Gegužės 25 dieną Kvėdarnoje Klaipėdos lengvosios atletikos veteranų sporto klubas
“Ąžuolas” surengė trečiąsias Lietuvos lengvosios atletikos veteranų vasaros sezono
atidarymo varžybos. Varžybose dalyvavo sporto veteranai iš Alytaus, Gargždų, Jokūbavo,
Kauno, Klaipėdos, Kvėdarnos, Leipalingio, Mažeikių, Palangos, Pakruojo, Radviliškio,
Šiaulių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Vilniaus. Varžybose dalyvavo latviai iš Engure,
Tukums, Ventspilio.
Atidarymo metu sulaukus 80 metų pasveikintas šių varžybų sumanytojas Eugenijus
Ivanauskas.
Pirmą kartą varžybose dalyvavo ir penki vaikai, kitąmet jų tikrai bus daugiau.
Klaipėdietė
devynerių metų Melita Svetlanos Pugachevos ir dvylikametė Brigita
mažeikiškės Sandros Mitkevičienės dukros bėgo 100m, Melita dar metė granatą, o Brigita
bėgo 200 m. Penkiolikamečiai klaipėdiečiai Edvinas Norvaiša šoko į tolį iš vietos, o Gustas
Gresevičius bėgo 100m.
Visi renginio dalyviai vaišinosi cepelinais, varžybų dalyviai į namus išsivežė po
stiklainį medaus.
Pagerinti 7 Lietuvos veteranų rekordai:
Danutė Bučinskienė (W60)
100 m – 17,85 s;
Tolis - 3,20 m ;
Edita Valiulienė
(W50)
100 m - 14,95 s;
Svetlana Pugacheva (W45)
80 b/b - 14,73 s;
Antanas Ruginis
(M 70)
100 m - 14,96 s;
200 m - 31,83 s;
Saulius Svilainis
(M 60)
Metimų penkiakovė – 4194 tšk.
Šią savaitę penkių dalyvių pasiekti rezultatai geriausi pasaulyje, tai :
Jadvyga Putinienė
(W70) metimų penkiakovė – 4383 tšk;
Genovaitė Kazlauskienė (W65) metimų penkiakovė – 4144 tšk;
rutulys - 10,21 m;
Valda Morkūnienė
(W55)
rutulys – 12,9 m;
Saulius Svilainis
(M 60) metimų penkiakovė – 4194 tšk;
Gintautas Misevičius
(M 50)
svarstis – 19,14 m;
Arūnas Andrijauskas
(M 50) metimų penkiakovė – 3696 tšk;
Penkis aukso medalius (diskas, ietis, kūjis, svarstis, metimų penkiakovė) iškovojo
Jadvyga Putinienė;
keturis Saulius Svilainis (šuolis į tolį iš vietos, diskas, rutulys, metimų penkiakovė),
tris Edita Valiulienė (100 b/b, 100m, tolis);
po du medalius Henryk Gulbinovič (100m, trišuolis), Milda Zubavičienė (200 m,
400m), Rolandas Šmergelis ( 400m, 1500 m), Valdis Cela (100 b/b, 300b/b); Valda
Morkūnienė (šuolis į tolį iš vietos, granata), Eugenijus Ivanauskas (ietis, granata), Rimvydas
Medišauskas (kūjis, svarstis)
po vieną – Ramunė Pociuvienė (1500 m), Saulius Prielgauskas (3000 m), Lina
Zaniauskienė (aukštis), Vytautas Milius (aukštis), Genovaitė Kazlauskienė (rutulys).

Džiaugiuosi, kad varžybos ir visas renginys pavyko. Daugiausiai norisi padėkoti
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos kolektyvui ir jos direktorei Loretai Pociuvienei.
Maloniai nustebino gimnazijos mokytoja, varžybų vyriausioji teisėja Ilona Česaitienė
. Ji apmokė teisėjauti apie dvidešimt gimnazijos septintokų, aštuntokų ir sudarė teisėjų
komandas. Atskirų rungčių teisėjų komandoms vadovauti sutiko treneriai (ir klaipėdiečiai) ir
mokyklos mokytojai.
Pirmą kartą per mano vadovavimo sporto klubui "Ąžuolas" laikotarpį (dveji metai,
penkerios varžybos) visos rungtys ir varžybos baigėsi laiku. O kokios varžybos Kvėdarnoje
be cepelinų? Mokyklos virėjų pagamintais cepelinais buvo pavaišinti ir sporto veteranai, ir
teisėjai, ir sirgaliai, ir svečiai.
