
vadovais susitikęs L. Čaikauskas 
nusprendė atidėti sutarties dėl 
pirmenybių organizavimo tarp 
EHF ir LŽRF pasirašymą. Nors 
ofi cialiame EHF interneto tinkla-
pyje Šiauliai jau yra nurodyti kaip 
2010 m. suaugusiųjų pirmenybių 
šeimininkai, L. Čaikauskas užsi-
mena, kad čempionatas dar gali 
aplenkti Lietuvą, o dėl jo likimo 
esą bus sprendžiama tariantis su 
KKSD vadovais ir D. Balbirnie’iu 
merginų pirmenybių metu. 

ATSAINUMAS. „Mane labai 
neramina ekonominė krizė ir 
mūsų sporto valdžios šioks toks 
atsainumas. Gruodį pasilikau 
galimybę apsispręsti dėl moterų 
čempionato čia, vietoje. Šiaulių 
meras (Genadijus Mikšys – red.) 
jau sutiko būti organizacinio 
komiteto pirmininku, bet dabar 
situacija yra tokia, kad bijau, 
jog mes sunkiai patempsime dar 
vienas varžybas“, – tikino L. Čai-
kauskas. Lietuvos moterų rinkti-
nė į Europos pirmenybių A divi-
zioną iškopė pernai Nymburke 
(Čekija) B diviziono varžybose 
užėmusi antrąją vietą.

ALI  – BE RINKTIN S LYDERI

Kažkod l nam  sienos m s  atveju nelabai padeda – 
iki šiol Lietuvoje vyk  turnyrai paprastai neb davo 
itin s kmingi m s  komandoms. Kalb jau su rinktin s
trener mis: j  nuomone, merginoms s kmingiau 
pavyksta susikaupti, kai žaidžiame užsienyje. 

Leonardas AIKAUSKAS, LŽRF prezidentas

mergin  komandas, kurios penktadien  pradeda kovas Senojo žemyno uždar  patalp  jaunimo (iki 21 met ) pirmenyb se, ir... laukia moter  desanto?
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SLOVAKIJA

RUSIJA

ISPANIJA

LIETUVA

BALTARUSIJA

AUSTRIJA

EKIJA

Vartinink s: Ieva Kuodyt , Evelina Ne-
verdauskait , Justina Sili nait ; aikš-
t s žaid jos: Simona Grubliauskait ,
Ram n  Petrauskait , J rat  Juodyt ,
Ina Kenstavi i t , Ernesta Kalinaus-
kait , Erlanda Nomeikait , Aušra 
Bardauskait , Egl  Kareivait , Renata 
Eimontait , Ugn  Chmeliauskait ,
Raimonda Nyderyt , Reda Eimonait ,
Giedr  Kvilonait ; vyriausioji trener :
Genut  Juodien ; trener : Reda 
Zubavi ien ; komandos vadovas: 
Leonardas aikauskas.

Pastaba: iš šešiolikos rinktin s žaid j
empionatui bus užregistruotos dvylika

L I ETUVOS  U -21 
R I N KT I N S  S U D T IS

2007 metai
Viena (Austrija) – 3 vieta

2005 metai
Praha (Čekija) – 2 vieta

2003 metai
Poznanė (Lenkija) – 3 vieta

2001 metai
Trebonas (Čekija) – 1 vieta

1999 metai
Trebonas (Čekija) – 2 vieta

1997 metai
Česke Budejovicai (Čekija) – 6 vieta

LIETUVI  PASIRODYMAI 
EUROPOS U-21 
EMPIONATUOSE

PENKTADIENIS
11.00 Lenkija – Ispanija (A grupė)
12.00 Slovakija – Rusija (A)
13.00 Baltarusija – Čekija (B)
14.00 Lietuva – Austrija (B)
15.00 Lenkija – Rusija (A)
16.00 Slovakija – Ispanija (A)
17.00 Baltarusija – Austrija (B)
18.00 Lietuva – Čekija (B)

ŠEŠTADIENIS
10.00 Rusija – Ispanija (A)
11.00 Lenkija – Slovakija (A)
12.00 Austrija – Čekija (B)
13.00 Baltarusija – Lietuva (B)
(dėl 5-8 vietų)
16.00  4A – 3B
17.00 3A – 4B
(pusfi naliai)
18.00 2A – 1B
19.15 1A – 2B

SEKMADIENIS
10.00 Dėl 7-8 vietų
11.00 Dėl 5-6 vietų
13.00 Dėl 3-4 vietų
14.15 Finalas

P I R M E NY B I
T VAR K A R AŠT IS

Lietuvos U-21 rinktin  išgyvena 
kart  kait
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dovo Leonardo aikausko, lietuvait ms nam  sienos jau dabar tik trukdo susikaupti rungtyn ms
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KARTEL  KELIA PALANGIŠKIS
Lietuvos boulingo istorij  perrašiusiam Žilvinui Perminui s km  lemia psichologinis pasiruošimas.

ilvinas Perminas yra pajė-
giausias boulingo žaidėjas 

Lietuvoje. Jis šalies čempionu per 
pastaruosius šešerius metus tapo 
penkiskart, lieka favoritu iškovoti 
titulą ir šį sezoną. „Tai padaryti nėra 
taip lengva, kaip gali atrodyti“, - 
šypteli Žilvinas, užsimindamas apie 
vis didėjantį šios sporto šakos popu-
liarumą ir tuo pačiu – konkurenciją.

POSŪKIS. 36 metų Ž. Permi-
nas gyvena Palangoje, vadovauja 
individualiai įmonei ir dar dirba 
vienoje valstybinėje įstaigoje ener-
getiku. Kartu su žmona Daiva au-
gina dvi dukreles Emiliją ir Liviją. 
Pirmą kartą boulingą Žilvinas iš-
bandė 1999 m., o 2000 m. pradžioje 
įstojo į Klaipėdos boulingo klubą. 
Palangiškis sako, kad visą gyve-
nimą jautė poreikį sportinei vei-
klai, tad boulingas – prieš dešimtį 
metų visiškai nauja sporto šaka 
Lietuvoje – jo gyvenime atsidūrė 
neatsitiktinai. „Visą gyvenimą bu-
vau sportininkas, žaidžiau tinklinį. 
Atstovavau Kauno technologijos 
universiteto tinklinio komandai, 
net pats subūriau ją. Vėliau pradė-
jau verslą, tačiau jaučiau, kad kaž-
ko trūksta. Varžybos, treniruotės, 
tas ritmas, bendravimas su sporti-
ninkais – visuomet buvo poreikis, 
ir taip susiklostė, kad įsitraukiau į 
boulingą“, – pasakojo Žilvinas.

DAUGĖJA. Jis treniruojasi 
Klaipėdoje, paprastai 2–3 kartus 
per savaitę, nors prieš rimtesnes 
varžybas, sako, boulingo kamuolį 
pamėtantis bent po keletą valan-
dų kasdien. Dauguma savaitgalių 
aukojama varžyboms. „Boulin-
gas – sporto šaka, kuri gali būti 
labai masiška, nes jį žaisti ir žaisti 
sėkmingai gali labai įvairūs žmo-
nės, nepaisant amžiaus ar kūno 
sudėjimo. Lietuvoje boulingas 
populiarėja, daugėja žaidžiančių-
jų, o kuo jų daugiau, tuomet auga 
ir konkurencija, pasiekiamai tarp-
tautiniai laimėjimai. Tapti Lietu-
vos čempionu nėra lengva, šiaip 
atėjęs nelaimėsi, reikia nemažai 
padirbėti, daug žinių, techninių 
sugebėjimų“, – teigia penkiskart 
Lietuvos čempionas.

AUKŠTUMA. Praėjusių metų 
lapkritis tapo vienu įsimintiniau-
siu mėnesiu Ž. Permino sporti-
nėje karjeroje. Hermosilo mieste 
Meksikoje vyko boulingo Pasaulio 
taurės varžybos, kuriose Žilvinas 
pasiekė istorines aukštumas – jis 
tapo pirmuoju lietuviu, įveikusiu 
pirmąjį Pasaulio taurės kvalifi ka-
cijos etapą ir patekusiu į ketvirtfi -
nalį. 24 partijų kvalifi kacinį etapą 
Ž. Perminas įveikė šešioliktas 
(surinko 5 069 taškus, vidurkis – 
211,21 tšk.), ketvirtfi nalio varžy-
bose, sužaidęs aštuonių papildomų 
partijų seriją, mūsiškis čempionatą 
baigė devynioliktas (6 735 taškai, 
vidurkis – 210,47 tšk.).

OLIMPIADA. Prieš keletą 
metų Latvijoje Ž. Perminas Eu-
ropos čempionų taurės varžybose 

užėmė dešimtą vietą. Iki pasi-
rodymo Meksikoje šį laimėjimą 
palangiškis laikė svarbiausiu savo 
pasiekimu tarptautinėje arenoje. 
Pasaulio taurės moterų varžybose 
Žilvino žmona Daiva Perminie-
nė užėmė 47 vietą (4 393 taškai, 
vidurkis – 183,04 tšk.). Iš viso 
vyrų varžybose dalyvavo 82 šalių 
atstovai, o moterų – sportininkės 
iš 63 valstybių. Pasaulio taurės 
varžybos pagal dalyvių skaičių 
yra pačios masiškiausios boulingo 

varžybos pasaulyje, tarp pačių žai-
dėjų vadinamos „boulingo olim-
piada“. Iki šiol aukščiausią vietą iš 
lietuvių Pasaulio taurės varžybose 
buvo iškovojusi Inga Malinaus-
kienė, 2002 m. Latvijoje užėmusi 
36 vietą, o 2004 m. Singapūre 
Andrius Puškariovas buvo 38-as. 
Kiekviena šalis į Pasaulio taurės 
varžybas gali deleguoti tik po vie-
ną kiekvienos lyties atstovą, todėl 
vien patekti į jas, įveikus naciona-
linę atranką, yra laikomas dideliu 

pasiekimu, ypač šalyse, kuriose 
boulingo asociacijos vienija ke-
liolika ar keliasdešimt tūkstančių 
narių. Iš tokio renginio kitokių 
įspūdžių nei pačių geriausių, sako 
Ž. Perminas, nė negali būti.

PASIRENGIMAS. „Man pavy-
ko tikrai labai daug padaryti, prieš 
važiuodamas negalvojau, kad ga-
lutinis rezultatas gali būti toks. Tik 
pasvajoti apie tai galėjau“, – sakė 
Ž. Perminas. Kalbėdamas apie sė-
kmės priežastis geriausias šalies 
boulingo žaidėjas sakė, kad svar-
biausia Meksikoje buvo psichologi-
nis nusiteikimas. „Į Pasaulio taurės 
varžybas suvažiuoja patys geriausi 
pasaulio žaidėjai, tad psichologinis 
pasiruošimas yra vienas pagrindi-
nių sėkmės elementų. Nusiteikti, 
patikėti, kad gali, nes daugelis 
žaidėjų atvažiuoja iš šalių, kuriose 
boulingas žaidžiamas daug metų, 
todėl jų patirtis žymiai didesnė. 
Lietuvoje boulingas – jauna sporto 
šaka“, – teigė Ž. Perminas. 

PATIRTIS. Palangiškis sako, 
kad šioms varžyboms psichologiš-
kai buvo neblogai pasiruošęs, mat 
likus kelioms savaitėms iki Pasaulio 
taurės varžybų dalyvavo taip pat 
aukšto lygio Europos čempionų 
taurės varžybose. Be to, ir pažintis 
su pačiomis Pasaulio taurės varžy-
bomis Ž. Perminui nebuvo pirmo-
ji, nors jose dalyvavo pirmą kartą. 
Anksčiau į šias varžybas Žilvinui 
yra tekę lydėti žmoną Daivą, kuri 
Pasaulio taurės varžybose Lietuvai 
atstovavo jau ketvirtą kartą. „Kaip 
ir kiekviename sporte, svarbiau-
sia – geriausia formą pasiekti tada, 
kai labiausiai reikia. Išlaikyti gerą 
formą ištisus metus labai sudėtin-
ga. Šiemet pavyko teisingai susidė-
lioti tvarkaraštį, todėl forma prieš 
Pasaulio taurės varžybas buvo išties 
gera, be to, psichologiškai jaučiausi 
pakankamai tvirtai, todėl viskas iš-
ėjo labai gerai, nors iš pradžių sun-
ku buvo patikėti, kad taip toli galiu 
nueiti“, – sakė Ž. Perminas.

ARSENALAS. Į Pasaulio tau-
rės varžybas sportininkai privalo 
atsivežti savo kamuolius ir kitą 
reikalingą „amuniciją“. Leidžiama 
atsivežti šešis kamuolius, tačiau 
skraidinant juos susidaro viršsvo-
rio, už kurį reikia brangiai mokėti, 
todėl vietoj šešių Žilvinas vežėsi 
tris kamuolius. „To arsenalo gal-
būt išties trūko, nes žaidimo metu 
skirtingi kamuoliai naudojami 
skirtingose situacijose. Galbūt 
kažkuriuo momentu su kitu ka-
muoliu būčiau galėjęs paieškoti 
teisingesnės linijos, bet teko vers-
tis su tais kamuoliais, kuriuos tu-
rėjau“, – sakė palangiškis. Pasak 
Žilvino, žmona Daiva žaidė pagal 
savo galimybes – taip, kaip pa-
prastai žaidžia Lietuvoje. „Tačiau 
vienas dalykas tokį rezultatą paro-
dyti vietinės reikšmės varžybose, 
kitas dalykas – taip žaisti Pasaulio 
taurės varžybose, kur atsakomybė 
ir įtampa žymiai didesnė. Todėl jos 
pasirodymą vertiname teigiamai. 
Vieta nėra aukšta, tačiau nereikia 
pamiršti, koks yra šių varžybų ly-
gis“, – sakė Ž. Perminas.

