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LIETUVOS VANDENSVYDŽIUI – 
AŠTUONIASDEŠIMT METŲ! 

Tai gražus ir garbingas jubiliejus, kalbantis 
apie turtingas sportines tradicijas. Pradžia buvo 
XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje, tačiau 
gera sportinė tradicija peržengė ne tik amžiaus, 
bet ir tūkstantmečio slenkstį. 

Lietuvoje vandensvydis nėra populiari sporto 
šaka, tačiau ji vienija žmones tvirtus savo 

charakteriu ir valia, nes tai išskirtinė sporto šaka, reikalaujanti ypatingos 
harmonijos tarp ištvermės, jėgos, greitos reakcijos, puikios orientacijos bei 
susitelkimo bendram tikslui. Būtent susitelkimo bendram tikslui ir riekia 
šiandienos Lietuvos vandensvydžio sportui. Tik bendro susitelkimo dėka 
galėsime ir toliau puoselėti gražias ir garbingas vandensvydžio tradicijas bei 
plėsti vandensvydžio geografiją Lietuvoje.  

Būtent šio susitelkimo dėka ateityje, kaip ir dabar, galėsime didžiuotis 
vandensvydininkais, kurie išaugo žinomais Lietuvos diplomatais, politikais, 
menininkais, mokslininkais, gydytojais, finansininkais, verslininkais, žurna-
listais, savo veikla garsinančiais nepriklausomos mūsų šalies vardą. 

Sveikinu jubiliejaus proga visus šios sporto šakos veteranus, aktyvius 
sportininkus ir pačią jauniausią vandensvydininkų kartą, kuriems teks garbė 
puoselėti šios sporto šakos tradicijas dvasią, bei stengtis praturtinti jos isto-
riją naujomis pergalėmis. 

 

VIKTORAS TONKICH 
Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentas 
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SU LIETUVOS VANDENSVYDŽIO  
80-MEČIU! 

Visas mano gyvenimas - tai vandensvydis ir 
taip jau atsitiko, kad jau 50 metų esu susijęs su 
šia sporto šaka. Jau 30 metų esu vandensvydžio 
federacijos generalinis sekretorius ir vis 
neperstoju žavėtis mūsų sporto entuziastais - 
žaidėjais, treneriais, teisėjais ir gerbėjais. 

Nežiūrint į tai, kad Lietuvoje vis dar trūksta 
baseinų ir ši sporto šaka nėra tokia populiari kaip kitose šalyse, apie Lietuvą 
jau žino visa Europos vandensvydininkų šeima, nes Lietuvai jau pernai 
buvo patikėta surengti Europos Šiaurės ir Baltijos jūros šalių jaunimo ir 
jaunių pirmenybes, o šiemet - ir Europos vandensvydžio jaunimo atrankos 
varžybas. Jos praėjo aukštame lygyje, visos svečių komandos buvo paten-
kintos, o Tarptautinė vandensvydžio federacijos /LEN/ vadovai jas įvertino 
kaip puikias. Tai buvo mano gyvenimo tikslo dalis, kurią manau sėkmingai 
pavyko įgyvendinti. 

Tikiuosi, kad treneriai ir jų auklėtiniai nenuleis rankų ir toliau sėkmingai 
darbuosis Lietuvos vandensvydžio sporto labui. Norisi tikėtis, kad ir basei-
nų ateityje bus daugiau, tada ir vandensvydininkų šeima bus gausesnė ir 
rezultatai geresni. 

Jubiliejaus proga norėčiau palinkėti visiems Lietuvos vandensvydinin-
kams, treneriams, teisėjams ir sporto vadovams visapusiško supratimo, su-
sikalbėjimo bei santarvės. Tik bendrai dirbdami galima pasiekti, kad mūsų 
mylima olimpinė sporto šaka įgautų vis didesnį populiarumą bei plėstųsi jos 
geografija Lietuvoje. 

Sveikatos visiems vandensvydžio veteranams, užsispyrimo sportinin-
kams, pasiaukojančio darbo treneriams ir santarvės visiems, kas myli van-
densvydį! 

Su nuoširdžia pagarba ir su 80-tuoju Lietuvos vandensvydžio jubilieju-
mi! 

  

ROLANDAS VIZGIRDA 
Lietuvos vandensvydžio federacijos generalinis sekretorius. 
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VANDENSVYDIS LIETUVOJE IR PASAULYJE 
Prieš aštuoniasdešimt metų Klaipėdoje 
Ši knyga skiriama Lietuvos vandensvydžio aštuoniasdešimtmečiui. Tai 

gana ilgas laiko tarpas, per kurį Lietuva ir vandensvydis pergyveno ir paki-
limus, ir okupacijas, ir Atgimimo viltis.  

Lietuvoje pirmieji vandensvydį pradėjo žaisti Klaipėdos „Poseidono“ 
klubo sportininkai. Pirmosios oficialios varžybos įvyko Klaipėdoje 1931 m. 
rugpjūčio 9 d., kai „Poseidono“ klubas priiminėjo dvi komandas iš Mažo-
sios Lietuvos: Tilžės „SK1910“ ir Įsruties „SVO“. Klaipėdiečiai tilžiečius 
nugalėjo - 3:2, įsrutiečius - 4:1.  

Tą patį mėnesį Rygoje įvyko stambus tarptautinis turnyras, kuriame da-
lyvavo ir Klaipėdos „Poseidonas“, kuris, finale 4:2 įveikęs Rygos „Baltija“, 
tapo turnyro nugalėtoju. 

Kaune vandensvydis pradėtas kultivuoti 1935 m., įrengus Nemune, 
Karmelitų saloje esančiame jachtklube atvyrą 50 m. ilgio baseiną. 1936 m. 
Kaune viešėjusi Vengrijos „Agrapo“ studentų klubo komanda nugalėjo 
lietuvius - 15:0. 1937 m. Kaune įvykęs pirmasis Kauno ir Rygos komandų 
susitikimas baigėsi rygiečių pergale - 7:2.  

1938  m. vandensvydis buvo įtrauktas į Lietuvos tautinės olimpiados 
varžybų programą. Varžybos vyko liepos 22-24 d. Kaune, dalyvavo šešios 
komandos. Pirmąją vietą užėmė Amerikos lietuvių komanda, finale 4:2 
įveikusi Kauno šaulių jachtklubą. Trečiąją vietą užėmė Kauno „Kipras“ 
(Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos klubas), įveikęs Latvijos „Laisvę“. 

1940 m. Kaune įvyko pirmieji tarpvalstybiniai susitikimai: Lietuva –
Estija – 0:4, Lietuva – Latvija – 0:7. Pirmąją nacionalinę rinktinę sudarė 
J.Šulkevičius, A.Skebas, J.Astrauskas, B.Bieliauskas, E.Narbutas, 
M.Petrukevičius, R.Bagdonavičius, A.Kostkevičius ir V.Kostkevičius.  

Vandensvydžio raidos istorija 
Žaidimas kilo Didžiojoje Britanijoje XIX a. antroje pusėje. Iš pradžių 

žaidėjai plaukdavo sėdėdami ant žirgus imituojančių statinių, papuoštų žir-
go galvomis ir uodegomis, kamuolį smūgiuodavo su irklais arba kartimis. 
Tikslas – įmesti kamuolį į valtį ar plaustą, vėliau – į vartus.  

1876 m. škotas Viljamas Vilsonas (William Wilson) sukūrė pirmas van-
densvydžio taisykles. 1881 m. įvyko pirmosios tarptautinės varžybos tarp 
Anglijos ir Škotijos (0:4). Žaidimas greitai plito JAV, Vokietijoje, Švedijo-
je, Austrijoje, Prancūzijoje, kitur.  

Iš pradžių Lietuvoje šis žaidimas buvo vadinamas vandeniniu, vėliau – 
vandensvydžiu. Šis pavadiniams kilęs iš dviejų žodžių – vanduo ir sviesti.  