Taip pat esame dėkingi Šilalės rajono merui Jonui Gudauskui. Eugenijui Ivanauskui
įteikus Šilalės rajono tarybai prašymą dėl paramos, meras tarpininkavo ją skiriant. Parama
buvo panaudota kaip niekad sėkmingai. Nusprendus medalius iškeisti į medų, už gautas lėšas
Šilalės rajono ekologiniame ūkyje buvo nupirkta tiek stiklainių medaus, kad, įteikus juos
visiems varžybų dalyviams, dar liko apdovanoti labiausiai varžybas rengti padėjusiems
asmenis. Beje, meras ne tik pasveikino varžybų dalyvius, bet ir kartu su žmona išbandė jėgas
1500 m bėgimo rungtyje.
Varžybose dalyvavo sporto veteranai iš Gargždų, Jokūbavo, Kauno,
Klaipėdos, Kvėdarnos, Leipalingio, Mažeikių, Palangos, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių,
Telšių, Vilniaus, Žiežmarių. Kaip ir praėjusiais metais varžybose dalyvavo draugai latviai iš
Liepojos ir Tukums.
Šiais metais puikiai startavo “Ąžuolo” klubo nariai. Dalyvavę dvidešimt septynių
rungčių varžybose, jie iškovojo šešiolika pirmųjų vietų. Latviai tapo nugalėtojais keturių
rungčių varžybose. Kitų Lietuvos klubų krepšelyje - septynios pirmosios vietos.
Net keturias rungtis (ietis, svarstis, rutulys, granata) laimėjo mūsų pirmoji olimpietė
Jadvyga Putinienė. Tris pergales (barjerai, tolis, tolis iš vietos) iškovojo Lina Zaniauskienė,

po dvi pergales - Eugenijus Ivanauskas (ietis, granata) ir Vladas Zaniauskas (tolis, trišuolis).
Nugalėtojais taip pat tapo Algina Vilčinskienė (diskas), Vytautas Zaniauskas (200 m), Andrej
Dmitrienko (barjerai), Giedrius Martišauskas (400 m) ir Vytautas Milius (aukštis).
Reikia pasidžiaugti, jog nemažai dalyvių atvyko su šeimomis. Vieni rungtyniavo, kiti
stebėjo varžybas. Į Kvėdarną atvyko net keturi Zaniauskų ir trys Vilčinskų šeimos atstovai.
Dvi Vilčinskų šeimos moterys Ramunė ir Algina dalyvavo, Kazimieras teisėjavo. Tačiau
gausiausia buvo Andrejus Dmitrienko šeima. Šeimos galva ir žmona Ana dalyvavo
varžybose, o trys jų atžalos „sirgo“ už tėvelius. Savo sirgalius turėjo Saulius Jankauskas ir
Natalija Krakienė. Trijų šeimų - Svilainių, Kazlauskų ir Gudauskų - varžėsi tiek vyrai, tiek
žmonos.
Varžyboms teisėjavo ir mūsų klubo nariai Vidmantas Daujotas, Justinas Martinkus
(Justinas varžėsi ir disko metimo rungtyje), Kazys Vilčinskas. Ženkliai prie gero varžybų
organizavimo prisidėjo kaunietis Rimvydas Medišauskas. O mūsų Rimas Zabulionis
varžybas stebėjo sirgdamas.
Kaip visada puikiai startavo metikai. Jie varžėsi penkiose rungtyse ir pasiekė keturis
Lietuvos rekordus. Granatos metimo sektoriuje rekordus pasiekė Danguolė Stonytė, ji (5054 metų amžiaus grupė) nusviedė granatą 39,45 m (ankstesnis rekordas priklausė Marijai
Petrauskienei – 32,58 m), Sigutės Gureckienės (60-64) rezultatas 33,40 m, o tai 2,60 m
daugiau už jos buvusį rekordą, Jadvyga Putinienė (70-74) nusviedė įrankį 31,20 m (buvo jos
– 29,20 m). Birutė Keršulienė užfiksavo rekordą 65-69 metų amžiaus grupėje - 20,75 m.
Kaunietis Rimvydas Medišauskas pakartojo Lietuvos rekordą, pasiektą praėjusiais metais
pasaulio pirmenybėse Vengrijoje (trumpasis kūjis, 18,66 m). 80 m barjerinio bėgimo
distancijoje Lietuvos rekordus pasiekė šiaulietė Edita Valiulienė – 16,32 s (50-54 amžiaus
grupė) ir “Ąžuolo” narė Lina Zaniauskienė – 17,37 s (55-59).
Įdomu pastebėti, kad, jeigu praėjusiais metais Kvėdarnoje dominavo metikai, tai šiais
metais ir šuolių sektoriuose ir bėgimo takeliuose (100m, 200 m), ir varžėsi panašus dalyvių
skaičius. Kaip visada daug dalyvių sutraukė granatos metimo ir šuolio į tolį iš vietos rungtys.
Štai koks yra populiariausių rungčių penketukas: disko metimas (18 dalyvių), šuolis tolį iš
vietos (15), granatos metimas (13), rutulio stūmimas (12), 200 m bėgimas (11).