Ž

Boulingas – sporto šaka, kuri gali b ti labai masiška, 
nes j  žaisti ir žaisti s kmingai gali labai vair s
žmon s, nepaisant amžiaus ar k no sud jimo.

Žilvinas PERMINAS, Lietuvos boulingo empionas

Žilvinas ir Daiva Perminai – su Pasaulio taur s varžyb  diplomais

TARP M S

„Naujienų yra visokių, gerų ir nelabai. 
Galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad 
mūsų teisėjų pora vilniečiai Mindaugas Ga-
telis ir Vaidas Mažeika pakviesti teisėjauti 
pasaulio vyrų rankinio čempionate, kuris 
vyksta Kroatijos miestuose. Tai yra iš tiesų 
didelis mūsų teisėjų lygio, mūsų LRTA vei-
klos įvertinimas. Tarptautinės kategorijos 
teisėjai M. Gatelis ir V. Mažeika buvo tarp 
kandidatų, kurie rengėsi Pekino olimpi-
nėms žaidynėms. Nepatekę į žaidynes, kaip 
perspektyvūs arbitrai, jie neliko užmiršti. 
Su jais EHF teisėjų komisija dirba toliau. 
M. Gatelis ir V. Mažeika yra išplėstiniame 
teisėjų, kurie rengiasi 2012 m. Londono 
olimpinėms žaidynėms, sąraše. Šių metų 
pasaulio čempionatas Kroatijoje – vienas iš 
jų pasirengimo ir patikrinimo etapų. Maža 
to. Be minėtos poros, dar keturios Lietuvos 
teisėjų poros yra nuolat kviečiamos teisėjau-
ti Eurolygos varžyboms. Tai labiausiai paty-
rę mūsų šalies teisėjai vilniečiai Valdemaras 
Liachovičius ir Gintaras Paškevičius, nuo-
lat tarptautinėse varžybose sėkmingai tei-
sėjaujantys uteniškis Artūras Malašinskas 
ir Valdas Gecevičius iš Alytaus, kauniečiai 
Laurynas Mykolaitis ir Gytis Šniurevičius, 
Pasvalio atstovas Andrius Grigalionis ir 
Mindaugas Mocevičius iš Kauno. Lietuvos 
rankinio federacijos generalinis sekretorius 
Tadas Jansonas ir aš esame nuolat skiriami 
vadovauti ar dirbti komisrais – inspekto-
riais į svarbias tarptautines varžybas Visa 
tai priskirtina prie gerų naujienų. Jau vien 
tas sąrašas byloja, kad Lietuvos rankinio 
teisėjai, jų pripažinimas, lygis gerokai ap-
lenkė mūsų šalies rankinio lygį. Tokia, deja, 
yra realybė. Dar prie gerų naujienų priskir-
čiau ir tai, kad jau atsikratėme „savo kiemo, 
ar savo kaimo“, tariamo neobjektyvumo 
sindromo. Viską lemia teisėjų lygis, o ne 
tai, iš kurio miesto jie yra. Mūsų teisėjams 
neturi reikšmės, iš kur yra rungtyniaujan-
čios aikštėje komandos. Aišku, atsitinka, 
kad suklysta ir geriausieji. Taip yra nutikę 
ir per šiuos vyrų bei moterų čempionatus. 

Manau, kad jų klaidas dažniausia lemia psi-
chologiniai faktoriai. Kvietėmės į pagalbą 
Lietuvos olimpinio sporto centro psicho-
logus. Kviesimės ir dar, kadangi jų parama 
reikalinga. Manau, kad psichologinis pa-
sirengimas – dalykas pataisomas. Kur kas 
didesnė bėda – teisėjų rengimas. Mums 
stinga vidurinės ir žemesnės grandies lygio 
teisėjų. LRTA vis dar niekaip negali aprėp-
ti, perimti visos šalies varžybų teisėjavimo. 
Pageidavome, kad moksleivių varžyboms 
teisėjautų ne treneriai, o sporto mokyklų 
auklėtiniai, kurie tokiu būdu ir būtų ug-
domi kaip teisėjai. Juk mokyklų pareiga 
ne tik ugdyti sportininkus, bet ir teisėjus. 
Deja, toli gražu ne visose sporto mokyklose 
taip yra. Dar. Mes, ir daug jaunesnės kartos 
teisėjų yra išėję iš Kūno kultūros instituto 
(KKI, dabar LKKA). Kur dabar Kūno kultū-
ros akademijos auklėtiniai – teisėjai, kas ir 
kaip juos ruošia, jeigu ruošia? Mes net ne-
žinome, kas ten mokosi? Teisėjai savaime 
negimsta, nedygsta kaip grybai po lietus. 
Juos reikia rengti. Vien LRTA pastangų, 
rengiant žemutinės, vidurinės grandies tei-
sėjus tikrai neužtenka. Didesnės paramos 
iš Lietuvos sporto mokyklų iš jau minėtos 
LKKA, deja, mūsų asociacija nesusilaukia. 
Tai, kas pasakyta, jau reikėtų priskirti prie 
blogesnių naujienų. Tačiau manau, kad mes 
bendromis pastangomis pajudinsime ir šį 
sunkiai išjudinamą vežimą iš vietos. Kito 
kelio nėra.“

Grigorijus
GUTERMANAS
LRTA vadovas

Rankinio teis j  asociacija SU GIMIMO DIENA!

«

65
JONAS JURKŠAITIS

1949 01 21. Kaunas. 
Krepšininkas. SSRS 

sp. m. (1971). Pirma-
sis tr. H. Giedraitis. 

1971 baig  KPI ir 
gijo inž. elektriko 

specialyb . Žaid
Kauno „Politechni-
kos“ (1968-1970), 

„Žalgirio“ (1970-
1979) krepšinio ko-
mandose. Lietuvos 

vyr  krepšinio em-
pionas (1974), SSRS 

empionat  3 k. 
(1971, 1973, 1978) 

bronzos medali
laim tojas. 1970-

1978 Lietuvos vyr
rinktin s žaid jas:

žaid  47 rungtynes, 
peln  429 taškus. 

30
SAULIUS BINEVI IUS

1979 01 23. Kaunas. 
Plaukikas. Tarpt. 

klas s sp. m. (1999). 
Kauno plaukimo 
m-los aukl tinis.

Pirmieji treneriai D. ir 
Š. Mažutai iai. 2003 
baig  LKKA biologi-

jos magistrant ros
studijas. Treniruotis 
prad jo 1989. Lietu-
vos plaukimo 13 k. 

empionas. Lietuvos 
rekordininkas: 1 

valandos plaukimo 
(4900 m 1996), 200 
m (nuo 1 min 51,63 

s 2001 iki 1 min 
45,08 s 2003), 400 m 
(3 min 51,49 s 1999) 

ir 1500 m (15 min 
46,48 s 1998) l. stiliu-

mi. Europos (1990, 
2001-2006) ir pa-

saulio (2001, 2003, 
2005) empionat ,
XXVII, XXVIII ir XXIX 
OŽ (2000 Sidn jus,

2004 At nai, 2008 
Pekinas) dalyvis. 

Europos empionat
200 m plaukimo l. st. 
(1 min 45,09 s 2003 

Dublinas) bronzos 
medalio ir 4 v. (2008 

Viena) laim tojas.
Pasaulio plaukimo 

trumpajame baseine 
(25 m) taur s 200 m 

l. st. varžybose peln
aukso medal  (1 min 

45,92 s 2008 Mas-
kva). 2001-03 Kauno 
plaukimo m-klos tr., 

nuo 2008 - m-klos 
dir. pavaduotojas 

ugdymui.

Julius
BLI DŽIUS
„Sporto“ korespondentas

Tarybin s santvarkos metais 
Lietuvoje boulingas buvo 
uždraustas, nes tai - „kapita-
lizmo dalis“. Lietuvoje pirmoji 
keturi  takeli  boulingo sal ,
didelio boulingo myl tojo Juo-
zas Nevidausko d ka, prad jo 
veikti Kaune 1994 m. gruodžio 

27 d. 1996 m. geguž s 7 d. 
buvo kurta Lietuvos k gli
federacija. 1997 met  vasar
Lietuva pirmoji iš postsovie-
tini  respublik  buvo priimta 
 Pasaulin  k gli  federacij
(FIQ) ir Pasaulin  dešimties 
k gli  asociacij  (WTBA).

FAKTA I

Teis jai savaime 
negimsta, nedygsta kaip 
grybai po lietus. Juos 
reikia rengti.

«

«

«

«

«

«

«

«
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Ryt  kovos men  sporto šakoms, norin ioms sulaukti didesnio IOC 
pripažinimo bei populiarumo, b tina supaprastinti savo taisykles.

«

MEISTRAS NUSIVYL  SPORTU
 Ryt  kovos men  meistras Giacomo Bertoletti mano, kad sportas naikina ryt  kovos men  tradicijas.

asaulio džiudžitso ir kobudo 
organizacijos prezidentas, 

kelių rytų kovos menų mokyklų 
atstovas G. Bertoletti praėjusių 
metų pabaigoje lankėsi Vilniuje. 
Čia jis surengė keletą Enshin Ryu 
kovos stiliaus seminarų. 9 dano 
Enshin Ryu meistras Lietuvoje 
viešėjo Lietuvos tradicinio aikido 
federacijos prezidento Vladimiro 
Lisicyno, minėjusio savo penkias-
dešimties metų kovos menų prak-
tikos jubiliejų, kvietimu.

PATIKO. G. Bertoletti semina-
rai sutraukė daugiau nei šimtą rytų 
kovos menų entuziastų. Svečias iš 
Italijos stebėjosi, kad pasimokyti iš 
jo atėjo ir nemažai jaunimo. „Mo-
kiau lietuvius kovos kardais ir medi-
nėmis lazdomis būdų. Dirbome po 
šešias valandas per dieną, bet visko 
parodyti vis tiek nespėjau. Žmonės 
buvo susidomėję, o ypač – jauni-
mas. Tai labai keista, nes paprastai 
jauni žmonės domisi, pavyzdžiui, 
futbolu arba kaip praleisti savait-
galį klube“, – sakė G. Bertoletti. 
67 metų buvęs žurnalistas, dabar 

leidžiantis keletą žurnalų Italijo-
je, tikino, kad lietuviai paliko jam 
neblogą įspūdį. „Lietuviai – visai 
talentingi auklėtiniai, o šiauriečių 
kūnai visada yra tvirtesni palyginus 
su pietų kraštų žmonėmis. Jausmas 
dirbant su lietuviais buvo tikrai ge-
ras, visi liko patenkinti“, – kalbėjo 
nuo 12 metų koviniais menais už-
siimantis italas.

KANDIDATAS. Plačius ryšius 
su tarptautinėmis kovos menų 
federacijomis bei Tarptautiniu 
olimpiniu komitetu (IOC) turin-
čio G. Bertoletti teigimu, tikėtina, 
jog ateityje olimpinių žaidynių 
programą gali papildyti nauja dvi-
kovinio sporto šaka. Kaip realiau-
sią kandidatą italas išskyrė karatė. 
Tiesa, karatė atstovų galimybes 
debiutuoti jau 2016 m. žaidynėse 
G. Bertoletti vertino santūriai – jo 
nuomone, tvirtesnes pozicijas 
turi golfas ir regbis. „Greičiausiai 
olimpinių žaidynių programą pa-
pildys viena ar dvi naujos sporto 

šakos. Karatė yra gana populiari 
pasaulyje, bet ši sporto šaka neturi 
žiniasklaidos palaikymo, o tai – la-
bai svarbu. Tuo tarpu regbiui ski-
riamas didelis žiniasklaidos, ypač 
televizijos, dėmesys, golfas taip 
pat turi žiniasklaidos palaikymą, 
be to, jį žaidžia milijonai žmonių, 
ten sukasi didžiuliai pinigai. Todėl 
karatė prasimušti į žaidynes būtų 

pakankamai sunku. Nemanau, kad 
IOC funkcionieriai dabar norėtų 
daugiau dvikovinio sporto, juo 
labiau, kad IOC anksčiau svarstė 
galimybę sujungti graikų-romėnų 
ir laisvąsias imtynes. Be to, karatė 
yra pakankamai panašu į tekvon-
do, todėl manau, kad korėjiečiai 
nebūtų labai patenkinti karatė pri-
ėmimu į olimpinę šeimą“, – pro-
gnozavo G. Bertoletti.

KRITIKA. Kūno kultūros ir 
sporto departamento atminimo 
medaliu prieš dvejus metus ap-
dovanotas italas pabrėžė, kad rytų 

kovos menų sporto šakoms, norin-
čioms sulaukti didesnio IOC pri-
pažinimo bei populiarumo, būtina 
supaprastinti savo taisykles. Esą tik 
šiuo atveju tokių sporto šakų kaip 
karatė varžybos taptų patraukles-
nės žiūrovams. Tiesa, G. Bertoletti 
kritiškai atsiliepė apie patį rytų 
kovos menų mokyklų įtraukimo į 
sporto pasaulį procesą. „Vakarie-
čiai išrado sportą, kuris turi būti 
paprastas kaip du kart du, o rytie-
tiški kovos menai yra labai sudė-
tingi. Aš nepalaikau kovos menų 
kaip sporto idėjos, nes sportas nai-
kina tradiciją, dvasią. Sportininkai 
dabar gauna visokių kategorijų 
diržus, bet, panašu, kad tie diržai 
jiems tik kelnias prilaiko“, – kalbė-
jo G. Bertoletti ir tikino, kad spor-
tinė pusė sudaro tik nedidelę visos 
rytų kovos menų tradicijos dalį. 
„Suprantu, kad sportas yra svar-
bus kaip populiarinimo priemonė, 
ypač tarp jaunimo, bet jis kartu 
ištrina kitus dalykus. Sportininkai 
stengiasi užsiauginti didelius rau-
menis, o ne perprasti technikos 
subtilybes ar kovos fi losofi ją. Dėl 
to, pavyzdžiui, dziudo man prade-
da panašėti į sumo“, – aiškino G. 
Bertoletti.