Dabar tai sportinis žaidimas su kamuoliu stačiakampiame (30 x 20 m, 
moterų - 25 × 20 m.) baseine ar kitame vandens telkinyje. Vandens gylis –  
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Lietuvos vandensvydžio 70-mečiui skirtą turnyrą atvyko ir kaimynų 
baltarusių komanda 
 
nemažiau 1,8 m. Kiekvieną komandą sudaro septyni pagrindiniai žaidėjai 
(vienas jų – vartininkas) ir šeši atsarginiai žaidėjai (vienas jų gali būti antra-
sis vartininkas). Tikslas – plaukiant vandenyje, stumiant kamuolį, arba per-
duodant jį vienas kitam įveikti varžovo gynybą ir kamuolį įmesti į varžovo 
vartus bei neleisti varžovui įmesti kamuolį į savuosius vartus. Laimi ko-
manda, įmetusi daugiau įvarčių į varžovo vartus. Įvartis įskaitomas kai ka-
muolys - kerta vartų liniją. Vartų ilgis 3 m., aukštis virš vandens lygio 0,9 
m. Rungtines sudaro keturi kėliniai po 8 min gryno laiko, 2 pertraukos po 2 
min., viena – 5 min. Jeigu pasibaigus rungtynių laikui abi komandos turi po 
vienodą kiekį įvarčių, bet reikia išaiškinti nugalėtoją, rungtynės pratęsiamos 
dar 2-jais kėliniais po 3 min. Nepaaiškėjus nugalėtojui, metami 5 m. baudi-
niai. Žaidžiama rankomis. Žaidėjui (išskyrus vartininką) bet kokioje situaci-
joje leidžiama kamuolį laikyti tik viena ranka, draudžiama smūgiuoti ka-
muolį kumščiu. Visiems žaidėjams negalima kojomis liesti baseino dugno. 
Prasižengęs žaidėjas šalinamas iš žaidimo 20 sek. Po 3-jų asmeninių baudų 
žaidėjas šalinamas iš rungtynių visam laikui, tačiau gali būti keičiamas kitu. 
Baudos metimai vykdomi nuo 5 m linijos. Plaukti galima įvairiais stiliais. 
Komandas skiria skirtingų spalvų kepuraitės, vartininkai dėvi raudonas 
kepuraites. Komanda gali laikyti kamuolį ne daugiau kaip 30 sek. Vyrams 
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kamuolio dydis 68 - 71 cm, moterims – 66 - 67 cm., svoris 450 - 400 g. 
Rungtynėms teisėjauja du aikštės, du šoniniai, vienas laiko teisėjas ir varžy-
bų protokolo sekretorius.  
Žaidžiamas ir mini vandensvydis mažesniame baseine (15 x 11,5 m), ma-
žesniais vartais (2,5 x 0.8 m). Žaidžia vyrai po 4 žaidėjus, įstatant vartinin-
ką, moterys ir jauniai – po 5. 
 
 

 
 

Susitikime su Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite, Rolandas 
Vizgirda padėkojo jai už paramą kovoje dėl Vilniaus Lazdynų baseino 
ir pasiguodė dėl baseinų stokos Lietuvoje. Prezidentė maloniai sutiko 
nusifotografuoti su R.Vizgirdos vyresne dukterimi Diana bei anūkais- 
Roku ir Ingrida Škirpais, šiuo metu gyvenančiais JAV 

 
Vandensvydis – olimpinė sporto šaka 
Vandensvydis tapo pirmas komandinis žaidimas, įtrauktas į Olimpinių 

žaidinių programą. Tai įvyko 1900 metais. Pirmose OŽ Paryžiuje dalyvavo 
keturios vandensvydžio rinktinės – Dž. Britanijos, Prancūzijos, Belgijos ir 
Vokietijos. 
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Olimpinių žaidinių nugalėtojai: Dž. Britanija (1900, 1908, 1912, 1920), 
JAV (1904), Prancūzija (1924), Vokietija (1928), Vengrija (1932, 1936, 
1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004, 2008), Italija (1948, 1960, 1992), Ju-
goslavija (1968, 1984, 1988), SSRS (1972, 1980), Ispanija (1996).  

Garsiausias vandensvydininkas - vengras Dežo Giarmatis (Dezco Gyar-
mati) laimėjo 5 olimpinius medalius (aukso - 1952, 1956, 1964; sidabro – 
1948, bronzos - 1960). 

Moterys Olimpinėse žaidynėse pradėjo dalyvauti 2000 m. Nugalėjo: 
Australija (2000), Italija (2004), Nyderlandai (2008).  

Tarptautinė mėgėjų plaukimo federacija - FINA 
Londono olimpinėse žaidynėse (1908) buvo įkurta Tarptautinė mėgėjų 

plaukimo federacija (Federation internationale de Natation, FINA), Pirmo-
siomis narėmis tapo Belgijos, Danijos, Dž. Britanijos, Suomijos, Prancūzi-
jos, Vokietijos, Vengrijos ir Švedijos plaukimo federacijos.  

 

 
 
Nepamirštama Lietuvos jaunių rinktinės stovykla Budapešte. Kartu 

su Lietuvos komanda - pasaulinė vanndensvydžio legenda, olimpinis 
čempionas Tamašas Farago. 2007 metai 

 
FINA patvirtino naujas tarptautines vandensvydžio taisykles, kurios dar 

buvo keičiamos 1950, 1970 ir 1996 m., koreguojamos 2005 m.. Taisyklių 
tobulinimo tikslas – padaryti žaidimą greitesniu, dinamiškesniu, rezultaty-
viu, labiau pritraukiančiu žiūrovus, atsisakyti grubių grumtynių.  

FINA veikla greitai plėtėsi: 1908 buvo 8 nariai, 1928 – 38, 1958 – 75, 
1978-106, 2000 - 174, 2010 - 202 nariai. 1991 prie FINA buvo įsteigtas 
Tarptautinis vandensvydžio komitetas (Technical water polo committee). 

Europos ir pasaulio vandensvydžio čempionatai 
Pirmasis Europos vandensvydžio čempionatas įvyko Budapešte 1926. Jį 

laimėjo Vengrija. Pirmasis Europos vandensvydžio moterų čempionatas 
įvyko Norvegijoje, Osle 1985. Jį laimėjo Nyderlandai.  

Pirmasis Pasaulio vandensvydžio čempionatas įvyko Jugoslavijoje, Bel-
grade 1973. Čempionu tapo Vengrija. Antrasis – Kolumbijoje, Kalyje 1975, 
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trečiasis – Vokietijos DR, Berlyne 1978. Čempionatai vyko nereguliariai, 
kas 2-4 metus. Pasaulio čempionais tapo Vengrija (1973, 2003), SSRS 
(1975, 1982), Italija (1978, 1994), Jugoslavija (1986, 1991), Ispanija (1994, 
1998, 2001), Serbija ir Juodkalnija (2005), Kroatija (2007), Serbija (2009). 

Pirmasis moterų Pasaulio čempionatas įvyko Ispanijoje, Madride 1986 
m. Jį laimėjo Australija. Antras – Australijoje, Perte 1991 m., trečias – Itali-
joje, Romoje 1994 m. Čempionatai vyko nereguliariai, kas 2-5 metus. Čem-
pionėmis tapo Australija (1986), Niderlandai (1991), Vengrija (1994, 2005), 
Italija (1998, 2001 ), JAV (2003,2007, 2009). 

1970 įvyko pirmasis Europos vandensvydžio jaunių čempionatas, kurį 
laimėjo SSRS. 1994 - pirmasis Europos vandensvydžio jaunių merginų 
čempionatas, kurį laimėjo Nyderlandai.1983 įvyko pirmasis Europos van-
densvydžio jaunimo čempionatas, jį laimėjo Vengrija. 

Europos ir pasaulio vandensvydžio taurės varžybos 
Europos vandensvydžio čempionų taurės varžybos tarp stipriausių klu-

binių komandų vyksta nuo 1963-1964 m. sezono, moterų – nuo 1988 m.. 
Pirmoji vyrų komanda, laimėjusi šią taurę buvo Belgrado „Partizan“, mote-
rų – Nyderlandų „Donka“. 1974-1975 m. sezone įvyko pirmosios Europos 
vandensvydžio Taurės varžybos tarp nacionalinių taurių nugalėtojų, jas 
laimėjo Budapešto „Ferencvaroš“ klubas. 

Nuo 1980 m. Europos plaukimo federacija (Ligue Europėenne de Nata-
tion, LEN) rengia LEN taurės varžybas, moterims – nuo 2000 m..  

Nuo 1979 m. FINA rengia vandensvydžio Pasaulio taurės varžybas, mo-
terų – nuo 1980 m. Pirmoji šią taurę iškovojo Vengrija, moterų – Nyderlan-
dai.  

Patrase (Graikija) 2002 m. įvyko pirmosios vandensvydžio Pasaulinės 
lygos varžybos, Long Beach‘e (JAV) 2004 m..- moterų. Jas laimėjo Rusija, 
moterų – JAV. 

Vandensvydis Lietuvoje po karo  
Pirmosios SSRS ir Vokietijos okupacijos laikotarpyje vandensvydis Lie-

tuvoje nebuvo žaidžiamas.  
Vandesvydininkai priklausė Lietuvos plaukimo federacijai. 1953 m. bu-

vo įkurta atskira Lietuvos vandensvydžio federacija (LVF). 1992 m. ji buvo 
priimta į FINA. 

LVF prezidentai: Kalikstas Vytautas Paulauskas (1953-1957 ir 1970-
1979), Juozas Rakauskas (1957-1959), Algimantas Plioplys (1959-1961), 
Nikolajus Rilys (1961-1966), Leonas Klimavičius (1966-1969), Jurijus 
Aleksejevas (1979-1989), Jonas Liubertas (1989-2001), Juozas Širvinskas 
(2001-2007), Viktoras Tonkich (nuo 2007 iki šiol).  
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Pirmasis Lietuvos vandensvydžio čempionatas įvyko Zarasų ežeruose 
1949 m. Nugalėjo Kauno Žalgiris. Čempionatai vyko kasmet. Iš pradžių 
Zarasų, Lampėdžių, Kaišiadorių ežeruose, nuo 1954 m. - baseinuose.  

Pirmasis Lietuvoje atviras baseinas buvo įrengtas Kaune 1935 m.. 1967 
m. Lietuvoje veikė 36 atviri plaukimo baseinai. 

Pirmasis uždaras baseinas Lietuvoje pradėjo veikti Kaune prie KKI 1949 
m.. Kaune buvo įrengti dar trys uždari baseinai 1959, 1972 ir 1989 m., Vil-
niuje -1957 ir 1980 m., Marijampolėje- 1957 m., Kaišiadoryse – 1963 m., 
Panevėžyje -1965 m., Šiauliuose – 1967 m., Alytuje ir Elektrėnuose – 1975 
m.. 1980 m. Lietuvoje buvo 17 uždarų plaukimo baseinų. Dabar, deja, dau-
gelis jų jau neveikia. 

Iš pradžių čempionatuose dalyvavo tik Vilniaus ir Kauno komandos. 
Kol dar buvo rungtyniaujama ežeruose, komandas turėjo Zarasai, Kaišiado-
rys, Vilkija. Atsiradus baseinams, komandos susikūrė Klaipėdoje, Šiauliuo-
se, Panevėžyje, Alytuje, Elektrėnuose. 

Ilgą laiką stipriausi vandensvydininkai buvo Kaune, kurio rinktinėje il-
gus metus žaidė V.Vaškelis, J.Astrauskas, R.Bagdonavičius, K.Šmitas, 
V.Kupstys, A.Babavičius, N.Rilys, S.Krasauskas, J.Čirūnas, K.Paulauskas, 
A.Šimanskas, Š.Jakševičius, E.Orlovas, V.Alekperlis, kiti.  

Tik 1959 m. pirmą kartą vilniečiams pavyko tapti Lietuvos čempionais. 
Vilniaus rinktinės sudėtyje žaidė R.Batūra, L.Klimavičius, B.Putrimas, 
E.Sprindys, J.Sukackas, A.Šimonėlis, R.Tonkūnas, V.Urbutis, V.Vaitkus. 
Be to, Vilniuje žaidė ilgamečiai Lietuvos rinktinės nariai D.Šulcas, 
A.Plioplys, A.Kaltanas, J.Paleckis, A.Žvėrinas, K.Gaška, L.Putrimas, 
A.Mudėnas, J.Liubertas, A.Asajavičius, kiti.  

Klaipėdoje vandensvydį aktyviai populiarino V.Vičiulis ir 
A.Radzevičius, Alytuje – A.Vainikonis, Kaišiadoryse – A.Janušauskas ir 
broliai Leonavičiai, Zarasuose – H.Reingardas ir B.Putrimas, Vilkijoje – 
H.Valiukas.  

Vilnietis Anatolijus Asajavičius buvo kviečiamas į SSRS ir SSRS prof-
sąjungų rinktines. 

KOMANDOS - LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONĖS  
(1949-2011) 

Metai Komanda 
1949 Kauno „Žalgiris“ 
1950 Kauno rinktinė 
1951 Kauno rinktinė 

1952 Kauno „Žalgiris“ 
1953 Kauno KPI 

1954 Kauno „Žalgiris“ 
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1955 Kauno rinktinė 
1956 Kauno rinktinė 
1957 Kauno rinktinė 
1958 Kauno rinktinė 

1959 Vilniaus rinktinė 
1960 Kauno rinktinė 

1961 Kauno „Pramprojektas“ 
1962 Kauno „Pramprojektas“ 

1963 Kauno rinktinė 
1964 Vilniaus „Delfinas“ 
1965 Vilniaus „Delfinas“ 

1966 Kauno „Pramprojektas“ 
1967 Kauno rinktinė 

1968 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1969 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1970 Kauno „Raudonasis spalis“ 

1971 Kauno rinktinė. 
1972 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1973 Kauno „Raudonasis spalis“ 

1974 Kauno rinktinė 
1975 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1976 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1977 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1978 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1979 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1980 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1981 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1982 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1983 Kauno „Raudonasis spalis“ 

1984 Kauno „Banga“ 
1985 Kauno „Banga“ 
1986 Kauno „Banga“ 
1987 Kauno „Banga“ 
1988 Kauno „Banga“ 
1989 Kauno „Banga“ 
1990 Kauno „Banga“ 
1991 Kauno „Banga“ 

1992 Kauno „Lituanica-Aukuras“ 
1993 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1994 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1995 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
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1996 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1997 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1998 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1999 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
2000 Kauno „Lituanica-Gaja“ 

2001 Kauno „Dainava-Lituanica“ 
2002 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 
2003 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 

2004  Alytaus „Dzūkija“ 
2005 Kauno „Dainava“ 

2006  Alytaus „Dzūkijos vandenis“ 
2007 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2008 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 

2009 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 
2010 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 
2011 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 

Respublikos čempionais tapo Kauno „Raudonasis spalis“ – 14 kartų, 
Kauno rinktinė – 11, Kauno „Banga“ ir „Lituanica-Gaja“- po 8, Vilniaus 
„Baltic Amadeus“ - 7 kartus. 

Daugiausiai respublikos čempionatų laimėjusiais komandas treniravo 
Kęstutis Šmitas -13, Jonas Čirūnas – 34, Nerijus Papaurėlis – 7 kartus.  

Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos 
1960 m. pirmą kartą įvyko Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos. Jos 

vyksta kasmet 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖS LAIMĖTOJAI 
(1960-2011) 

Metai     Komanda 
1960 Vilniaus „Spartakas“ 

1961 Kauno „Pramprojektas“ 
1962 Kauno „Pramprojektas“ 
1963 Kauno „Pramprojektas“ 

1964 Vilniaus „Delfinas“ 
1965 Vilniaus „Delfinas“ 

1966 Kauno „Pramprojektas“ 
1967 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1968 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1969 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1970 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1971 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1972 Kauno „Raudonasis spalis“ 
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1973 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1974 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1975 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1976 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1977 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1978 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1979 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1980 Kauno „Raudonasis spalis“ 
1981 Kauno „Raudonasis spalis“ 

1982 Kauno „Banga“ 
1983 Kauno „Banga“ 
1984 Kauno „Banga“ 
1985 Kauno „Banga“ 
1986 Kauno „Banga“ 
1987 Kauno „Banga“ 
1988 Kauno „Banga“ 
1989 Kauno „Banga“ 
1990 Kauno „Banga“ 

1991 Kauno „Banga-Lituanica“ 
1992 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1993 Kauno „Lituanica-Gaja“ 

1994 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
1995 Kauno „Lituanica-Gaja“ 
1996 Kauno „Lituanica-Gaja“ 

1997 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
1998 Kauno „Lituanica-Gaja 
1999 Kauno Lituanica-Gaja“ 

2000 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2001 Vilniaus „Baltic-Amadeus-VSM“ 

2002 Kauno „Dainava“ 
2003 Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 

2004 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2005 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2006 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2007 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
2008 Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 

2009 Minsko RORC 
2010 Minsko RORC 

Vaikų, jaunimo vandensvydis 
1998 m. įvyko pirmosios Lietuvos jaunučių pirmenybės, kurias laimėjo 

Vilniaus rinktinė.  
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1955 m. pirmą kartą įvyko respublikos jaunių pirmenybės, kuriose nuga-
lėjo Kauno rinktinė. Vėliau jaunių čempionais tapo Zarasų, Vilniaus „Žalgi-
rio“, Vilniaus „Baltic- Amadeus“, Kauno „Dainava I“, Vilniaus „Baltic- 
Amadeus-VSM“. 

Lietuvos jaunimo žaidynių programoje buvo ir vandensvydžio turnyrai. 
I- IV žaidynėse (iki 1984) ir VI (1989) – laimėjo Kaunas, V (1987) ir VI 
(1990) žaidynėse – Vilnius.  

1970 m. Vilniuje įvyko Pabaltijo ir Baltarusijos jaunių turnyras. Lietu-
viai buvo treti.  

1958 m. pirmą kartą Lietuvos moksleivių rinktinė Tbilisyje dalyvavo 
SSRS moksleivių spartakiadoje (16 vieta). 1981 m. per SSRS moksleivių 
spartakiadą Kaune Lietuvos rinktinė užėmė 7 vietą. 

Pirmųjų Lietuvos jaunių žaidynių vandensvydžio turnyre (Alytus, 1985) 
nugalėjo Kauno rinktinė.  

Lietuvos jaunių rintinė debiutavo atrankinėse Europos jaunių pirmeny-
bėse Slovėnijoje Kranj mieste 1995 m. 

1992 m. Alytuje Lietuvos jaunimo rinktinė dalyvavo tarptautiniame (3 
šalių) turnyre. Lietuvos jaunimo rintinė Europos čempionate debiutavo1998 
m. Mariupolyje (Ukraina). Debiutuojant visur pergalių nepasiekta. 

1997 m. Lietuvos jaunimo rinktinė pirmą kartą atstovavo Lietuvos „Žal-
girio“ sporto draugijai dirbančiųjų sporto žaidynėse Eindhovene (Olandija) 
ir užėmė 2 vietą. 

2000 m. Lietuvos jaunimo rinktinė ( treneris N.Papaurėlis) Vilniuje lai-
mėjo Baltijos jūros šalių jaunimo pirmenybes po 2 kartus nugalėjusi Danijos 
ir Švedijos komandas. Šią pergalę Stokholme Lietuvos jaunimas pakartojo 
ir 2008 m., o jauniai – 2005 m.  