P

Sportininkai dabar gauna visoki  kategorij  diržus, 
bet, panašu, kad tie diržai jiems tik kelnias prilaiko.

Giacomo BERTOLETTI, ryt  kovos men  meistras

TARP M S

Lietuvos futbolo teis jai nesigrieb  permain
Futbolo teis j  asociacijos vadovas Jonas Vytautas Braga prisipažino siek s išlikti poste tre i  kadencij .

Praėjusį šeštadienį Kaune 
įvyko Lietuvos futbolo tei-

sėjų asociacijos (LFTA) ataskai-
tos ir rinkimų konferencija. Joje 
dalyvavo šešiasdešimt šeši fut-
bolo teisėjai iš įvairių Lietuvos 
miestų ir rajonų. LFTA vadovu 
trečiai ketverių metų kadencijai 
išrinktas Jonas Vytautas Braga, o 
asociacijos darbą įvertino gerai. 
Per konferenciją buvo išrinktas 
naujas LFTA prezidiumas. Į jį be 
prezidento J. V. Bragos išrinkti 
vilnietis Anatolijus Ziborovas, 
alytiškis Romas Elsneris, šilutiškis 

Edmundas Mieliulis ir kauniečiai 
Viktoras Chileckis, Edvardas Zie-
nius bei Gercas Žakas. Numatyta, 
kad pareigomis prezidiumo nariai 
pasiskirstys priartėjus Lietuvos 
čempionatui. Jau vien tai, kad va-
dovauti Lietuvos futbolo teisėjams 
dar ketverius metus patikėta J. V. 
Bragai, rodo, jog asociacija žengia 
teisinga kryptimi, tobulėjama, tei-
sėjavimas gerėja, mūsų šalies tei-
sėjai gerai vertinami tarptautinėje 
arenoje. J. V. Braga prisipažino, 
kad jis pats siekęs LFTA vadovo 
pareigų trečiai kadencijai. Pasak 

LFTA prezidento, asociacija yra 
pradėjusi nemaža darbų, kurie da-
bar tik įpusėti. Pats svarbiausias – 
LFTA siekis įstoti į UEFA teisėjų 
konvenciją. Taip mūsų šalies fut-
bolo teisėjams atsivertų naujos 
tobulėjimo galimybės. Praėjusį 
rudenį Lietuvoje viešėjo Rytų Eu-
ropos šalių UEFA kuratorius nor-
vegas Rune Pedersenas. Jis tikrino, 
kaip mūsų asociacijai sekasi ruoš-
tis įstojimui į UEFA teisėjų kon-
venciją. Lietuvos futbolo teisėjų 
situacija, R. Pederseno nuomone, 
yra pakankamai gera. Kada LFTA 

įstos į konvenciją, priklausys, nuo 
to, kai bus atlikti Asociacijai skirti 
„namų darbai“, nes mūsų teisėjų 
veikloje dar yra spragų. „Mūsų 
veiklą ir pasirengimą tapti kon-
vencijos nariais gerai įvertintas 
todėl, kad tam mes pradėjome 
ruoštis jau 2000 metais, nors tada 
apie konvenciją dar nieko nebuvo 
girdėti. Dabar jau aišku, kad mūsų 
žingsniai per tuos aštuonerius me-
tus buvo teisingi. Todėl aš ir panū-
dau dar ketverius metus vadovauti 
LFTA“ – pripažino J. V. Braga.
 Pareng  Ginas Pinigis

P

Mindaugas
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

67 met  buv s žurnalistas italas G. Bertoletti nepalaiko kovos men  kaip sporto id jos, nes, anot jo, sportas naikina tradicij , dvasi

Reiškiame gilią užuojautą Lietuvos sportinių šokių federacijos 
generalinei sekretorei Vidai Kanišauskienei dėl jos mylimos ma-
mos mirties.  Lietuvos žol s riedulio federacija

------------------------------------------------------------------------
Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūno kultūros kate-
dros dėstytojo, LSSA Vykdomojo komiteto nario Vytauto Sakalio 
mirties reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems. 
 Lietuvos student  sporto asociacija

------------------------------------------------------------------------
Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė Vytautą 
Sakalį... Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame jo artimiesiems. Lietuvos rankinio federacija

------------------------------------------------------------------------
Staiga mirus kūno kultūros katedros dėstytojui doc. Vytautui 
Kazimierui Sakaliui nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir 
artimuosius. VGTU K no kult ros katedros darbuotojai

Buvęs Lietuvos lengvosios atle-
tikos federacijos prezidentas, 
įžymus treneris, kurio auklė-
tiniai 1952–1992 m. apie 90 
kartų tapo šalies čempionais, 
profesorius Juozas Šliažas gimė 
Rimšių kaime Papilės valsčiuje 
(dabar – Akmenės r.). Visas ve-
lionio gyvenimas buvo susietas 
su technikos mokslu ir sportu. 
Jis dalyvaudavo slidinėjimo, 
plaukimo, lengvosios atletikos, 
šachmatų ir šaškių varžybose, 
žaidė ledo ritulį, 1948 m. pasie-
kė šalies 5 km sportinio ėjimo 
rekordą. 1951 m. J. Šliažas baigė 
lengvosios atletikos trenerių-
instruktorių kursus. Dirbdamas 
Petrašiūnų elektrinėje (1953–
1963 m.), Dirbtinio pluošto 
gamykloje (1965–1970 m.) ir 
LKKI (1981–1986 m.) subūrė 
stiprius lengvosios atletikos 
kolektyvus, kurie buvo geriausi 
šalyje. Visuomeniniais pagrin-
dais jis treniravo lengvaatlečius, 
kurie atstovavo Lietuvai įvai-
riose tarptautinėse varžybose. 
1956 m., 1963–1964 m. ir 1969 
m. J. Šliažas buvo SSRS lengvo-
sios atletikos rinktinės treneris, 
1967–1970 m. – Lietuvos len-
gvosios atletikos federacijos pir-
mininkas. 1980 m. buvo išrink-
tas LKKI lengvosios atletikos 
katedros vedėju, 1982 m. apgynė 
technikos mokslų daktaro diser-
taciją (dabar – habil. Daktaro). 
1986 m. J. Šliažui buvo suteiktas 
profesoriaus, o 1993 m. – tech-
nikos mokslų profesoriaus 
vardas. 1992–2002 m. velionis 
dėstė Lenkijoje, dirbo Ščecino 
universiteto Kūno kultūros ins-
titute, o nuo 1996 m. – LKKA 
Lengvosios atletikos katedros 
vedėju. 2002-2005 m. Lietuvos 
kūno kultūros akademijos len-
gvosios atletikos katedros pro-
fesorius. Jo iniciatyva buvo pra-
dėtos rengti „Sporto“ laikraščio 
ėjimo taurės varžybos.

JUOZAS 
ŠLIAŽAS

1925 06 13 – 2009 01 10

I N  M E M OR I AM

Gimė 1931 m. lapkričio 20 d. 
Utenos apskrityje Kuktiškių 
kaime. 1951 m. baigė Utenos 
vidurinę mokyklą. 1955 m. bai-
gė LKKI. 1956 m. dirbo LŽŪA 
Kūno kultūros katedros dėsty-
toju, 1956–1971 m. – VPU kūno 
katedros dėstytoju. 1959–1961 
m. Lietuvos rankinio federacijos 
pirmininkas, ilgametis LRF VK 
narys. 1963 m. suteiktas sporto 
meistro vardas. 1971 m. VGTU 
kūno kultūros katedros dėstyto-
jas. 1975 m. suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio trenerio vardas. Jo 
treniruojamos moterų bei vyrų 
rankinio komandos yra iškovoju-
sios Lietuvos čempionatų meda-
lius. 1980–1991 m. VGTU kūno 
kultūros katedros vedėjas. 1983 
m. suteiktas docento vardas. 
1984 m. suteikta sąjunginė (da-
bar nacionalinė) rankinio teisėjo 
kategorija. 1991–2004 m. Inžine-
rijos sporto klubo pirmininkas.

VYTAUTAS 
SAKALYS

1931 11 20 – 2009 01 13

Lietuvos dziudo imtynių čem-
pionė ir prizininkė, daugelio 
tarptautinių varžybų nugalėtoja 
netikėtai mirė namuose Alytu-
je. Niekada nesirgusi ir sveikata 
nesiskundusi 22-ejų metų mer-
gina tą dieną jautėsi puikiai, tik 
vakare netikėtai pajutusi aštrius 
pilvo skausmus, pradėjo smar-
kiai vemti. Deja, atvykę medikai 
negalėjo nieko padaryti. Mirties 
priežastis – plaučių arterijos 
šakų tromboembolija. Trombas 
užkišo plaučių arteriją, pastebėta 
bendra kraujagyslių patologija. 
Spėjama, kad taip galėjo atsitikti 
ir dėl staiga sumažėjusio fi zinio 
krūvio. Rima po pernai lapkričio 
viduryje vykusio Lietuvos čem-
pionato, kuriame užėmė trečiąją 
vietą, beveik nesportavo. 

RIMA 
VALVONYT
1986 04 29 – 2009 01 13

«
«

«
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ŠVIESLENT

os šią žiemą ėmė rimtai 
snigti, „Snaigės“ žygių pra-

dininką, Lietuvos keliautojų klubo 
prezidentą ir asociacijos „Sportas 
visiems“ generalinį sekretorių 
Algimantą Jucevičių užgriuvo 
skambučiai. „Kada „Snaigė“? „Kur 
„Snaigė“? „Ar šiemet ji bus?“ O 
kaip jos gali nebūti? Lyg ir reto-
riniu klausimu ar teiginiu į visus 
telefonų skambučius ir sutiktųjų 
pažįstamųjų klausimus atsakė or-
ganizatorius. Kaip gali nebūti, jei 
ji nuo 1962 metų rengiama kas-
met, kas žiemą. Jokių pertraukų, 
jokių pauzių. Greitai populiariajai 
„Snaigei“ sukaks penkiasdešimt.

IŠEITIS. „Kas mums kliu-
dė?“ – tarsi pats savęs klausia 
A. Jucevičius. Ir pats atsako: „Kliu-
dė žiemos, kurios lyg buvo, lyg ir 
ne – besniegės, bešaltės. Tekdavo 
tiesiog gaudyti, „žvejoti“ sniegą. 
O pernai pagaliau radome išeitį. 
Nėra sniego – ir nereikia. Pradė-
jome... vaikščioti. Bet su lazdomis. 
Šiaurietiškai. Kaip daro suomiai 
ir kiti skandinavai. Lazdos spe-
cialios. Jos skirtos ne pasistumti, 
bet žingsniuojant mankštintis, la-
vinti raumenis, pasitempti. Pernai 
šiaurietiškai vaikščioti pamokė 

instruktorius iš Suomijos. Su-
rengėme keturias „Snaiges“, nors 
tikros žiemos ir nebuvo... Jei ir šį 
sezoną žiema būtų buvusi besnie-
gė, buvome jai pasirengę. Laimei, 
šiaurietiško vaikščiojimo nepri-
reikė ir, tikiuosi, šią žiemą nebe-
prireiks. Prisnigo tiek, kad nežinia 
kada baltasis seniai lauktas patalas 
išnyks iš miškų ir pamiškių.“

ANTPLŪDIS. Vilniuje pirmoji 
2008–2009 metų „Snaigė“ buvo 
surengta sostinės Vingio parke, 
antroji – Karolinišikių miškeliuo-
se, trečioji – Verkių miškuose, 
ketvirtoji – Antakalnio apylin-
kėse. „Per pastaruosius žygius 
mes, trys rengėjai, vos nebankru-
tavome – emocingai pasakojo 
A. Jucevičius. – Pristigome ne tik 
tradicinės arbatos, bet ir lipdukų 
„Snaigė-2009“. Nesitikėjome to-
kios didžiulės žmonių griūties – 
antrojoje mūsų „Snaigėje“ daly-
vavo beveik 700 žmonių: mažų, 
jaunų, suaugusiųjų, pagyvenusių. 
Išrinkome jauniausią ir vyriausią 
žygeivį. Jauniausiai slidininkei 
buvo ketveri, vyriausiam – septy-
niasdešimt aštuoneri. Neapsiėjo ir 
be ašarų. Galima tik įsivaizduoti, 
kaip jaudinosi kai kurie penkia-
mečiai ar šešiamečiai ir vyresni, 
kuriems, įveikusiems 4 km trasą, 
pristigo lipdukų. Atsipirkome pa-

žadais. Ir Verkiuose mums jau nie-
ko nebestigo. Juk lipdukas – tai ne 
tik paskatinimo priemonė. Daly-
vavę penkiuose „Snaigės“ žygiuo-
se, gauna ženklelį. Dešimties žygių 
dalyviai apdovanojami „Snaigės“ 
medaliais ar gairelėmis.“