2001 m. Lietuvos jaunių rinktinė (treneris E.Urbutis) debiutavo tradici-
nėse Baltijos jūros šalių pirmenybėse Odense (Danija) ir užėmė 2 vietą, 
nugalėjusi Švediją (11:2), Daniją (6:4) ir pralaimėjusi Suomijai (5:10).  

Jaunuosius Kauno vandensvydininkas ruošė Kauno aukštojo sportinio 
meistriškumo mokykla, nuo 1992 m. – Kauno sporto mokykla „Gaja“. Nuo 
1966 m. veikė Kauno plaukimo sporto mokykla „Dainava“.  

Jaunuosius vilniečius – nuo 1963 m. ruošia Vilniaus aukštojo sportinio 
meistriškumo mokyklaš Nuo 2011 m. – Vilniaus plaukimo sporto mokykla.  

Moterų vandensvydis 
Buvo keli bandymai suburti mergaičių ir moterų komandas. 1986 m. 

Vilniuje mergaičių komandą subūrė treneris Andrius Šečkus, 2001 m.– 
trenerė Ela Pavinskienė. Klaipėdoje treneris Sergėjus Tichomirovas buvo 
subūręs moterų komandą. Visos moterų komandos, deja, iširo. Dabar mote-
rų vandensvydis Lietuvoje nekultivuojamas. 
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Kartais atskiros mergaitės įtraukiamos į vaikų ir jaunučių varžybas. Ma-
no nuomone, Lietuvoje reikėtų plėtoti ir moterų vandensvydį.  

 

 
 
Trenerė E.Pavinskienė su Vilniaus VSM merginomis sportininkėmis 
 
Lietuvos vandensvydininkai SSRS varžybose.  
Lietuviai jose dalyvavo su pertrūkiais, tai iškovodami teisę dalyvauti, tai 

jos netekdami. 1952 m. Kauno „Žalgiris“ pirmą kartą dalyvauja SSRS čem-
pionate, užima 19 vietą. 1953 m. – Kauno KPI – 21 vieta.  

1954 m. ir 1955 m. Kauno KPI dalyvauja SSRS čempionato II grupės 
varžybose ir užima 21 vietą. 

1957 m. Kauno rinktinė pradeda dalyvauti SSRS čempionato „B“ klasės 
varžybose. Rezultatai kuklūs, užimamos 11-18 vietos. 1961 m. Kauno rink-
tinė, treniruojama K.Šmito, iškovojo 3 vietą ir pateko į „A“ klasę.  

1962 m. SSRS čempionato „B“ klasėje vėl debiutavo Kauno „Žalgiris“. 
1964 m. jis užėmė 3 vietą.  

1965 m. SSRS čempionato A klasės II grupėje žaidė Kauno „Žalgiris“ – 
9 vieta, 1966 m. – 11 vieta, 1967 m. III grupėje – 5 vieta, 1968 m. Kauno 
„Raudonasis spalis“ – 6 vieta. 

Nuo 1985 m. SSRS čempionato I lygoje pradeda žaisti Kauno „Banga“. 
Rezultatai: 1985 m. ir 1986 m. -7 vieta, 1987 m. – 3 vieta, 1988 m. -2 vieta, 
1989 m. - 6 vieta, 1990 m. Lietuvos sportininkams atsisakius žaisti SSRS 
varžybose, čempionato neužbaigė.  
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Lietuvos rinktinė dalyvavo visose SSRS tautų spartakiadose. Pirmojoje, 
vykusioje 1956 m. Maskvoje užimta 14 vieta. Už Lietuvą žaidė R.Batūra, 
L.Klimavičius, S.Krasauskas, S.Diržys, E.Orlovas, K.Paulauskas, 
R.Puodžiukynas, E.Sprindys, J.Sukackas, R.Tonkūnas, V.Tombakas. Buvo 
nugalėta Latvija (2:0), Turkmėnija (5:0), Kirgizija (5:2), sužaista lygiomis 
su Armėnija (4:4) ir Karelija (3:3), pralaimėta Estijai (0:1). Kitose tautų 
spartakiadose užimamos 10-17 vietos. 

 

 
 
Vilniaus rotušėje 1965 metų Lietuvos  vandensvydžio čempionus 

sveikina Vilniaus mero pavaduotojas Vitas Mačiulis ir kūno kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas Algimantas Liubinskas  

 
Lietuvos vandensvydininkai dalyvavo visose Pabaltijo spartakiadose. 

Pirmojoje, įvykusioje 1951 m. Taline jie buvo paskutiniai. Antrojoje (1953) 
ir trečiojoje (1954), dalyvaujant ir Baltarusijai, pavyksta nugalėti Latviją 
(9:6 ir 6:5) ir užimama 3 vietą. Ketvirtoje (1957) pirmą kartą nugali Balta-
rusiją (2:1) ir užima antrą vietą.  

1967 m. ir 1969 m. lietuviai laimi Pabaltijo taurę.  
Atgavus nepriklausomybę 
Lietuvos nacionalinė rinktinė pirmą kartą (1993) dalyvavo Europos ma-

žųjų šalių čempionate, vykusiame Belgijoje. Iš šešių dalyvių buvo ketvirti.  
Atrankinėse Europos čempionato „B“ grupės pirmenybėse Lietuvos na-

cionalinė vyrų rintinė debiutavo Slovėnijoje Kranj mieste 1998 m..  
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Šiaurės Europos šalių čempionate lietuviai sėkmingai žaidė 1999 m. ir 
2001 m., užimdami aukštą 4 vietą, Pirmą kartą - triuškinančiais rezultatais 
įveikę Estiją (13:0 ) ir Norvegiją (17:0). 

Pirmą kartą Europos čempionų taurės varžybose Lietuvos čempionai 
Kauno „Lituanica-Gaja“ pasirodė 1999 m.  

Stambiausios tarptautinės vandensvydžio varžybos Lietuvoje - Šiaurės 
Europos šalių čempionatas - įvyko 2000 m. Vilniuje. Jame rungtyniavo šio 
regiono šalių nacionalinių čempionatų nugalėtojai ir antrųjų vietų laimėto-
jai. Nugalėjo Stokholmo „SKK“. 3 ir 4 vietas užėmė Lietuvos komandos - 
Kauno „Lituanica-Gaja“ ir Vilniaus „Baltic-Amadeus“.  

1954 m. pirmą kartą surengti respublikiniai vandensvydžio teisėjų kur-
sai. Sąjunginės kategorijos teisėjais tapo Algirdas Plioplys (1968), Algirdas 
Babavičius (1980). Tarptautinės FINA A kategorijos teisėju 1980 m. tapo 
Jonas Čirūnas. Jis teisėjavo Maskvos (1980) ir Seulo (1988) OŽ, pasaulio 
čempionatuose Ekvadore (1982), Italijoje (1983), Ispanijoje (1986), Euro-
pos čempionatuose Italijoje (1963), Bulgarijoje (1985), Vokietijoje (1989). 
Tarptautinės FINA A kategorijos teisėju 1998 m. tapo Nerijus Papaurėlis. 
Jis teisėjavo Europos jaunių ir jaunimo čempionatuose.  

1987 m. Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas buvo suteiktas Lietuvos 
vandensvydžio federacijos generaliniam sekretoriui Rolandui Vizgirdai. 

2007 m. Kauno, Alytaus ir Klaipėdos vandensvydžio klubai įsteigė Na-
cionalinę vandensvydžio lygą. 

2010 m. Alytaus „Dzūkijos vandenis“ Švedijoje vykusio pasaulio van-
dens sporto šakų veteranų čempionato amžiaus grupėje per 35 metų pirmą 
kartą Lietuvos vandensvydžio istorijoje iškovojo sidabro medalius.Alytaus 
klubas finale 5:8 pralaimėjo SK SSSR (Rusija) vandensvydininkams. Pir-
majame varžybų etape Dzūkijos vandenis iškovojo šešias pergales ir patyrė 
vieną pralaimėjimą bei tarp aštuonių ekipų užėmė antrąją vietą. Šioje am-
žiaus grupėje kovojo po dvi Švedijos ir Brazilijos komandas bei po vieną 
JAV, Lietuvos, Rusijos ir Rumunijos klubą. 

Lietuvos vandesvydininkai užsienyje 
Suomijoje, Helsinkio Kuhat komandoje 1990-1995 m. žaidė vilnietis 

Anatolijus Asajavičius, ir tapo Suomijos čempionu. 
Vilnietis Edgaras Asajavičius žaidė Baltarusijoje (2005), Vokietijoje 

Hanoverio „Hindelsheim“ komandoje (2006-2007), nuo 2008 m. iki šiol – 
JAV, Los Andželo „LMU LIONS“ komandoje. 2009 m. jis pateko į Ameri-
kos NCCA geriausių jaunimo žaidėjų dešimtuką. 

Los Andželo „LMU LIONS“ komandoje nuo 2008 m. iki šiol žaidžia 
vilnietis Michailas Lapida.  

Nuo 2010 m. vilnietis Algirdas Skukauskas žaidžia Niujorko „Queens 
college Knights“ komandoje. 
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Vengrijoje, Budapešto „Spartak“ komandoje yra žaidę vilnietis Anatoli-
jus Asajavičius, kauniečiai Saulius Sabaliauskas, Egidijus Sutkus ir Anvaras 
Fachurdinovas. 