REKORDAS. Nereikia manyti, 
kad dalyvauti dešimtyje žygių len-
gva ir paprasta. Pasak A. Jucevi-
čiaus, „Snaigės“ rekordas – 16 žy-
gių per žiemą. Kai normali žiema, 
A. Jucevičius su ištikimiausiais 
bendražygiais surengia 10–12 žy-
gių. Žygiai trunka iki pat šv.Velykų. 
„Kol aš sveikas gyvas, jokių starto 
mokesčių tikrai neimsiu, – tvir-
tina A. Jucevičius. – Žinoma, 
sostinės savivaldybės, seniūnijų 
tarnybos galėtų išvirti arbatos 
„Snaigės“ žygeiviams. Tačiau ap-
sieinam. Viską atperka nuostabios 
Vilniaus apylinkės, mūsų parink-
tos trasos. Nenustosiu kartojęs, 
kad pats puikiausias ir žmogui 
reikalingiausias stadionas yra 
gamtos stadionas. Dalyvaudami 
„Snaigės“ žygiuose, žmonės gam-
toje išbūna 2–3 valandas ar dar 
daugiau. Tas indėlis į jų sveikatą 
tikrai yra neįkainojamas.“

KVIEČIA. Paskutinį pirmo-
jo šių metų mėnesio sekmadie-
nį, sausio 25 dieną „Snaigė“ vėl 

sugrįš į Karoliniškes, kur vyks 
penktasis „Snaigės-2009“ žygis. 
Vasario mėnesį, kuris tradiciškai 
skelbiamas Sveikatos mėnesiu, 
„Snaigės“ trasos bus ilginamos. 
Iki šiol galima buvo eiti nuo 4 iki 
16 kilometrų. Be to, galimas daly-
kas, kad „Snaigės“ žygiai vyks ne 
tik sekmadieniais bet ir šeštadie-
niais. Visos trasos, kuriose buvo 
rengiami žygiai, liks parengtos, 
paženklintos, prižiūrimos, ir 
vilniečiai bet kada, kai tik turės 
laiko, galės išbandyti jėgas. Tą, 
beje, nemažai sostinės gyventojų 
ir daro. A. Jucevičius tvirtina, kad 
rengėjų jau joks „Snaigės“ žygei-
vių antplūdis neišgąsdins.

POPULIARŪS. Šiųmečiai 
„Snaigės“ žygiai rengiami ne tik 
Vilniuje. Sausio antrą savaitgalį 
įvyko žygis Kaune. Kauniečiai 
nustebino gausiu dalyvavimu. 
Susirinko apie 800 slidinėjimo 
entuziastų. Populiarios A. Juce-
vičiaus paskleistos „Snaigės“ ir 
Šiauliuose, Panevėžyje, Mažei-
kiuose, Jonavoje, kituose Lietu-
vos miestuose ir miesteliuose. 
„Būtų tik sniego, sako masinio 
žiemos sporto entuziastai, ir 
mums tikrai nereikėtų nei švei-
carijų, nei italijų ar austrijų. 
Visiškai užtektų savųjų kalvų ir 
kalnelių“, – sako A. Jucevičius.

V

SNAIG S VEID  BU IUOJA!..
Jau 47-  žiem  vyksta tradiciniai „Snaig s“ žygiai. Ši sniegu dosni žiema suteikia didžiules galimybes.

„Snaig s“ žygiai vyksta ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Šiauliuose, Panev žyje, Jonavoje, kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose
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Krepšinis
SEB BBL Elito divizionas

SAUSIO 17 D. Lietuvos rytas – Nev žis 92:87
(15:23, 31:11, 26:27, 20:26). Lietuvos rytas: 
Ch. Eidsonas 17 (9 atk. kam., 6 rez. perd., 5 per. 
kam.), M. Lukauskis 14, D. Zavackas ir A. Jomantas – 
po 12, S. Babrauskas 10. Nev žis: V. Dabkus 28 (6 
atk. kam., 5 per. kam.), B. Veikalas 18 (8 atk. kam.), 
A. Viskontas 13.

Turnyro lentel  R. P. Pr. Tšk.
1. Lietuvos rytas 14 12 2 26
2. Kalev/Cramo 12 8 4 20
3. ASK 12 8 4 20
4. Žalgiris 11 7 4 18
5. Šiauliai 11 5 6 16
6. Barons/LMT 12 5 7 17
7. Valmiera 12 5 7 17
8. Rock 13 5 8 18
9. Ventspils 13 5 8 18
10. Nev žis 14 2 12 16

SEB BBL Išš kio taur
SAUSIO 17 D. Baig si SEB Baltijos krepšinio lygos 
Išš kio taur s varžyb  pirmasis etapas. A grup s
lentel s viršuje pirm j  sezono dal  užbaig  po 11 
pergali  surinkusios Rygos VEF (Latvija) ir Vilniaus 
„Sakal “ komandos. B pogrupio varžybas laim jo 
taip pat 11 pergali  iškovoj  Kauno „Kaunas 
Triobet“.  tolesn  varžyb  etap  nepateko grup se 
7-8 vietas už musios komandos – Panev žio 
„Techasas“, Marijampol s „S duva“, Valgos 
„Welg“ (Estija) ir Gulben s „ASK/Buki“ (Latvija). 
Likusios komandos kovas t s naujose – C ir 
D – pogrupiuose. 1-3 vietas pirmajame etape 
už musios ekipos pateko  C grup , 4-6 pozicijose 
lik  klubai žais D grup je.  atkrentam sias 
varžybas pateks visos C ir dvi geriausios D grupi
komandos.
SAUSIO 14 D. Alytus – Welg 75:87 (15:27, 
21:17, 18:17, 21:26). Alytus: N. Varnelis 22 (10 
atk. kam., 7 kl.), R. Adomavi ius 16, V. Gabšys 14, 
V. Šumskis (11 atk. kam.) ir P. Ivanauskas – po 
11. Welg: H. Rannula 25 (5 rez. perd.), V. Vares ir 
R. Roosas – po 15, R. Hallikas ir R. Andersonas 
(9 atk. kam.) – po 10. Nept nas – Keizarmezs 
95:90 (32:23, 27:21, 12:20, 24:26). Nept nas: 
M. Mažeika 25 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), D. Gailius 
16, R. Trakimas 12, V. Vasylius 11, A. Eitutavi ius ir 
P. Morkeli nas – po 10. Keizarmezs: R. Strupovicas 
25, A. Strelniekas 23 (8 atk. kam.), M. Jaunzemas 
12. S duva – Kaunas Triobet 71:93 (17:22, 
18:22, 17:19, 19:30). S duva: M. Simonavi ius 15 
(tritaškiai 5/6), A. ižikas (7 atk. kam.), M. Kalvelis 
ir M. Valukonis (9 atk. kam.) – po 11, P. Knyza 10, 
Š. Kulevi ius 9. Kaunas Triobet: V. Lipkevi ius 
ir V. Jasikevi ius – po 16, T. Rakauskas 15, 
A. Juškevi ius 13 (4 per. kam.), P. Butkevi ius 12 
(8 atk. kam.), J. Ramanauskas ir S. Vene – po 
8. SAUSIO 15 D. Ais iai – TTU 85:65 (21:19, 
19:15, 16:13, 29:18). Ais iai: D. Motiej nas 26, 
T. Rinkevi ius 13, D. Gvezdauskas 12, T. Barštys 
9 ir E. Dimša 7. TTU: J. Toome 15, K. Makke 
ir K. Orula – po 11, K. Saksas 10. SAUSIO 16 
D. Kaunas Triobet – TTU 75:53 (25:19, 17:15, 
17:10, 16:9). Kaunas Triobet: V. Lipkevi ius (7 atk. 
kam., 5 rez. perd., 4 per. kam.) ir A. Juškevi ius – po 
14, R. Danys 12, V. Jasikevi ius 11, T. Rakauskas 
8, S. Vene ir G. Žyl  – po 6. TTU: K. Saks 14, 
K. Orula ir M. Viiaskas (10 atk. kam.) – po 11. 
Techasas – Zemgale 84:92 (22:15, 20:19, 17:29, 
25:29). Techasas: Ch. Hillas 18 (5 rez. perd.), 
D. Grišk nas 15, M. Janišius 14 (13 atk. kam.), 
L. Lukoševi ius 13, P. Stašk nas 12 (8 atk. kam.). 
Zemgale: E. Kruminis 25, I. Bergmanis 23, E. Rekis 
15 (8 atk. kam.), M. Berkis 13.
SAUSIO 17 D. Ais iai – ASK/Buki 77:74 (24:23, 
13:21, 21:14, 19:16). Ais iai: T. Barštys 17, 
E. Dimša 15 (10 atk. kam.), D. Gvezdauskas 
14, T. Masiulis 12 (7 atk. kam.). ASK/Buki: 
U. Rudzitis 19, A. Jansonas 18, G. Rauza 12 (7 
atk. kam.), A. Bruninas 11. Sakalai – Kalev/Pirita 
112:74 (29:14, 21:19, 35:19, 27:22). Sakalai: 
V. Šarakauskas 23, A. Šikšnius 19, A. Labuckas 17, 
G. Shukhovtsovas 11 (9 atk. kam.), L. Sam nas 
10 (8 rez. perd.), R. Matulis 9, N. Strazdauskas 
ir V. Dilys (5 rez.perd.) – po 8. Kalev/Pirita: 
E. Belousovas 27 (14 kl.), J. Vahteris 10. 
Nept nas – Lauvas 85:71 (15:14, 18:13, 31:20, 
21:24). Nept nas: V. Vasylius 22, R. Trakimas 20 
(13 atk. kam.), A. Eitutavi ius 12 (5 rez. perd.), 
M. Kasiulevi ius 11, D. Gailius 9. Lauvas: A. Zorinas 
18 (12 atk. kam.), C. Nashas 17, U. Vilums 12, 
A. Stalbergs 11 (7 atk. kam.). Techasas – Welg 
84:75 (24:17, 10:19, 19:25, 31:14). Techasas: 
P. Williamsas (7 atk. kam.) ir D. Grišk nas – po 
18, P. Stašk nas 14, A. Stašaitis 13 (9 rez. perd.), 
M. Janišius 11 (9 atk. kam.). Welg: V. Vares 
24, R. Roosas 15, T. Oja 12, A. Vasaras 9. 
Alytus – VEF 77:76 (18:24, 20:21, 25:13, 14:18). 
Alytus: N. Varnelis 27 (baudos 14/16), V. Gabšys 
22, A. Golokvoš ius 10, M. Jaruševi ius 7. VEF: 
E. Kolesnikovas 18, J. Aleksejevs (11 atk. kam.) ir 
S. Silavs – po 14, A. Selakovs 10 (10 atk. kam.), 
L. Cooperis 8. S duva – Keizarmezs 76:85 
(16:18, 17:23, 23:22, 20:22). S duva: M. Valukonis 
16 (8 atk. kam.), M. Runkauskas 14 (6 rez. 
perd.), M. Kalvelis 13, A. ižikas 11. Keizarmezs: 
R. Strupovics 25, E. Slesers 16 (9 rez. perd.), 
M. Jaunzems 15, J. Lasmanis 12.

A grup  R. P. Pr. Tšk.
1. VEF 14 11 3 25
2. Sakalai 14 11 3 25
3. Dolphins  14 9 5 23
4. Alytus 14 7 7 21
5. Zemgale 14 6 8 20
6. Kalev/Pirita 14 4 10 18
7. Techasas 14 4 10 18
8. Welg 14 4 10 18

B grup  R. P. Pr. Tšk.
1. Kaunas Triobet 14 11 3 25
2. Nept nas 14 10 4 24
3. Ais iai 14 8 6 22
4. TTU 14 7 7 21
5. Keizarmezs 14 5 9 19
6. Lauvas 14 5 9 19
7. S duva 14 5 9 19
8. ASK/Buki 14 5 9 19

LKF Didžioji taur
SAUSIO 15 D. KETVIRTFINALIS. Šiauliai – Nev žis
79:63 (22:15, 19:16, 16:19, 22:13). Šiauliai: A. Šležas 
17 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), S. Kuzminskas 14 (6 
atk. kam., 5 rez. perd.), M. Kuzminskas 11, S. Hannah 
10, G. Kadžiulis 8. Nev žis: A. Viskontas 16 (7 rez. 
perd.), B. Veikalas 10, G. Leonavi ius (7 atk. kam.) ir 
Ž. Stankus – po 9. PUSFINALI  POROS: Lietuvos
rytas – Šiauliai; Ais iai – Žalgiris.

LMKL
SAUSIO 13 D. Egl  – TEO 44:120 (7:33, 13:26, 
11:30, 13:31). Egl : E. Duleckyt  (10 kl.) 17, 
V. Dimait  (8 atk. kam., 9 kl.) 14. TEO: G. Petronyt
(11 atk. kam., 4 per. kam., 6 bl.) 31, A. Bimbait
(8 per. kam.) 18, A. Rinkevi i t  17. Arvi – Alytus 
97:32 (29:11, 24:4, 29:9, 15:8). Arvi: L. Kinkevi ien
16, M. Sauli t  (8 rez. perd.) 14, E. Vitkut  ir 
G. Paugait  – po 12. Alytus: R. Žilinskait  12, 
D. Kacinkevi i t  10. R ta – Aist s 69:72 (15:18, 
25:15, 11:18, 18:21). R ta: L. Aglinskait  24, 
B. Dominauskait  15, G. Gutkauskait  13. Aist s: 
K. Bal i nait  (5 per. kam.) 24, A. Žiegyt  17, 
S. ižauskien  ir B. Brovkien  – po 10. 
SAUSIO 16 D. Aist s – Lemminkainen 46:89 

(7:19, 17:19, 8:20, 14:31). Aist s: K. Bal i nait
(10 atk. kam.) ir S. ižauskien  – po 11. 
Lemminkainen: R. Milieškien  21, M. Solopova 
18, A. Naid nien  (12 atk. kam., 5 per. kam.) 
12. Egl  – Laisv  53:97 (12:25, 14:20, 14:28, 
13:24). Egl : V. Dimait  12, I. Aleksait  ir 
R. Klik nait  – po 10. Laisv : I. Raugait  28, 
A. Daujadien  ir J. Marmien  (7 atk. kam., 5 
per. kam.) – po 18. R ta – TEO 27:107 (6:27, 
7:24, 12:31, 2:25). R ta: L. Aglinskait  14. TEO: 
G. Petronyt  (dvitaškiai: 14/17, 13 atk. kam., 3 
bl.) 34, A. Bimbait  25, I. Šimkut  16. SAUSIO 17 
D. TEO – Arvi 71:48 (23:8, 12:19, 20:11, 16:10). 
TEO: G. Petronyt  (15 atk. kam., 3 bl., 5 kl.) 22, 
A. Bimbait  (5 per. kam.) 14, A. Rinkevi i t  (5 rez. 
perd.) 12. Arvi: L. Rickevi i t  11, V. Pacauskien
10, A. Muravskaja 8. 
SAUSIO 18 D. Lemminkainen – Laisv  84:68 
(25:21, 17:15, 21:11, 21:21). Lemminkainen: 
E. Šikšni t  (10 atk. kam.) 25, R. Milieškien
22, A. Naid nien  14. Laisv : J. Marmien
19, A. Daujadien  (8 kl.) 18, I. Raugait  16. 
Alytus – Aist s 45:111 (8:23, 14:34, 9:25, 14:29). 
Alytus: R. Žilinskait  11, D. Kacinkevi i t  (8 atk. 
kam.) 10. Aist s: S. Okockyt  ir A. Žiegyt  – po 20, 
J. Šarkauskait  17.

NKL
SAUSIO 16 D. Nafta-Uni-Laivite – Alytus-Alramsta 
107:53, Pieno žvaigžd s – ABRO-Universitetas 82:68, 
KK Akademija – Perlas 95:89, R dupis – Delikatesas 
95:78, Meresta – Bremena 115:53, Juventus LKSK – 
Naglis-Adakris 88:64, KKM-Ais iai-ARTRANSA – 
Mažeikiai 73:100, Šilut  – Žalgiris-Sabonio mokykla 
104:71, Puntukas – LKKA-Atletas 73:62.
SAUSIO 17 D. Perlas – R dupis 82:85, ABRO-
Universitetas – KK Akademija 92:75, Delikatesas – 
Meresta 89:83, SK Malsta – Juventus LKSK 72:83, 
Bremena – KKM-Ais iai-ARTRANSA 96:79, Pieno 
žvaigžd s – Alytus-Alramsta 90:68, Naglis-Adakris – 
Šilut  96:84, Mažeikiai – Puntukas 88:71, Žalgiris-
Sabonio mokykla – Nafta-Uni-Laivit  72:101.

Turnyro lentel  R. P. Pr.
1. Juventus-LKSK 25 23 2
2. R dupis 25 21 4
3. Mažeikiai 25 21 4
4. Meresta 24 17 7
5. KK Akademija 25 16 9
6. Nafta-Uni-Laivit  25  16 9
7. Naglis-Adakris 24 15 9
8. Pieno žvaigžd s 25 14 11
9. SK Malsta 24 13 11
10. Puntukas 24 12 12
11. Perlas 25 11 14
12. Delikatesas 25 11 14
13. LKKA-Atletas 24 11 13
14. Šilut  25 10 15
15. ABRO-Universitetas 25 8 17
16. Bremena 25 5 20
17. KKM-Ais iai-Artransa 24 5 19
18. Žalgiris-A.Sabonio mokykla 24 3 21
19. Alytus-Alramsta 25 2 23

Rankinis
Lietuvos vyr empionatas

Vienas didžiausi empionato pra jusios savait s
netik tum  – „ los“ pergal  prieš paj g  Šiauli
„Universitet “. Pakankamai vangios rungtyn s
po banguoto abiej  komand  žaidimo baig si 
var niški  laim jimu. Tiesa, Šiauli  rankininkai 
žaid  ne pa ios paj giausios sud ties. Rankinio 
specialistus džiugina pastebima jaunos Panev žio 
RK „Grifas-KKSC“ komandos pažanga. Vieš j
sostin je panev žie iai sugeb jo varyti baim s
„Vilniui“ 20:17 laim j  pirm j  k lin . Šio ma o
išvakar se vilnie iai išpl š  sunki  pergal
uostamiestyje prieš „Žemaitijos Drag n “ 22:21.
SAUSIO 14 D. Granitas-Karys – Žemaitijos 
Drag nas 35:26 (18:16). Teis jai: L. Mykolaitis 
ir M. Mocevi ius. Granitas-Karys: Rolandas 
Bernatonis ir Aidenas Malašinskas – po 6, Valdas 
Jarukas 5, Gintaras Cibulskis, Povilas Babarskas 
ir Vilius Juozaitis – po 3, Tomas Kraucevi ius, 
Edvinas Bal i nas ir Saulius Gar inskas – po 
2, Robertas Švedas, Paulius Z ringis ir Andrius 
Žigelis – po 1; Žemaitijos Drag nas: Ar nas 
Šrederis 7, Gediminas Vaitkus 5, Karolis Stropus, 
Darius Jasinskas, Tomas Pakštys ir Benas 
Petreikis – po 3, Saulius Liutikas 2. Baudos 
laikas: Granitas-Karys – 10 min.; Žemaitijos 
Drag nas – 8 min. 
SAUSIO 16 D. Žemaitijos Drag nas – Vilnius 
21:22 (12:13). Teis jai: M. Mocevi ius ir 
L. Mykolaitis. Žemaitijos Drag nas: Karolis 
Stropus 7, Darius Jasinskas ir Gediminas 
Vaitkus – po 4, Saulius Liutikas 3, Benas Petreikis 
2, Ar nas Šrederis 1; Vilnius: Evaldas Veida 
ir Mindaugas Sukackas – po 7, Regimantas 
Nanartonis 3, Donatas Garbauskas, Jonas 
Aujotas Petrik jevas, Mindaugas Stravinskas, 
Marius Panavas ir Ainoras Griež  – po 1. Baudos 
laikas: Žemaitijos Drag nas – 4 min.; Vilnius – 4 
min. la – Universitetas 27:26 (14:14). Teis jai: 
A. Malašinskas ir V. Gecevi ius. la: Žygimantas 
Grig nas 11, Žilvinas Griež  5, Tomas Barysas 
4, Laurynas Palevi ius, Gražvydas Serei ikas 
ir Šar nas Krisiulevi ius – po 2, Rimantas 
Palevi ius 1; Universitetas: Jonas Kueva-Kaspi 
ir Nedas Jaraš nas – po 6, Gediminas Pocius 5, 
Saulius Bernikas 4, Ar nas Bal i nas 3, Art ras 
Strupas ir Nerijus Akaveckas – po 1. Baudos 
laikas: la – 8 min.; Universitetas – 2 min. VPU 
Šviesa-Savanoris – Almeida-Marisa 30:24 
(14:10). Teis jai: V. Liachovi ius ir T. Makarevi ius. 
VPU Šviesa-Savanoris: Vaidas Trainavi ius 10, 
Audrius Diržinauskis ir Evaldas Visockas – po 
4, Šar nas Šeduikis 3, Giedrius Žyvatkauskis, 
Art ras Švilpa ir Tomas iužas – po 2, Martynas 
Lukšta, Evaldas Lipinskas ir Karolis Vilutis – po 1. 
Almeida-Marisa: Gintautas Adamkevi ius 16, Linas 
Paliušis ir Justinas Šilal  – po 3, Rokas Lastauskas 
ir Irmantas Asakavi ius – po 1. Baudos laikas: VPU 
Šviesa-Savanoris – 8 min. 
SAUSIO 17 D. Vilnius – Grifas-KKSC 39:34
(17:20) Teis jai: V. Liachovi ius ir A. Malašinskas. 
Vilnius: Evaldas Veida 10, Donatas Garbauskas 
8, Mindaugas Sukackas 7, Povilas Žarnauskas 
ir Mindaugas Stravinskas – po 3, Rolandas 
Indriši nas, Jonas Aujotas Petrik jevas ir Marius 
Panavas – po 2, Andrius Šorinas ir Ram nas 
Baltuškonis – po 1; Grifas-KKSC: Tadas 
Stankevi ius 7, Andrius Aleknavi ius ir Andrius 
Klior  – po 6, Domantas iuplinskas 5, Deividas 
Miškinis 3, Mindaugas Rutkauskas, Skirmantas 
Pl ta ir Benas Paulius Linkevi ius – po 2, Karolis 
Dainys 1. Baudos laikas: Vilnius – 22 min., Grifas-
KKSC – 14 min. Almeida-Marisa – la 26:19
(11:9). Teis jai: M. Mocevi ius ir A. Grigalionis. 
Almeida-Marisa: Gintautas Adamkevi ius 13, 
Justinas Šilal  ir Rokas Lastauskas – po 5, Irmantas 
Asakavi ius 2, Linas Paliušis 1. la: Tomas Barysas 
6, Žygimantas Grig nas 5, Gražvydas Serei ikas 3, 
Šar nas Krisiulevi ius ir Rimantas Palevi ius – po 
2, Sergejus Krupovi ius 1. Baudos laikas: Almeida-
Marisa – 4 min., la – 6 min.

Turnyro lentel  R. P.. Lg. Pr. Tšk.
1. Granitas-Karys 14 11 3 0 25
2. L šis-Sanistal 13 9 3 1 21
3. Vilnius 15 10 1 4 21 
3. Universitetas 13 7 3 3 17
5. VPU Šviesa-Savanoris 14 7 1 6 15
6. Žemaitijos Drag nas 14 5 1 8 11
7. Almeida-Marisa 14 3 1 10 7
8. Grifas-KKSC 14 2 1 11 5
9. la 15 2 0 13 4

Lietuvos moter empionatas
SAUSIO 16–18 D. Pergalingus taškus pra jusi
savait  s kmingiausiai rinko „didžiojo trejeto“ 
komandos, esan ios varžyb  lentel s priekyje: VPU 
„Šviesa-Egl “, „ACME – Žalgiris“, „EastconAG-
Vilniaus kolegija“. S kmingai sezon  prad jusi ir 
kur  laik  buvusi „didžiajame ketverte“ Panev žio
Ast-KKSC pastaruoju metu stabtel jo, o abi sostin s
komandos bei kauniet s netruko nutolti. Per pra jusio
savaitgalio varžybas panev žiet s savo aikšt je
beveik nepasipriešino n  vienai sostin s komandai. 
„Eglut ms“ jos pralaim jo 21:28, o Vilniaus kolegijos 
rankinink ms – 28:37. Dar didesne persvara, rezultatu 
34:24, daugkartin s Lietuvos empion s VPU 
„Šviesos-Egl s“ rankinink s nurung  savo pirmojo 
turo „skriaudik “ – Kauno „ACME-Žalgirio“ komand .
SAUSIO 16 D. Ast-KKSC – VPU Šviesa-Egl  21:28
(8:14). Teis jai: A. Miku ionis ir A. Grigalionis. Ast-KKSC: 
Egl  Aleši nait  8, Vaida Stankevi ien  5, Gerda 
Bugailiškyt  3, Kamil  Meili nait  2, Vaiva Bagdonait ,
Egl  Koncevi i t  ir Gintar  Butkevi i t  – po 1. VPU 
Šviesa-Egl : Marija Gedroit 9, Julija Šalengait  6, Živil
Jurgutyt  5, Laima Pavydyt  4, Vitalija Lebelionyt  3, 
Daiva Aleksandravi i t  1. Baudos laikas: Ast-KKSC – 2 
min.; VPU Šviesa-Egl  – 8 min. Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija – Utenos KKSC 35:29 (16:17). Teis jai: 
D. Prakapas ir V. Motiej nas. Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija: Monika Perlibait  9, Gintar  Anužyt , Lina 
Krisi nait  ir Žydr n  Skendelyt  – po 5, Aušra Stankut
ir Dovil  Šniokait  – po 3, Erika Verbovik ir Dominyka 
Gedroit – po 2, Agn  Cibait  1. Utenos KKSC: Dovil
Il iukait  10, Rita Gasiulyt  5, Indr  Butkut  ir Lina 
Pilipavi i t  – po 4, R ta Kerait , Rita Repe kait  ir 
Dovil  Jasilionyt  – po 2. Baudos laikas: Eastcon AG-
Vilniaus kolegija – 8 min.; Utenos KKSC – 18 min. 
SAUSIO 17 D. ACME-Žalgiris – Salve-langvirus 