 

 
 

Sporto žurnalistės Marytės Marcinkevičiūtės straipsnis „Lietuvoje 
brendo, Amerikoje tobulėja“ apie vandensvydininką Edgarą Asajavi-
čių. „Sporto“ laikraštis, 2010 metai 
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Anglijoje, Londono komandose yra žaidę kauniečiai Egonas Jakimavi-
čius, Andrius Jankūnas (nuo 2003), Žydrūnas Iljuškaitis, Linas Liūdžius ir 
Artūras Ivaškevičius.  

Danijoje, Aarhuso ASS komandoje iki šiol žaidžia vilniečiai Eimantas 
Stražnickas (nuo 2008) ir Justinas Šerkšnas (nuo 2009). 

Vilnietis Jegoras Prudnikovas žaidžia Airijoje, Dublino „Half moon“ 
komandoje. 2009 m. jis tapo Airijos čempionu. 

Kauniečiai Darius Vaivada ir Sergejus Konovalovas žaidė Slovakijoje, 
Gintaras Miliukas ir Ramūnas Bieliauskas – Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se. 

Antroji knyga apie vandensvydį 
Apie šią puikią vandens sporto šaką Feliksas Paškevičius 2002 metais 

jau išleido knygą „Lietuvos vandensvydžio sporto įvykių chronologiją“. 
Joje aprašomi svarbiausi įvykiai Lietuvos vandensvydyje nuo 1931 metų iki 
2001 metų. Nenorėdami kartotis, naujoje knygoje apsiribosime tik pastarojo 
dešimtmečio (2001 -2011) Lietuvos vandensvydžio aprašymu.  

Visi įvykiai pateikiami chronologine tvarka. Knygos pabaigoje patei-
kiama ir Lietuvos periodinėje spaudoje skelbtų svarbiausių publikacijų apie 
vandensvydį bibliografija. 

Abi knygos pasaulio šviesą išvydo Lietuvos vandensvydžio federacijos 
generalinio sekretoriaus R.Vizgirdos iniciatyva. 

Tikėkimės, kad Lietuvos vandensvydis, įžengęs į devintąjį dešimtmetį, 
įgaus naują pagreitį, ir mus džiugins gražiomis pergalėmis. 
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2001 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Penkiasdešimt trečiasis Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko tri-

mis turais. Pirmasis vyko 2000 m. gruodžio 10-12 dienomis Kaune, „Dai-
navos“ baseine. Dalyvavo keturios komandos: daugkartinė Lietuvos čem-
pionė Kauno „Lituanica-Dainava“, Kauno „Dainava“, Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ ir Lietuvos jaunių rinktinė. Jos po dviejų turų turėjo išsiaiškinti, 
kam teks žaisti finale, kam dėl 3-4 vietų. 

Pirmąjį turą laimėjo Kauno „Lituanica-Dainava“, įveikusi visus varžo-
vus. Kauniečiai nugalėjo „Baltic-Amadeus – 18:8, „Dainavą“ – 14:10 ir 
Lietuvos jaunių rinktinę - 25:4. Antrieji buvo „Baltic-Amadeus“, sužaidę 
lygiomis su „Dainava“ – 12:12 ir nugalėję Lietuvos jaunių rinktinę - 16:6, 
trečia liko „Dainava“, nugalėjusi Lietuvos jaunių rinktinę - 15:8. 

Antrasis turas vyko vasario 15-17 dienomis Vilniuje, Lazdynų baseine. 
Šį kartą laimė nusišypsojo baseino šeimininkams. Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ įveikė Kauno „Lituanica- Dainava“ - 8:3, Kauno „Dainavą“ – 
9:5, Lietuvos jaunių rinktinę – 23:1. „Baltic-Amadeus“ antrame ture užėmė 
pirmą vietą ir, surinkę 9 įskaitinius taškus, visiškai priartėjo prie „Lituani-
cos-Dainavos“ , nugalėjusios „Dainavą“ – 17:1, Lietuvos jaunių rinktinę – 
13:3, ir surinkusios 10 taškų. Trečioji liko „Dainava‘, įveikusi Lietuvos 
jaunių rinktinę - 13:4.  

Trečias turas (finalas) vyko Alytaus baseine kovo 30-31 dienomis. Le-
miamoje dvikovoje dėl Lietuvos čempiono vardo susitiko Kauno „Lituani-
ca-Dainava“ ir Vilniaus „Baltic-Amadeus“. Nugalėjo kauniečiai rezultatu 
6:3. ir per visą čempionatą surinkę 16 įskaitinių taškų užėmė pirmąją vietą. 
Čempionai per tris turus įmušė 120 įvarčių, praleido į savo vartus 50 įvar-
čių. 

Lietuvos vandensvydžio čempionais tapo Kęstutis Dūda, Giedrius Gude-
liauskas, Artūras Ivaškevičius, Vygantas Jočeris, Arūnas, Makarovas, Taut-
vydas Mikalauskas, Tadas Latkauskas, Giedrius Pauža, Arūnas Revuckas, 
Linas Steponaitis, Egidijus Sutkus, Rimantas Šimanskas,Tomas Vainikonis, 
Darius Vaivada ir Vidas Žigialis. Komandos treneris Jonas Čirūnas. 

 „Mums svarbiausia buvo surinkti geriausius vandensvydininkus, kad jie 
būtų sveiki, nesirgtų. Komandai dvyliktą kartą iš eilės pavyko tapti Lietuvos 
čempione. Per dešimt metų „Baltic-Amadeus“ meistriškumu mus pasivijo, 
užaugo jų jaunimas, komanda tapo pajėgi. Net nežinau, kas mums šį kartą 
lėmė pergalę. Gal psichologinis nusiteikimas – nieko nerizikuodami pradė-
jome žaisti iš karto galvodami tik apie pergalę. Įtampa buvo didelė, finali-
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nės rungtinės papuošė Lietuvos vandensvydį“, - po rungtinių sakė kauniečių 
treneris Jonas Čirūnas. 

„Abi komandos yra beveik lygios. Didesniu patyrimu pasižymi kaunie-
čiai. Pati stipriausia grandis abiejų komandų vartininkai Vidas Žigialis ir 
Andriejus Pometka. Abu gerai žaidžia ir neleidžia pasiekti daug įvarčių. 
Manau, kad varžybas laimės tie, kurie turės daugiau ištvermės ir kurio ge-
resnis plaukimo pasirengimas“, - teigė vandensvydžio veteranas kaunietis 
Vitalijus Alekperlis.  

Antrąją vietą čempionate užėmė Nerijaus Papaurėlio treniruojama Vil-
niaus „Baltic-Amadeus“, surinkusi 13 įskaitinių taškų. Trečiajame ture vil-
niečiai nugalėjo Kauno „Dainavą“ – 7:5 ir Lietuvos jaunių rinktinę 27:2. 
Tretieji liko Artūro Šimansko treniruojama Kauno „Dainava“, nugalėjusi 
Lietuvos jaunių rinktinę (treneris Mykolas Sugintas) rezultatu 8:4. 

 

 
 
2001 metų Lietuvos vandensvydžio čempionai Kauno „Lithuanica-

Gaja“. Šalia  LVF gen. sekretorius R.Vizgirda, LVF prezidentas 
J.Liubertas, Kauno sporto mokyklos "Gaja" direktorius V.Krimelis ir 
kauniečių komandos treneris J.Čirūnas 

 
Geriausiu žaidėju buvo pripažintas Tadas Latkauskas (Kauno „Dainava-

Lituanica“), geriausiu vartininku – Andrejus Pometka (Vilniaus „Baltic-
Amadeus“. 
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Čempionate teisėjavo V.Cariovas, G.Sabaliauskas, M.Sugintas, 
A.Šečkus. Pirmajame ir trečiajame ture vyr. teisėjas buvo V.Alekperlis, 
antrajame – R.Vizgirda.  

 

VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos vyko Vilniaus Lazdynų laisva-

laikio centro baseine lapkričio 10 -14 dienomis. Dalyvavo keturios koman-
dos: Vilniaus vandens sporto mokykla – „Baltic Amadeus“ (treneris Nerijus 
Papaurėlis), Kauno „Lituanica – Dainava“ (treneris Jonas Čirūnas), Kauno 
„Dainava“ (treneris Artūras.Šimanskas) ir Klaipėdos „Jūrų liūtai“ (treneris 
Arūnas Radzevičius).  

Buvo pasidžiaugta, kad po ilgokos pertraukos uostamiestyje vėl susibūrė 
vandensvydžio komanda. Čia daug nuveikė į Klaipėdą atvažiavęs dirbti 
Erikas Skyrius. Jis subūrė vandensvydininkus į „Jūrų liūtų“ klubą, tapo jo 
prezidentu.  

Pirmąją dieną Kauno „Lituanica–Dainava“ įveikė Kauno „Dainava“ - 
12:4, o Vilniaus vandens sporto mokykla – „Baltic Amadeus“ nugali Klai-
pėdos „Jūrų liūtus“ - 19:4. Kitą dieną dėl trečios vietos susirungia Kauno 
„Dainava“ ir Klaipėdos „Jūrų liūtai“. Pergalę rezultatu 7:4 švenčia klaipė-
diškiai. Prie pergalės daug prisidėjo gerai žaidęs bei du įvarčius pasiekęs 
Erikas Skyrius.  