38:28 (20:16). Teis jai: L. Mykolaitis ir A. Miku ionis. 
ACME-Žalgiris: Jurgita Daug lait , Gintar  Onusaityt
ir Neringa Palionyt  – po 7, Gabija Vid nait  6, 
Justina Balzarevi i t  5, Indr  Mockevi i t  ir 
Justina Darulyt  – po 2, Simona P rait  ir Neringa 
Maknickait  – po 1. Salve-langvirus: Aušrin  Muižyt
7, Neivyd  Samalionyt  ir Lina Abramauskait  – po 
6, Rasa Stokien  ir Audron  Vaitiekut  – po 3, Rita 
Bieliauskait  2, Simona Streckait  1. Baudos laikas: 
ACME-Žalgiris – 8 min.; Salve-langvirus – 6 min.
SAUSIO 18 D. VPU Šviesa-Egl  – ACME-Žalgiris 
34:24 (16:9). Teis jai: V. Liachovi ius ir L. Mykolaitis. VPU 
Šviesa-Egl : Živil  Jurgutyt  10, Marija Gedroit 6, Daiva 
Aleksandravi i t  5, Viktorija Gedroit 4, Laima Pavydyt
3, Julija Šalengait  ir Kornelija Galinaityt  – po 2, Viktorija 
Belekova ir Sandra Makarevi i t  – po 1; ACME-Žalgiris: 
Neringa Palionyt  7, Indr  Mockevi i t  ir Gintar
Onusaityt  – po 5, Jurgita Daug lait  3, Gabija Vid nait
2, Justina Balzarevi i t  ir Neringa Maknickait  – po 
1. Baudos laikas: VPU Šviesa-Egl  – 10 min.; ACME-
Žalgiris – 10 min. Ast-KKSC – Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija 28:37 (11:19). Teis jai: A. Malašinskas ir 
V. Gecevi ius. Ast-KKSC: Egl  Aleši nait  12, Kamil
Meili nait  ir Gintar  Butkevi i t  – po 4, Asta Žaldokait
ir Gerda Bugailiškyt  – po 2, Rita Oksait , Vaiva 
Bagdonait , Vaida Stankevi ien  ir Egl  Koncevi i t  – 
po 1; Eastcon AG-Vilniaus kolegija: Aušra Stankut  11, 
Monika Perlibait  10, Žydr n  Skendelyt  6, Dovil
Šniokait  4, Gintar  Anužyt  ir Lina Krisi nait  – po 2, 
Erika Verbovik, Erika Taraškevi i t  – po 1. Baudos 
laikas: Ast-KKSC – 6 min.; Eastcon AG-Vilniaus 
kolegija – 6 min. Utenos KKSC – Garliava-SM 27:32
(12:15). Teis jai: S. Žvironas ir A. Grigalionis. Utenos 
KKSC: Indr  Butkut  ir Rita Gasiulyt  – po 8, R ta 
Kerait  5, Dovil  Il iukait  4, Lina Pilipavi i t  ir Ieva 
Andraityt  – po 1. Garliava-SM: Deimant  Bagdonait
15, Daiva B t nait  6, Virginija Raškauskait  5, Greta 

Mikalavi i t  4, Aist  Jonelyt  2. Baudos laikas: Utenos 
KKSC – 8 min.; Garliava-SM – 6 min.

Turnyro lentel  R. P. Lg. Pr. Tšk.
1. VPU Šviesa-Egl  17 14 0 3 28
2. Eastcon AG-Vilniaus kolegija 16 12 1 3 25
3. ACME-Žalgiris 18 12 1 5 25
4. Ast-KKSC 17 9 2 6 20
5. Salve-langvirus 16 7 0 9 14
6. Garliava-SM 17 2 0 15 4
7. Utenos KKSC 17  1 0 16 2

Futbolas
Sandraugos taur

MASKVA (RUSIJA). Vakar baig si Sandraugos 
turnyro varžybos grup se. „Ekranas“, jau po 
dviej  tur  užsitikrin s teis  varžytis ketvirtfi nalyje, 
rungtyniavo su „Ašchabado“ futbolininkais. Pirm j
dviej  tur  rezultatai. A grup . Sausio 17 d.: 
Rubin – Pachtakor 1:1, Ararat – Aktobe 1:3. Sausio 
18 d.: Rubin – Aktobe 0:2, Pachtakor – Ararat 4:1. B
grup . Sausio 17 d.: Ašchabad - Rusijos U-21 rinktin
0:0, Ekranas – MTZ-RIPO 2:0 (Maskvos „Dinamo“ 
maniežas, 200 ži rov . var iai: T. Rahnas 75 min., 
D. Bi ka, 78 min.). Sausio 18 d.: MTZ-RIPO – Ašchabad 
4:0, Ekranas – Rusija U-21 1:0 (Maskvos Olimpinio 
centro maniežas, 2000 ži rov . vartis: D. Matovi ius 13 
min.). C grup . Sausio 17 d.: Šachtar – Sheriff 0:4, 
Levadia – Regar-Tadaz 1:1. Sausio 18 d.: Regar-Tadaz – 
Sheriff 1:2, Šachtar – Levadia 2:1. D grup : Sausio 17 
d.: Ventspils – Turku „Inter“ 3:1, Baku „Inter“ – Dordoy-
Dinamo 1:1. Sausio 18 d.: Ventspils – Dordoy-Dinamo 
1:0, Turku „Inter“ – Baku „Inter“ 1:3.

Tenisas
Tarptautinis „Futures“ serijos turnyras
ŠTUTGARTAS (VOKIETIJA). Lietuvos tenisininkas 
Ri ardas Berankis suklupo žengdamas paskutin
žingsn  ir nelaim jo tarptautinio „Futures“ teniso 
turnyro Vokietijoje. Sausio 18 d. turnyro, kurio prizin
fond  sudar  10 t kst. JAV doleri , Štutgarte fi nale 
aštuoniolikmetis lietuvis po trij  set  kovos rezultatu 
3:6, 6:4, 3:6 nusileido pirmajai turnyro raketei, 27 
met ekui Janui Mertlui (293 vieta ATP reitinge). 454 
viet  ATP reitinge užimantis R. Berankis pakeliui 
fi nal  laim jo šešis ma us.

Tarptautinis turnyras „Brodv jaus
Pica Cup – 2009“

ŠIAULIAI. Sausio 12–18 dienomis Šiauli  teniso 
mokykloje vyko Europos teniso asociacijos (TE) 
jauni  (iki 14 met ) teniso turnyras „Brodv jaus Pica 
Cup – 2009“. Berniuk  vienet  varžybose nugal toju
tapo vilnietis Augustas Radžiukynas. Sportininkas 
fi nale 7:5, 4:6, 6:3 veik  rus  Michail  Galiamov
(81 vieta reitinge). Mergai i  vienet fi nale Moldovos 
atstov  Julija Sergejeva (111 reit.) 7:5, 6:3 laim jo
prieš latv  Anastasij  Skulep . Mergai i  dvejet
fi nale Lenkijos atstov s Hanna Karczewska ir 
Adrianna Zorawska 6:4, 6:4 nugal jo turkes Gozde 
Adar ir Fatmanur Atilgan. Berniuk  dvejet  turnyre 
nugal tojais tapo vilnie iai A. Radžiukynas ir Pijus 
Mockus. Finale sportininkai 7:5, 6:0 nugal jo lenkus 
Phillip  Gresk  ir Kamil  Majchrzak .
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nt Akmenos ežero pabiro 
apie 70 žvejų, atstovaujan-

čių 10 miestų ir 13 rajonų koman-
doms. Trakuose nerungtyniavo 
daugkartiniai draugijos čempio-
nai asmeninėje ir komandinėje 
įskaitose Alytaus rajono sporti-
ninkai. Nebuvo ir nuolatinių da-
lyvių elektrėniškių, tačiau bene 
pirmą sykį žaidynėse jėgas bandė 
Vilkaviškio ir Klaipėdos rajono 
žvejai. Žaidynių kovas stebėjo ir 
su dalyviais bendravo draugijos 
prezidentas Vytas Nėnius. Kaip 
sakė varžybų vyr. teisėjas lentva-
rietis Viktaras Ustila, Akmenos 
ežeras –švarus, jame nemažai 
lynų ir lydekų, tačiau kaprizin-
gas ir įnoringas. Vieną dieną 
jame galima nieko nepagauti, o 
kitą – visą mašiną žuvies išvežti. 
Šįkart ežeras žalgiriečiams nebu-
vo dosnus.

NUGALĖTOJAS. Asmeni-
nėse varžybose sėkmė lydėjo 
panevėžietį, Lietuvos karinių 
oro pajėgų kariškį Dainių Kulbį, 
kuris ištraukė 2 kg 607 g žuvies. 
Žalgiriadose jis dalyvauja apie 
10 metų, pernai užėmė trečią 
vietą. „Neseniai bandžiau jėgas 
Lietuvos sportinės žūklės lygos 
varžybose ir buvau devintas. 
Pagrindinis šių metų tikslas – 
patekti į Lietuvos rinktinę ir 
dalyvauti pasaulio čempionate 
Lenkijoje“, – sakė D. Kulbis. Už 
pergalę žalgiriadoje panevėžie-
čiui įteikta Trakų rajono mero 
Edmundo Malūko dovana – 
žvejo sportinė apranga.

DEBIUTANTAS. Tauragiš-
kiai į Trakus atvyko gerai pailsėti, 
pasižiūrėti, kokio meistriškumo 
yra varžovai. Jie nuolat dalyvauja 
„Žalgirio“ draugijos žiemos žai-
dynėse – nebūna nei priekinėse, 
nei atsiliekančiųjų gretose. Kaip 
sakė jų komandos narys, indivi-
dualios baldų įmonės savininkas 
Gintautas Bernotas, debiutavęs 
šiose žaidynėse, tauragiškiai 
norėtų, kad žalgiriados vyktų 
du kartus per metus – tada ir 
draugus galima susitikti, ir tarsi 

visa Lietuva pasidaro pažįsta-
ma. Tauragiškiai – individualių 
įmonių savininkai G. Bernotas, 
Saulius Radzevičius ir Jonas Ko-
chanauskas – savaitgalius dau-
giausiai praleidžia prie vandens, 
Nemuno žemupyje. Meškerioto-
jai turi įkūrę klubą „Gramzas“, 
kuris vienija 13 aktyviausių rajo-
no žvejų. Akmenos ežeras dabar 
tauragiškiams nebuvo sėkmin-
gas, bet jie nenusiminė. „Kaip ir 
nieko nepagavome, laimė mūsų 
nelydėjo, tačiau iš mūsų niekas 
neatims geros nuotaikos“, – tei-
gė G. Bernotas.

VETERANAS. Vyriausias po-
ledinės žūklės varžybų daly-
vis – 71-erių metų vilnietis Ste-
ponas Pučinskas teigė, kad jis 
žuvį gaudo... nuo gimimo, kone 
visą savo gyvenimą. Kas antra 
diena skuba žvejoti aplink Vilnių 
esančiuose ežeruose, nuvažiuoja 
ir Elektrėnus. Žalgiriečių žai-
dynėse jis dalyvavo šeštą kartą. 
Patys sėkmingiausi S. Pučinskui 

buvo 2007 m., kai su vilniečiais 
jis laimėjo žalgiriečių varžybas 
miestų grupėje. Tačiau šiemet 
vilniečiams nesisekė, o ir pats 
S. Pučinskas prigaudė tiktai 
smulkių žuvyčių, kurios žaidy-
nėse jam aukštos vietos nega-
rantavo. Tačiau veteranas neliko 
nepastebėtas – Trakų seniūnas 
Kęstutis Vilkauskas jam įteikė 
specialų prizą – valą.

REKORDININKAS. 31 kartą 
žaidynių poledinės žūklės varžy-
bose dalyvavo praeityje žinomas 
Lietuvos dviratininkas alytiškis 
Vytautas Paškauskas. Tai buvo 
jo antroji žūklė šiemet – prieš 
tai jis Kupiškio mariose rungty-
niavo Lietuvos sportinės žūklės 
klubų lygos varžybose ir koman-
dų varžybose su kubo nariais už-
ėmė penktą vietą. V. Paškauskas 
labai mėgsta varžybas, jose gali 
dalyvauti kasdien, o vienas į žū-
klę nevažiuoja. Jis užsiima žve-
jybos verslu, jam sutelkęs visą 
dėmesį. „Net ir negaliu pasakyti, 

kiek su komandos draugais esa-
me tapę žaidynių čempionais, 
tačiau iš 31 karto – tikrai ne-
mažiau pusės. Ne kartą pavyko 
tapti čempionu ir asmeninėse 
varžybose. Labai sėkmingai aly-
tiškiui susiklostė pirmoji diena 
(asmeninėje įskaitoje jis buvo 
antras) ir antrosios pradžia, 
tuomet traukė vieną žuvytę po 
kitos. Tačiau po to ešeriukai iš-
sislapstė, jie nekibo...

ATSITIKTINUMAI RETI. 
„Žūklėje atsitiktinumų retai pasi-
taiko. Jeigu esi silpnesnis už gerą 
žveją, tai jį gali nugalėti vieną 
kartą iš dešimties“, – sako V. Paš-
kauskas, kuris prieš trejus metus 
Vištyčio ežere vasarą ištraukė pa-
čią didžiausią savo žuvį – 11 kg 
sveriančią lydeką. V. Paškauskas 
vasario mėnesį vėl rungtyniaus 
Klubų lygos varžybose Šiauliuose 
ir Kėdainiuose – sėkmės atveju 
jis turi vilčių patekti į Lietuvos 
rinktinę ir dalyvauti savo pirma-
jame pasaulio čempionate.