Finale susitinka seni varžovai: Kauno „Lituanica–Dainava“ ir Vilniaus 
vandens sporto mokykla – „Baltic Amadeus“. Po įtemptų rungtynių prana-
šesni pasirodo vilniečiai. Jie nugali rezultatu 7:5 ir antri metai iš eilės laimi 
Lietuvos vandensvydžio taurę. 

Vilniečių gretose žaidė Justas Liubertas, Andrejus Pometka, Ričardas 
Urbutis, Adrijus Bikulčius, Aleksejus Tonkich, Benediktas Rimeika, Arūnas 
Šakauskas, Ričardas Skirka, Andrius Sapranavičius, Algis Daumantas, Ro-
mas Vasiljevas, Robertas Vaitkevičius ir Vitalijus Bogdanovičius.  

„Mūsų pergalę nulėmė geresnis fizinis pasiruošimas, susitelkimas, žai-
dėjai už varžovus geriau plaukė, mažiau nervinosi. Geriau, nei įprastai žaidė 
mūsų vidurio puolėjai - Aleksejus Tonkichas ir Robertas Vaitkevičius, kurie 
įmušė svarbius įvarčius, „uždirbo“ varžovų pašalinimus iš aikštės. Jau kaž-
kelintas rungtines patikimai savo vartus saugojo Andrejus Pometka. Šioms 
rungtynėms mes kruopščiai rengėmės.“ – po finalinių rungtynių su kaunie-
čiais sakė vilniečių treneris Nerijus Papaurėlis.  

Taurės varžyboms teisėjavo V.Alekperlis, E.Urbutis, V.Cariovas, 
A.Marcinkevičius ir A.Šečkus.  
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JAUNIAI 
Lietuvos jaunių pirmenybės vyko Vilniuje, Lazdynų baseine lapkričio 2-

3 dienomis. 
Dalyvavo 4 komandos: Vilniaus „Baltic Amadeus-VSM“ (treneriai Ne-

rijus Papaurėlis, Egidijus Urbutis) ir „Delfinas-VSM“ (treneris E.Urbutis) 
bei Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas ) ir „Dainava-Bebras“ 
(treneris Artūras Šimanskas). Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionais 
tapo Vilniaus „Baltic Amadeus-VSM“ komanda, laimėjusi visas varžybas: 
su Kauno „Dainava“ - 7:5, Vilniaus „Delfinu-VSM“ – 24:3 ir Kauno „Dai-
nava-Bebru“ – 5:0. Čempionams daugiausia įvarčių pelnė J.Liubertas -11, 
J.Prudnikovas – 7, J.Januškevičius ir R.Zinatulinas – po 5. Antroje vietoje 
liko Kauno „Dainava“, trečioje – Vilniaus „Delfinas-VSM“. 

Pirmenybėms teisėjavo A.Marcinkevičius, L.Putrimas, A.Šečkus. Vyr. 
teisėjas – A.Tonkichas. 

JAUNUČIAI 
Jaunučių pirmenybės vyko Kaune, „Dainavos“ baseine kovo 16-18 die-

nomis. Dalyvavo keturios komandos. Dvi Vilniaus: „Baltic-Amadeus“ (tre-
neriai Egidijus Urbutis, Liudas .Putrimas) ir „Delfinas“ (treneriai Vytautas 
Saunoris, Liudas Putrimas). Ir dvi Kauno: „Dainavos“ Pirmoji ir Antroji 
(treneris Artūras Šimanskas). 

Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionė tapo Vilniaus „Baltic-
Amdeus“ komanda, nugalėjusi visus varžovus įtikinančiais rezultatais: “ 
Kauno „Dainavos“ Pirmąją - 7:3, Vilniaus „Delfiną“ – 19:1, ir Kauno “Dai-
navos“ Antrąją - 20:0. Antrąją vietą užėmė Kauno „Dainavos“ Pirmoji, 
trečiąją – Vilniaus „Delfinas“. 

Daugiausia įvarčių pelnė Vilniaus „Baltic-Amdeus“ komandos kapito-
nas Jegoras Prudnikovas – 18.  

Pirmenybių vyriausiasis teisėjas buvo Jonas Čirūnas, teisėjavo 
A.Majauskas, A.Marcinkevičius, N. Papaurėlis, M.Sugintas, E.Urbutis. 

VAIKAI 
Lietuvos vaikų pirmenybės vyko Kaune, „Dainavos“ baseine gruodžio 

14-15 dienomis. Dalyvavo 3 komandos: Kauno „Dainava“ (treneris 
A.Šimanskas), Vilniaus I-oji (treneris R.Urbutis) ir Vilniaus VJSM II –oji 
(treneris L.Putrimas). Čempionais tapo kauniečiai, nugalėję Vilniaus I-ąją 
komandą rezultatu 8:5, Vilniaus VJSM II-ąją – 23:0.  

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
Lietuvos nacionalinė vandensvydžio vyrų rinktinė dalyvavo Europos 

šiaurės šalių čempionate, kuris vyko Švedijos sostinėje Stokholme spalio 
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13- 14 dienomis. Čempionate dalyvavo keturios komandos: Lietuvos, Suo-
mijos, Švedijos rinktinės ir „Team Stockholm“.  
Lietuvai atstovavo Anatolijus Asajavičius, Andrius Jankūnas, Mindaugas 
Marma, Tautvydas Mikalauskas, Tadas Latkauskas, Giedrius Pauža, Andre-
jus Pometka, Benas Rimeika, Arūnas Revuckas, Arūnas Šakauskas, Egidi-
jus Sutkus, Rimvydas Šimanskas ir Ričardas Urbutis. Treneris – Jonas Či-
rūnas.  

Lietuvos vandensvydininkai garbingai pasipriešino varžovams, tačiau 
pergalių neturėjo. Suomiams buvo pralaimėta - 7:11 ir 3:5, švedų rinktinei – 
5:9, „Team Stockholm“ komandai - 7:8. Čempionatą laimėjo Švedija.  

Rezultatyviausi tarp lietuvių buvo po 4 įvarčius pelnę Tadas Latkauskas 
ir Egidijus Sutkus. Anatolijus Asajavičius, Arūnas Šakauskas ir Ričardas 
Urbutis pelnė po 3, Mindaugas Marma ir Benas Rimeika – po 2, Arūnas 
Revuckas -1 įvartį. 

 
*** 
Lietuvos rinktinė, vadovaujama trenerio Jono Čirūno, dalyvavo tarptau-

tiniame turnyre, Vykusiame Suomijoje, Helsinkio mieste gegužės 23-27 
dienomis. Turnyre dalyvavo Bulgarijos, Čekijos, Lietuvos, Suomijos ir 
Švedijos vandensvydžio rinktinės. Rezultatai: Lietuva - Suomija 4:5, Lietu-
va - Bulgarija 7:3, Lietuva – Švedija 4:15, Lietuva – Čekija 4 – 12. Iš lietu-
vių rezultatyviausi buvo Linas Liūdžius ir Egidijus Sutkus, pelnę po 4 įvar-
čius. Turnyrą laimėjo švedai. 

 
*** 
Lietuvos vandensvydžio jaunių rinktinė, vadovaujama trenerio Mykolo 

Suginto, dalyvavo Europos vandensvydžio jaunių čempionate, vykusiame 
Makedonijoje, Skopjes mieste gegužės 4-6 dienomis. Mūsų komanda pate-
ko į pogrupį B, kuriame žaidė Makedonijos, Rumunijos ir Turkijos jaunių 
rinktinės. Pralaimėta Turkijai – 0:37, Rumunijai - 0:35, Makedonijai - 1:23.  

 
*** 
Europos Šiaurės šalių jaunių pirmenybės vyko lapkričio 14-19 dienomis 

Danijoje, Odenses mieste. Juose dalyvavo Danijos, Lietuvos, Suomijos ir 
Švedijos jaunių rinktinės. Mūsų komanda, vadovaujama trenerio Egidijaus 
Urbučio pirmenybėse pasirodė gerai ir užėmė antrą vietą. Lietuviai įveikė 
švedus – 11:2, ir danus – 6:4, nusileido tik suomiams – 5:10. Rezultatyviau-
siais Lietuvos komandoje buvo Jegoras Prudnikovas, pelnęs 9 įvarčius.  

 
*** 
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Vilniuje gegužės 31 – birželio 1 dienomis vyko VI Tarptautinis jaunių 
vandensvydžio turnyras „Baltic-Amadeus“ taurei laimėti. Dalyvavo 5 ko-
mandos: Vitebsko „Vitbič“ (Baltarusija), Lvovo „LUFK“ (Ukraina), Mask-
vos „Darbo rezervai“ (Rusija) ir dvi Lietuvos komandos – Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ ir Kauno „Dainava“. Vilniečiai nugalėjo Lvovo (5:3) ir Kauno 
(7:3) komandas. Kauniečiai, deja, pergalių nepasiekė. Turnyrą laimėjo 
maskviečiai. 

 
*** 
Vilniaus vandens sporto mokyklos vandensvydžio vaikų komanda 

„Vandenis“ , vadovaujama trenerio Liudo Putrimo, dalyvavo Maskvos tarp-
tautiniame vaikų vandensvydžio turnyre. Jis vyko garsiame olimpiniame 
Maskvos baseine, kuriame 1980 metais vyko ir XXII olimpinių žaidinių 
kovos. Mūsų keturiolikmečiai pasirodė gerai. Jie nusileido tik Maskvos 
„Darbo rezervų‘ komandai - 7:13. Įveikė Volgogrado „Spartak-Lukoil“ - 
6:5 ir tris Maskvos komandas“ „Dinamo“ pirmąją - 15:4, „Dinamo“ antrąją 
– 10:2 ir Torpedo“ – 14:7. Jaunieji vilniečiai užėmė turnyre garbingą antrą 
vietą. Geriausias „Vandenio“ žaidėjais pripažinti ir specialiais prizais buvo 
apdovanoti Erdmantas Rudokas, Igoris Kolesenkovas ir Edgaras Asajavi-
čius.  

 



 26 
 

2002 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionate dalyvavo penkios komandos: Kau-

no „Lituanica-Dainava“ (treneris Jonas Čirūnas), Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), Kauno „Dainava“ (treneris Artūras 
Šimanskas), Vilniaus „Delfinas“ (treneris Egidijus Urbutis) ir Klaipėdos 
„Jūrų liūtai“ (treneriai Arūnas Radzevičius ir Erikas Skyrius). 

Čempionatas vyko dvejais turais. Prasidėjo 2001 metų gruodyje. Pirmąjį 
turą be pralaimėjimu baigė „Lituanica-Dainava“. Baltic-Amadeus nusileido 
tik „Lituanicai-Dainavai“ – 5:7. Kitos trys komandos turėjo tik po vieną 
pergalę: „Dainava“ įveikė „Jūrų liūtus“ – 9:6, „Delfinas“- „Dainavą“ – 8:6 
ir „Jūrų liūtai“ – „Dainavą“ -6:4. Po pirmojo rato pirmavo „Lituanica-
Dainava“, surinkusi 8 taškus, antroje vietoje buvo „Baltic-Amadeus“ su 6 
taškais. Kitos komandos, iškovojusios tik po 2 taškus, gerokai atsiliko nuo 
lyderių. 

Antrasis turas vyko permainingai. Šį kartą lyderių kovą laimėjo „Baltic-
Amadeus – 8:3. Taškų skaičius išsilygino. Ir „Lituanica-Dainava“ ir Baltic- 
Amadeus“ surinko po 14 taškų. Tačiau geresnis įvarčių santykis po antrojo 
turo leido vilniečiams užimti pirmąją vietą. 

Balandžio 5 dieną Vilniuje, Lazdynų baseine įvyko pirmosios finalinės 
varžybos tarp „Lituanica-Dainava“ ir „Baltic-Amadeus“. Rungtynių pradžia 
kauniečiams buvo palankesnė. Po A.Revucko ir D.Džiugo sėkmingų smū-
gių į vartus kauniečiai pradėjo pirmauti 2:0. Vėliau labiau sekėsi vilnie-
čiams. T,Pašukas ir B.Rimeika išlygina rezultatą – 2:2. L.Steponaitis išveda 
kauniečius į priekį, tačiau vilnietis A.Šakauskas vėl lygina rezultatą. Per-
mainingose rungtynėse paskutinį, pergalingą įvartį pasiekia vilnietis 
A.Tonkichas. Rungtines minimaliu rezultatu 4:3 laimėjo „Baltic-Amadeus“. 

Čempionato aukso ir sidabro medalių likimo intriga išaugo, kilo ir aist-
ros. Kauniečiai norėjo tradiciškai pergalingai užbaigti čempionatą ir jau 13-
ąjį kartą atsivežti į Kauną aukso medalius. Vilniečiai, irgi pajutę pergalių 
skonį, buvo kupini ryžto nutraukti ilgai trukusią kauniečių hegemoniją ir 
iškovoti Lietuvos čempionų titulus. 

Kitos finalinės rungtynės vyko balandžio 12 dieną Alytuje. Abi koman-
das tenkino tik pergalė. Kauniečiai, laimėję antrąją pergalę, pasiliktu sau 
gerą šansą toliau kovoti dėl čempionų titulo, vilniečiai, laimėje Alytuje, 
galėtų jau pasidabinti čempionų medaliais. Rungtinėms teisėjavo kaunietis 
V.Cariovas ir vilnietis A.Šečkus. Kova žadėjo būti aistringa, principinga. 
Jau trečioje minutėje L.Liudžius išveda kauniečius į priekį – 1:0, tačiau 
septintojoje minutėje vilnietis T.Pašukas išlygina rezultatą – 1:1. Deja, vy-
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riška kova truko tik iki keturioliktos minutės. Kauniečių nervai neišlaiko. Po 
nepalankaus teisėjo švilpuko jie palieka baseiną, atsisako žaisti. Vyr. teisė-
jas V.Alekperlis priverstas paskelbti „Lituanicai-Dainavai“ pralaimėjimą. 
Rezultatas tampa 3:1 „Baltic-Amadeus“ naudai. Vilniečiai skelbiami naujai-
siais Respublikos vandensvydžio čempionais. 

Aukso medalius iškovojo: A.Pometka, R.Urbutis, M.Voroneckis, 
A.Tonkich, B.Rimeika, A.Šakauskas, J.Liubertas, T.Pašukas, 
A.Sapranavičius, R.Vasiljevas, R.Vaitkevičius ir A.Asajavičius. Čempionų 
treneris – Nerijus Papaurėlis.  

Deja, nesklandumų būta ir kovo 20 d. įvykusiose rungtynėse tarp Kauno 
„Dainavos“ ir Vilniaus „Delfino“. Jų rezultatas buvo anuliuotas, nes buvo 
pažeisti varžybų nuostatai. „Dainavos“ komandoje žaidė vandensvydinin-
kai, kurie nebuvo užregistruoti paraiškoje. Jas peržaidus, laimėjo Vilniaus 
„Delfinas“ – 7:4. Dabar trečiosios vietos likimą turėjo nuspręsti „Delfino“ ir 
„Jūros liūtų“ rungtynės. Jos pasibaigė klaipėdiškių pergale – 17:8.  

 

 
 
2002 m. Lietuvos čempionai - Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 
 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos vyko Vilniuje lapkričio 8-9 

dienomis. Dalyvavo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurė-
lis), Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas), Klaipėdos „Jūrų liūtai“ 
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(treneris Arūnas Radzevičius) ir Alytaus „Dzūkija“ (treneris Artūras Vaini-
konis). 

Pirmąją varžybų dieną susitiko „Dainava“ – „Jūrų liūtai“ – 17-5, ir „Bal-
tic-Amadeus“ – „Dzūkija“ – 7-3. 

Antrąją dieną, varžybose dėl trečios vietos, susitiko komandos, patyru-
sios pralaimėjimus: „Dzūkija“ – „Jūrų liūtai“ – 12-6.  

Dėl pirmos vietos kovojo „Dainava“ ir „Baltic-Amadeus“ – 15-4. Lietu-
vos vandensvydžio taurę iškovojo Kauno „Dainava“.  

Geriausiu žaidėju pripažintas Tadas Latkauskas (Dainava), naudingiau-
siu Vilniaus komandos žaidėju pripažintas Justas Liubertas (Baltic-
Amadeus), korektiškiausiu treneriu išrinktas Artūras Vainikonis (Dzūkija). 

Vyr. teisėjas buvo V.Alekperlis, teisėjavo J.Čirūnas, L.Putrimas ir 
A.Šečkus. 

III LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADA 
III Lietuvos tautinėje olimpiadoje vyko ir vandensvydžio turnyras. Užsi-

registravo keturios komandos: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio 
miestų rinktinės. 

Vilniaus miesto rinktinę ruošė varžyboms treneris Nerijus Papaurėlis, 
Kauno – Jonas Čirūnas ir Artūras Šimanskas, Klaipėdos – Arūnas Radzevi-
čius ir Sergejus Tichomirovas, komandos vadovas Erikas Skyrius. Panevė-
žio komandą treniravo Mečislovas Grincevičius. 

Rungtynės vyko Vilniuje Lazdynų baseine birželio 28-30 dienomis. Lie-
tuvos tautinės olimpiados čempionais tapo Vilniaus miesto rinktinė, finale 
įveikusi Kauno miesto rinktinę - 4:1. Kauniečiams buvo įteikti sidabro me-
daliai. Bronzos medalius iškovojo Klaipėdos miestas, nugalėjęs Panevėžio 
rinktinę - 10:3. 

JAUNIAI 
Lietuvos jaunių pirmenybės vyko Vilniuje dvejais turais. Pirmas – ba-

landžio 23-26, antras – spalio 28-30 dienomis. Dalyvavo keturios koman-
dos: Kaunas „Dainava“ I (treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“ (treneris Egidijus Urbutis), Kaunas „Dainava“ II (treneris 
A Šimanskas) ir Vilniaus „VSM-Vandenis“ (treneris Liudas Putrimas). 