A

TAPO PAŽ STAMA VISA LIETUVA
„Žalgirio“ draugijos žiemos sporto žaidyn s prasid jo poledin s ž kl s varžybomis Trakuose.
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Aštuoniolikme iui 
vilnie iui Ri ardui 

Berankiui nepavyko 
triumfuoti „Futures“ 
serijos teniso turny-
re Štutgarte. Antra-

jame turnyre šiais 
metais dalyvav s
lietuvis nukeliavo 
iki finalo, pakeliui 
veikdamas šešis 

varžovus. Paskuti-
niajame žingsnyje 

R. Berank  sustabd
devyneriais metais 

vyresnis ekas.
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Nesustodami NKL 
empionate žengia 
Utenos „Juventus-

LKSK“ krepšininkai. 
Pra jus  savaitgal

jie 88:64 veik
savo varžovus 
iš Palangos ir 

83:72 – jonaviškius. 
Pergal  prieš Jo-

navos SK „Malst “
uteniškiams buvo 
dvidešimt tre ia.

«

Maryt
MARCINKEVI I T
„Sporto“ korespondent Dideli Simonos 

Krupeckait s grei iai
Geriausios Lietuvos dviračių treko meis-

trės toliau džiugina mūsų sporto mėgėjus. 
Praėjusį savaitgalį jos puikiai rungtyniavo 
penktajame Pasaulio taurės varžybų etape 
Pekine. Olimpiniame dviračių treke triskart 
pirma buvo panevėžietė Simona Krupeckai-
tė. Lietuvos moterų dviračių treko rinktinės 
vyr. treneris panevėžietis Antanas Jakima-
vičius pripažįsta, kad dabar sportininkėms 
ypač pagerėjo pratybų sąlygos. Jos gali tre-
niruotis naujajame panevėžiečių dviračių 
treke. Nevengia sportininkės pasitreniruoti 
ir plente, kur ugdo ištvermę. Į ketvirojo Pa-
saulio taurės etapo varžybas sportininkės 
vyko iš Lietuvos. Trekininkes į Pekiną išly-
dėjęs Lietuvos dviračių sporto federacijos 
generalinis sekretorius Antanas Taučius 
kartu su rinktinės vyr. treneriu apgailestavo, 
kad po trečiojo taurės etapo Kolumbijoje, 
kur dviratininkės dar pasiliko pasitreniruo-
ti, kiek užsitęsė aklimatizacija, o Pekine jos 
vėl pateko į kitas sąlygas. Tačiau nuogąstau-
ta veltui. Kovos Pekine parodė ką kita. Ypač 
gerai atrodė S. Krupeckaitė, kuri olimpinia-
me treke buvo nesulaikoma. S. Krupeckaitė 
pirmiausiai laimėjo savo mėgstamą 500 m 
sprinto rungtį ir buvo pirma atskiro starto 
varžybose, o komandinėse sprinto lenktynė-
se su Gintare Gaivenyte (34,311 sek.) užėmė 
antrą vietą. Finale mūsų dviratininkės pralai-
mėjo olandėms Yvonnei Hijgenaar ir Willy 
Kanis (34,077 sek.). Asmeninėse varžybose 
S. Krupeckaitė pasiekė 33,834 sek. rezultatą 
ir aplenkė varžybų šeimininkes Jinjie Gong 
(34,941 sek.) bei Yulei Xu (35,109 sek.). Šio-
je rungtyje S. Krupeckaitė po keturių etapų 
varžybų dabar užima antrą vietą (24 tšk.), o 
pirmauja kinė J. Gong (30 tšk.). Sekmadienį 
S. Krupeckaitė pelnė trečią aukso medalį 
keirino rungtyje. Finale ji aplenkė kinę Guo 
Shuang bei olandę Willy Kanis. Septyniolik-
tą vietą užėmė G. Gaivenytė. Keirino rung-
tyje S. Krupeckaitė tapo reitingo lydere (24) 
ir lenkia olandę W. Kanis (20) bei italę Elisą 
Frisoni (13). Grupinėse varžybose iš 24 fi na-
lininkių aštuntą vietą užėmė Svetlana Pau-
liukaitė (5). Nugalėjo čekė Jarmila Machaco-
va (25). Panevėžietis A. Jakimavičius dideles 
viltis sieja su 3 km komandinėmis persekio-
jimo lenktynėmis. Per trečiojo etapo taurės 
varžybas Kolumbijoje komanda pasitraukė 
iš trasos, o dabar Vilija Sereikaitė, Svetlana 
Pauliukaitė bei Aušrinė Trebaitė buvo ke-
tvirtos (3:31,556). Kovodamos dėl bronzos 
medalių, mūsų dviratininkės pralaimėjo ru-
sėms (3:29,889). Greičiausiai važiavo Naujo-
sios Zelandijos (3:24,421) trekininkės, fi nale 
aplenkusios kines (3:29,750). Ypač nelengva 
jaunajai A. Trebaitei, kuriai dar sunkoka 
minti dviračio pedalus su didelio meistriš-
kumo olimpietėmis. Bet ji kupina vilčių 
neatsilikti, daug treniruojasi ir distancijoje 
siekia padėti treniruočių draugėms. Dabar 
reitinge 3 km komandinėse persekiojimo 
lenktynėse mūsų dviratininkės kyla aukštyn 
ir yra penkioliktos. Komanda tikisi pelny-
ti kelialapius į pasaulio čempionatą, kuris 
vyks kovo 25-29 d. Varšuvoje. Dviratininkės 
sausio 21 d. grįš į namus ir toliau treniruosis 
Panevėžio treke ar vyks į Italiją, kur kilo-
metrus skaičiuos plente. Pasak A. Taučiaus, 
dar neaišku, ar visos mūsų dviratininkės 
dalyvaus paskutiniajame Pasaulio taurės 
varžybų etape kovo 13–15 d. Kopenhagoje. 
Gal jėgas bandys tiktai tos dviratininkės, ku-
rioms trūksta taškų, norint patekti į pasaulio 
čempionatą. 
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Trak  seni nas K. Vilkauskas priz teikia varžyb  nugal tojui panev žie iui S. Kulbiui
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Rezultatyviausia Lie-
tuvos moter  krepši-

nio lygos rungtyni
tarp Vilniaus TEO 
ir  Šiauli  „R tos“ 

ekip  žaid ja Ginta-
r  Petronyt  peln

daugiau tašk ,
negu visa varžovi

komanda.

Automobili  sportas
Dakaro ralis

BUENOS AIR S (ARGENTINA). Sausio 18 d. 
Argentinos sostin je Buenos Air se iškilmingai 
fi nišav s tradicinis Dakaro ralis buvo s kmingas
lietuviškam Aurelijaus Petrai io ir Antano 
Juknevi iaus ekipažui. Latvijoje surinktu „Oscar“ 
automobiliu važiav  lietuviai galutin je ralio skaitoje
už m  26 viet , 34 valandas 45 minutes pralaim j
pirm  kart  karjeroje galutin  pergal  šventusiam 
Ginieliui De Villiersui („Volkswagen“) iš Piet  Afrikos 
Respublikos. Tai – aukš iausias pasiekimas tiek 
daugkartiniam Dakaro ralio dalyviui A. Petrai iui,
tiek visiems Lietuvos automobili  sporto atstovams. 
Antr  viet  absoliu ioje automobili  ekipaž skaitoje
už m  dar vienu „Volkswagen“ važiav s amerikietis 
Markas Milleris, tre ias liko kitas JAV atstovas Robby 
Gordonas („Hummer“). Aukšt  penkt  bendrosios 
skaitos viet  už m  lenkas Krzysztofas Holowczycas 
su „Nissan“. Tik dešimtoje vietoje liko vienintelis 
fi niš  pasiek s pastaraisiais metais dominavusios 
„Mitsubishi“ komandos narys ispanas Nani Roma. 
Automobili skaitoje startav s kitas lietuvi  – Ar no
Lekavi iaus ir Ram no Kru kausko – ekipažas 
(„Mitsubishi“) pasirodym  Dakaro ralyje baig  jau 
po antrojo lenktyni  etapo. Iš trij  Buenos Air se
prieš dvi savaites startavusi  Lietuvos motociklinink
fi niš  tame pa iame Argentinos mieste pasiek  tik 
Mindaugas Slapšys (KTM) – Balys Bardauskas ir 
Šar nas Paliokas, važiav  „Yamaha“ motociklais, 
pasitrauk  iš kovos pirmoje ralio pus je. Galutin je
motociklinink skaitoje M. Slapšys už m  99 viet ,
antr  kart empionu tapusiam ispanui Marcui Comai 

(KTM) pralaim j s 46 su puse valandos. Antras 
š kart liko pastarojo Dakaro ralio nugal tojas Cyrilas 
Despres (KTM) iš Pranc zijos, tre i  viet  už m
pirm  kart  karjeroje ant podiumo pakil s kitas 
pranc zas Davidas Fretigne („Yamaha“). Sunkvežimi
klas je v l nepralenkiami buvo daugkartiniai ralio 
empionai „Kamaz“ atstovai. Iki paskutinio lenktyni

etapo trukusi  tarpusavio kov  tarp penkiskart ralio 
nugal tojo ruso Vladimiro agino ir jo tautie io
Firdauso Kabirovo laim jo pastarasis, aplenk s
varžov  daugiau nei 3 minut mis. F. Kabirovui tai 
buvo antrasis triumfas Dakaro ralyje. Tre ias liko 
olandas Gerardas de Rooy’us su „Ginaf“. Pirm  kart
Piet  Amerikoje surengto Dakaro ralio maršrutas 
sudar  9500 kilometr .

Buriavimas
„T kstantme io odis ja“

OKLANDAS (NAUJOJI ZELANDIJA). Sausio 17 d., 
5 val. ryto Lietuvos laiku (16 val. Naujosios Zelandijos 
laiku), aplink pasaul  plaukianti jachta „Ambersail“ 
paliko Naujosios Zelandijos Oklando uost  ir prad jo
penkt j  „T kstantme io odis jos“ etap  Oklandas – 
Ušuajas (Argentina). Planuojama, kad pie iausi
pasaulio miest  Ušuaj  „Ambersail“ tur t  pasiekti 
vasario viduryje ir iš viso nuplaukti apie 5000 j rmyli .
Prieš penktojo Odis jos etapo start  Oklando miesto 
„Viaduct Basin“ uoste Lietuvos buriuotojai beveik 5 
dienas darbavosi laive, atlikdami iš anksto planuotus 
kapitalinio jachtos remonto darbus. Nuimtas jachtos 
stiebas, patikrinti visi vantai, mazgai ir laidai, atlikta 
aparat ros ir kabeli  profi laktika, taip pat pakeistas 
jachtos sraigtas, kuri „Ambersail“ prarado pakeliui 

 Okland . Anot „T kstantme io odis jos“ penktojo 
etapo kapitono Simono Steponavi iaus, buriuotoj
Meka vadinamame Oklande jachtos remontas 
atliktas itin profesionalai, o kelion  aplink pasaul
„Ambersail“ t sia geresn s formos nei tada, kai 
startavo Klaip doje. Penktojo etapo „Ambersail“ gula
Ramiajame vandenyne tur t  sugaišti maždaug 26 
paras. Etape plaukia 12 Lietuvos buriuotoj , tarp 
j  – ir jauniausias „T kstantme io odis jos“ narys, 
21-eri  met  buriuotojas Rokas Milevi ius. „Penktojo 
etapo gula – jaunyst s ir patirties lydinys. Labai 
pasitikiu ir gerbiu šiuos žmones. Su daugeliu iš j
j roje praleidau ne vien  dien . Iš Roko tikiuosi to 
paties, kaip ir iš kit gulos nari . Jis patyr s ir geras, 
aktyviai sportuojantis buriuotojas, o jo jaunas amžius 
yra privalumas, o ne išš kis. Jis vienodai gerai 
jau iasi ir stiebo virš n je, ir ant bang  skalbiamo 
bako. Kartu su Aidžiu Jaškevi iumi ir Dominyku 
Vizbaru jis yra m s  energijos užtaisas“, – sak
S. Steponavi ius. Pasak kapitono, šio etapo metu 
„Ambersail“ teks pasisve iuoti ne tik „riaumojan iose
keturiasdešimtosiose“, bet ir „kaukian iose
penkiasdešimtosiose“ platumose. „Kelion s
maršrutas tur t  leistis iki penkiasdešimtosios piet
lygiagret s. Tai – pareigojan ios platumos, ciklon
takas. Vidutine oro temperat ra šiuo met  laiku 
siekia 10 laipsni  šilumos, vandens – pora laipsni
mažiau. Šalta, ni ru, kelion s metu galima sutikti 
ledkalni “, – S. Steponavi ius. Šio etapo metu 
„Ambersail“ stos athamo salose, kuri  pad tis Piet
pusrutulyje analogiška Lietuvos pad iai Šiaur s
pusrutulyje. Art dama link Piet  Amerikos žemyno 
„Ambersail“ kirs datos keitimosi linij  – 180- j
dienovidin . Laikrod  teks pasukti 1 val. pirmyn ir vien
dien  atgal. Piet  Amerikos žemyne „T kstantme io
odis ja“ aplankys Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos 
lietuvi  bendruomenes. 

Masinis sportas
Lietuvos mokini  olimpinis festivalis

KAUNAS–JONAVA. Sausio 17 d. prasid jo 
Lietuvos mokini  olimpinio festivalio fi nalin s
varžybos. Laikinosios sostin s „Pil n “ vidurin je 
mokykloje pirmieji apdovanojimus išsidalijo 
kvadrato žaid jai, gim  1998 m., ir jaunesni. 
Nugal tojais tapo Kauno „Senamies io“ 
pagrindin s mokyklos žaid jai, aplenk  Birž
„Aušros“ vid. mokyklos ir Šilal s Stepono Dariaus 
ir Stasio Gir no vid. mokyklos atstovus. Finale dar 
žaid  Var nos r. Merkin s Vinco Kr v s gimnazijos 
komanda, kuri liko ketvirta. Tuo tarpu Jonavos 
suaugusi j  švietimo centre, smiginio sporto 
klube „Str l “ antrus metus vyko Lietuvos mokini
olimpinio festivalio smiginio varžybos. Suvažiavo 
30 mergai i  ir 29 berniuk  komandos, 177 
mokiniai iš 30 savivaldybi . Antrus metus iš eil s
mergai i  grup je nugal jo Kaišiadori  Vaclovo 
Giržado vidurin  mokykla (Vaida Ivoškait , Justina 
Žukauskait , Kristina Stan ikait , komandos 
vadovas – mokytojas metodininkas Povilas Petras 
Teišerskis). Antra – Trak  r. Lentvario 1-oji vidurin
mokykla, tre ia – Širvint  ,,Atžalyno“ pagrindin
mokykla. Berniuk  grup je geriausiai žaid
Jonavos „Senamies io“ gimnazija (Gediminas 
Sinkevi ius, Jonas Jonaitis, Marius Razma, 
komandos vadov  – mokytoja metodinink  Vyta 
Orlovien ). Antri – Mažeiki  „Pavasario“ vidurin s
mokyklos sportininkai, o treti – Vilniaus rajono 
Rukaini  vidurin s mokyklos moksleiviai.
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alį užkloję stori sniego patalai 
ir spustelėjęs šaltukas – dar 

vienas įrodymas, kad šiemet visų 
laukiamas „Winter Rally 2009“ vėl 
sukvies tūkstantines sirgalių mi-
nias ir gausų būrį greičio bei adre-
nalino ištroškusių lenktynininkų į 
žiemos ralio trasas. Ir tegul jokia 
gamtos stichija nemėgina tam su-
trukdyti – sausio 31 dieną vieną 
seniausių Lietuvos miestų – Ute-
ną – žūtbūt sudrebins sportinių 
automobilių riaumojimas! 

NAUJOVĖ NR 1. Prisiekę ra-
lio fanai ir visi kiti automobilių 
sportui neabejingi sirgaliai turė-
tų suklusti, mat varžybų organi-
zatorius – bendrovės „Pitlane“ 
kolektyvas su Benediktu Vanagu 
priešakyje – šiemet pateikia net 
kelias naujoves. Pirmiausiai – pa-
sikeitusi varžybų vieta. Šių metų 
žiemiškosios ralio fi estos sostine 
pirmąkart skelbiamas Utenos 
miestas, nestokojęs ambicijų per-
imti šį titulą, tad senos tradicijos 
persikels į naujas trasas. Nepažįs-
tami greičio ruožai, juose verdan-
ti arši kova, milžiniškas greitis ir 
tikros ralio emocijos – geriausia, 

ką gali pasiūlyti „Winter Rally 
2009“. „Visuomet kiek galėdami 
remiame sportą, o ralis mums 
niekada nebuvo svetimas. Jau 
septynerius metus rengiame pri-
pažinimą pelniusį „Aukštaitijos“ 
ralį. Dabar savo krašte turėsime 
ir žiemiškas varžybas. Specialiai 
niekada jų nemedžiojome, tad vi-
liamės, kad Visagino vadovai ne-
turėtų pernelyg užsigauti. Tiesiog 
reikia pripažinti, kad nūdienos 
ekonominė situacija verčia ralio 
organizatorius ieškoti fi nansiškai 
pajėgesnių savivaldybių, kurios 
galėtų daugiau materialiai prisi-
dėti“, – sako Utenos rajono savi-
valdybės meras Alvydas Katinas.

NAUJOVĖ NR 2. Kartu pasi-
keitė ir varžybų formatas. Šįkart jas 
numatyta vykdyti kompaktiškai – 
vos vieną dieną. Ankstų sausio 
31-osios rytą startavę sportininkai 
jau po pietų pasieks fi nišo tiesiąją 
aikštėje greta Utenos kultūros cen-
tro. Organizatoriai neabejoja, kad 
toks sprendimas daugeliui žiūrovų 
savaime išspręs nakvynės ir kitus 
rūpesčius, o ir dideliam dalyvių ra-
tui leis taupiai pradėti naudoti šių 

metų sezonui sukauptą biudžetą. 
Bendras ralio trasos ilgis – 214 ki-
lometrų, iš kurių 101 km apsnigtais 
ir ledo sukaustytais keliais drieksis 
dvylika greičio ruožų.

NAUJOVĖ NR 3. Dar viena 
ne mažiau intriguojanti ir sporti-
ninkus bei ralio aistruolius vilio-
janti žinia: kartu su „Winter Rally 
2009“ šiemet vyks ir Latvijos ralio 
čempionato pirmasis etapas. Tai 
byloja, kad žiūrovai trasose pa-
matys kur kas daugiau pajėgių 
lenktynininkų ne tik iš Lietuvos, 
bet ir Baltijos šalių – Latvijos ir 
Estijos. Kartu su kaimynais „bra-
liukais“ prieš įtemptą sezoną tar-
pusavyje „pasimatuoti“ pajėgumą 
žada ir atstovai iš Rusijos, Ukrai-
nos bei Lenkijos. Estams tai bus 
ideali proga išmėginti savo kovi-
nę techniką ir dar kartą patikrinti 
meistriškumo lygį prieš jų šalyje 
vyksiantį „Põlva Winter Rally“, 
kurio startas numatytas praėjus 
dviem savaitėms po lietuviškųjų 
varžybų. Visa tai užtikrins atkak-
lias ir itin azartiškas sportines 
varžovų batalijas iki pat paskuti-
niųjų žiemos ralio kilometrų.

KARTELĖ. Ypatinga atmosfera 
pasižymintis žiemos ralis laikomas 
vienu įdomiausių ir kasmet visų 
žiūrovų ypatingai laukiamas. Juo-
lab kad pagal seną tradiciją tai būna 
pirmasis Lietuvos automobilių 
ralio čempionato (LARČ) etapas, 
pažymėtas ne tik Lietuvos auto-
mobilių sporto federacijos (LASF), 
bet ir Tarptautinės automobilių 
federacijos (FIA) regalijomis. Ne 
išimtis ir šiemet: tris mėnesius 
trukusią pauzę po pernykščio ralio 
„Aplink Lietuvą“ triukšmingai nu-
trauks skambia šiųmečio sezono 
preliudija tapsiantis „Winter Rally 
2009“. Prie šių varžybų vairo jau 
nebe pirmą kartą entuziastingai 
stoja nemažą patirtį sukaupusi 
žinomo lenktynininko B. Vanago 
vadovaujama komanda, žadanti ir 
šįsyk įveikti sau aukštai iškeltą ra-
lio kokybės kartelę. Tad jau dabar 
žiemiškų pramogų ieškotojai savo 
kalendoriuose sausio 31 dieną tu-
rėtų pažymėti itin ryškia spalva. 
Tądien visi, kam nesvetimas auto-
mobilių gausmas, greitis, virtuo-
ziškas vairavimas, gera nuotaika ir 
ilgai išliekantys žiemiški įspūdžiai, 
trauks Utenos link. 
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Leidžia Vš  „Sporto leidini  grup “
Spausdina UAB „Arx Baltica“, 
Veiveri  g. 142B, Kaunas, Lietuva

Autori  nuomon  neb tinai sutampa su 
redakcijos nuomone. Už reklam  turin  ir kalb
redakcija neatsako. Perspausdinti tekstus ir 
iliustracijas galima tik gavus raštišk  sutikim .
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ART JA GREI IO FIESTA
Š

MARGUMYNAI

„Winter Rally 2009“ organizatoriai džiaugiasi šaltuku, tikisi sirgali  mini  ir sp ding  varžyb .

Lietuvoje – unikal s
krepšinio bateliai
NAUJOVĖ. Lietuvoje jau galima įsigyti uni-

kalius krepšinio batelius iš naujosios „Adidas“ 
kolekcijos. Kolekcijos batelių modeliai ypatin-
ga todėl, nes yra panašūs į 2008–2009 metų 
NBA sezono pradžiai sukurtus vienetinius 
modelius, skirtus NBA krepšinio žvaigždėms: 
Kevinui Garnettui, Dwightui Howardui, Ti-
mui Duncanui, Michaelui Beasley‘ui ir Joshui 
Smithui. Du „Adidas“ pristatytų batelių mode-
liai ypatingi ir todėl, nes pagaminti pagal spe-
cialią Bounce™ technologiją – o tai reiškia, kad 
juos avint žaidėjo padas yra labiau apsaugotas 
nuo smūgių, sportininkas jaučia didesnį kom-
forto jausmą, o jo energijos sąnaudos žaidimo 
ar treniruočių metu yra palaikomos optima-
liai. Siekdami, kad krepšininko padas žaidimo 
metu būtų labiau apsaugotas nuo smūgių, 
Bounce™ technologijos kūrėjai tradicinį poro-
lono padą pakeitė į specialų, pagamintą iš skai-
draus termoplastinio uretano (TPU). Statant 
koją ant žemės padas tarsi susispaudžia ir kaip 
spyruoklė grįžta į pradinę formą, taip suteik-
damas jėgos kitam žaidėjo žingsniui. Prie šio 
efekto prisideda ir adiPRENE vidpadis, kuris 
padidina smūgio jėgos sugėrimą. Be to, kad 
batas su TPU padu yra lengvesnis nei įprasti 
krepšinio bateliai, jis yra ir atsparus tempera-
tūrų pokyčiams, todėl jais avinčiam žaidėjui 
intensyvių treniruočių ar žaidimo metu yra 
užtikrinamas komforto jausmas. Siekiant 
krepšininkui padėti dar geriau žaisti ir jausti 
didesnį patogumą, buvo sukurta Bounce™ ba-
telio išorė - batelio padas yra padengtas guma 
su grublėtu, vadinamuoju eglutės raštu, kuris 
krepšinio aikštelėje garantuoja geresnį sukibi-
mą, o viršutinė dalis yra pagaminta iš sinteti-
nės odos, todėl bateliai – patvarūs. Bounce™ 
technologijos pagrindu pagamintus krepšinio 
batelius jau dabar ga- lima įsigyti 
visose „Sportland“ bei 
„Adidas“ parduo-
tuvėse. Jų kai-
na – 449 Lt. 

TRUMPAI

VIZITAS
Sausio pabaigoje 

Lietuv  atvyks ir tre-
iasis „FIBA Europe“ 

vadovas – sporto 
direktorius Kosta 

Ilievas. Jis  m s
šal  atvyksta, kad 

vertint  pasirengim
2009 met  Europos 

jaunu i  (iki 16 
met ) vaikin em-
pionatui. Šios var-

žybos vyks Kaune. 
K. Ilievas apži r s

arenas, viešbu ius,
susipažins su ren-

giantis empionatui
nuveiktais darbais. 

Ypatinga atmosfera pasižymintis žiemos ralis laikomas vienu domiausi  ir 
kasmet vis  grei io ir adrenalino ištroškusi  ži rov  ypatingai laukiamas. 

«

«

«

APRANGA
Bendrov  „T ta“,

kurianti ir gaminanti 
išskirtines krepšinio 

aprangas, k r
nauj  padalin ,

kuris specializuosis 
platesn je srityje - 
sportini  aprang
futbolui, tinkliniui, 

rankiniui, ledo rituliui 
ir kitoms sporto 

šakoms. Šie sporto 
r bai bus žymimi 
naujuoju prekiniu 

ženklu „Team uni-
form“, kurio moto - 

apranga vienija 
komand !

„Winter Rally 2009“ trasose lenktyniaus ne tik Lietuvos ekipažai, bet ir sve iai iš  Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos bei Lenkijos
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N E MOK AM AS  S E M I N AR AS

Seminarą veda 
Aistė Žemaitytė

Seminarą organizuoja 
Lietuvos sporto federacijų 

sąjunga ir savaitraštis 
“Sportas”

Siūloma seminaro data, 
laikas: 2009 02 18 11 val.

Registracija 
El.paštas: info@lsfs.lt
Telefonas: 852310582

TRE IA MEDALIO PUS : EFEKTYVUS EKONOMINIS
SPORTO, VERSLO IR ŽINIASKLAIDOS BENDRADARBIAVIMAS

Faktą, kad kiekvienas me-
dalis turi tris puses, žinome 
kiekvienas, tačiau akcen-
tuojame tik dvi jo puses ir 
neišnaudojame trečiosios. 
Pasaulinė krizė diktuoja 
naują sąlygą: su minimaliais 
resursais pasiekti maksi-
malų efektą. Vakaruose eko-
nominis faktorius dar prieš 
prasidedant krizei paskatino 
vienytis sportą, verslą ir 
žiniasklaidą. Šie partneriai 
įgavos magiškosios triados 
pavadinimą. Koalicija suda-
roma ne bendriems, o savo 
tikslams pasiekti.

SEMINARO PROGRAMA

Sporto, verslo ir žiniasklaidos atstovų 
motyvai bendradarbiauti

Kodėl konkrečiai Jums tai naudinga? Kiekvienas dalyvis apžvelgiamas 
atskirai dėl skirtingų motyvų.

Trukmė: 45 min.

Efektyvus ekonominio bendradarbiavimo modelis
Modelis pristatomas, remiantis konkrečiu atveju.

Trukmė 60 min.

Diskusijos
Trukmė 15 – 20 min

Seminaras parengtas pagal aktualiausias pasaulyje sporto ekonomikos 
žinias, pristatytas tarptautinio kongreso „Sportas, žiniasklaida ir komunika-

cija“, vykusio pasauliniame sporto ekonomikos centre Kelne, metu.

«

«

«

«