Pirmąjį turą laimėjo „Dainavos“ I komanda, sužaidusi lygiomis su 
„VSM-Baltic-Amadeus“ (8:8) ir nugalėjusi „VSM-Vandenį“ (17:0) bei 
„Dainavą“ II (22:2). Antrajame ture „Dainava“ II nugalėjo jau visus tris 
varžovus ir tapo Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionais. Antri liko 
„VSM – Baltic-Amadeus“, treti - „Dainava“ II. 
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Geriausiu vartininku pripažintas Liutauras Lydekaitis (Dainava I), puo-
lėju – Kęstas Matulevičius (Dainava II), gynėju – Paulius Kovalskis ( VSM- 
Baltic-Amadeus). 

Varžybų vyr. teisėjas buvo N.Papaurėlis, teisėjavo J.Čirūnas, P.Pajaujis, 
Ž.Aleksandravičius, V.Saunoris, A.Šečkus.  

 

 
 

2002 metų Lietuvos nacionalinė rinktinė su treneriu Eriku Skyriumi 
 

JAUNUČIAI 
Lietuvos jaunučių vandensvydžio pirmenybės vyko Kaune gegužės 16-

18 dienomis. Dalyvavo keturios komandos: Kauno „Dainava“ I (treneris A 
Šimanskas), Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (treneris Egidijus Urbutis), Kauno 
„Dainava“ II (treneris A Šimanskas) ir Vilniaus „VSM-Vandenis“ (treneris 
Liudas Putrimas). 

Jaunučių čempionais tapo Kauno „Dainavos“ I komanda, nugalėjusi 
Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (10:2), Kauno „Dainavos“ II (21:2) ir Vilniaus 
„VSM -Vandenį“ (12:0). Antrieji liko Vilniaus „Baltic-Amadeus“, laimėje 
prieš „Dainavos“ II (16:3) ir „VSM- Vandenis“ (10:6). Treti - Vilniaus 
„VSM-Vandenis“, įveikę „Dainavos II komandą - 11:2.  

Geriausiu puolėju pripažintas Evaldas Andriuškevičius („Dainava“ I), 
gynėju – Vitalijus Bogdanovič („Baltic-Amadeus“), vartininku – Rolandas 
Skinderis (VSM -Vandenis). 

Varžybų vyr. teisėjas - Jonas Čirūnas, teisėjavo T.Latkauskas, 
N.Papaurėlis, P.Pajaujis. 
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VAIKAI 
Lietuvos vaikų vandensvydžio pirmenybės vyko Kaune lapkričio 22-24 

dienomis. 
Dalyvavo keturios komandos. Dvi iš Kauno – „Dainava“I ir „Dainava“ 

II bei dvi iš Vilniaus: „VSM-Vandenio“ I ir „VSM Vandenio“ II. Pirmąją 
vietą pirmenybėse iškovojo Vilniaus „VSM-Vandenio“ I komanda, treni-
ruojama L.Putrimo. Ji 13:3 nugalėjo „Dainavą“ I, 11:9 – „VSM-Vandenio“ 
II ir 19:4 - „Dainavą“ II. Antrąją vietą laimėjo Kauno „Dainavos“ I koman-
da, treniruojama A.Šimansko. Treti liko Vilniaus „VSM-Vandenio“ II ko-
manda ( treneris B.Putrimas), ketvirti - Kauno „Dainavos“ II (treneriai 
T.Vainikonis, J.Čirūnas). 

Geriausiu turnyro vartininku pripažintas Romas Lubys (VSM-Vandenis 
II), geriausiu gynėju – Erdmantas Rudokas ( VSM-Vandenis I), puolėju – 
Artūras Kavaliauskas („Dainava“ I). 

 
*** 
Gražią iniciatyvą parodė Vilniaus vandensvydžio klubas „Delfinas“, ku-

ris kartu su sostinės vandens sporto mokykla, sostinės Kūno kultūros ir 
sporto skyriumi surengė antrąjį Vilniaus mokyklų vandensvydžio čempio-
natą. Jame dalyvavo net aštuonių mokyklų komandos Pirmąją vietą užėmė 
„Minties“ gimnazijos komanda, finale įveikusi Lazdynų vidurinės mokyklos 
vandensvydininkus rezultatu 10:2. Trečią vietą užėmė „Versmės“ vidurinė 
mokykla. O pirmojo tokio čempionato nugalėtoja „Žemynos“ gimnazija 
turėjo tenkintis tik šeštąja vieta.  

Naudingiausiu turnyro žaidėju išrinktas Paulius Kovarskas („Ąžuolo“ 
vid. mokykla), geriausiu plaukiku – Liudas Pėstininkas ( „Vėrsmės“ vid. 
mokykla), geriausiu vartininku – Vitalijus Bogdanovičius (I.Kačalovo gim-
nazija).  

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
TARPTAUTINIS TURNYRAS „LIETUVOS VANDENSVYDŽIUI 70!” 

Vilniuje, Lazdynų baseine vasario 22-24 dienomis vyko Tarptautinis 
turnyras „Lietuvos vandensvydžiui 70!”. Jame dalyvavo Lietuvos ir kaimy-
nų Lenkijos bei Baltarusijos rinktinės. Lietuvos komandos treneriai buvo 
Jonas Čirūnas ir Erikas Skyrius, Lenkijos – E.Kujawa, Baltarusijos – 
S.Piatrenka. 

Lietuvos garbę gynė: A.Pometka, A.Jankūnas, E.Sutkus, R.Urbutis, 
A.Tonkichas, B.Rimeika, A.Šakauskas, D.Džiugas, A.Revuckas, 
T.Mikalauskas, K.Dūda, M.Marma, L.Liudžius ir M.Juodišius.  
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Lietuvos vandensvydininkai Berlyne su Vokietijos nacionalinės 
rinktinės žaidėju, trijų olimpiadų dalyviu, beje,  turinčio lietuviško 

kraujo Tomi Šertvyčiu (antras iš kairės). 2002 metai 
 
Pirmosios rungtynės įvyko tarp Lietuvos ir Baltarusijos rinktinių. Prana-

šesni buvo baltarusiai, laimėję 10:4. Lietuviams po vieną įvartį pelnė 
A.Šakauskas, A.Revuckas, T.Mikalauskas ir L.Liudžius. 

Antrosios rungtynės vyko tarp Lietuvos ir Lenkijos. Jas rezultatu 7:4 
laimėjo lietuviai. Įvarčius pelnė A.Šakauskas – 3, po vieną - A.Tonkichas, 
D.Džiugas, T.Mikalauskas ir K.Dūda. 

Trečiosiose rungtynėse susitiko Lenkijos ir Baltarusijos komandos. Nu-
galėjo lenkai - 6:5. 

Visos komandos, laimėjusios po vienas rungtines, surinko vienodai taš-
kų – po 2. Turnyro nugalėtoją – Baltarusiją - lėmė palankesnis įvarčių skai-
čius. 

Turnyro vyr. teisėjas buvo N.Papaurėlis, teisėjavo A.Šečkus, 
L.Šerachanskis (Lenkija) ir E.Židkovskis (Baltarusija). 

EUROPOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Europos B lygos vandensvydžio čempionatas vyko gegužės 1-5 dieno-

mis dviejuose pogrupiuose. A pogrupyje Bulgarijos sostinėje Sofijoje žaidė 
Austrija, Bulgarija, Dž.Britanija, Lietuva, Malta ir Šveicarija. B grupėje 
Belgijos mieste Charlerole žaidė Airija, Belgija, Čekija, Makedonija, Portu-
galija ir Suomija. 

Lietuvos rinktinę atstovavo Andrejus Pometka, Jurijus Tomaj, Ričardas 
Urbutis, Benediktas Rimeika, Arūnas Šakauskas, Justas Liubertas, Tadas 
Pašukas, Anatolijus Asajavičius, Egidijus Sutkus, Tautvydas Mikalauskas, 
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Linas Liūdžius, Audrius Jankūnas ir Darius Džiugas. Treneriai Erikas Sky-
rius ir Vitalijus Alekperlis 

Rezultatai: Lietuva - Dž.Britanija – 6:9. Čia blykstelėjo A.Asajavičius, 
pelnęs net 4 įvarčius. Po vieną įvartį dar įmetė T.Mikalauskas ir T.Pašukas. 

Lietuva – Bulgarija – 4:12. Lietuviams po vieną įvartį pelnė 
T.Mikalauskas, T.Tomaj, T.Pašukas ir A.Šakauskas. 

Lietuva – Malta – 4:10. Mūsiškiams du įvarčius pelnė A.Asajavičius, po 
vieną - E.Sutkus ir L.Liūdžius. 

Lietuva – Šveicarija – 2:4. Lietuvai įvarčius pelnė T.Tomaj ir 
A.Šakauskas.  

Lietuva – Austrija – 1:7. Garbės įvartį pelnė A.Asajavičius. 
A pogrupyje geriausiai pasirodė čempionato šeimininkė Bulgarija, iško-

vojusi 10 taškų, Antroji liko Malta – 8 taškai, po jos – Dž.Britanija, Austri-
ja, Šveicarija ir Lietuva. 

B pogrupyje Belgijoje pirmavo irgi čempionato šeimininkai – 8 taškai, 
antri suomiai – 4 taškai, treti čekai – 3 taškai. 

 

 
 

Šiaurės šalių jaunimo rinktinės  stovykla Atėnuose. Į šią rinktinę 
buvo pakviesti lietuviai  Justas Liubertas, Justas Mačionis ir treneris 
Nerijus Papaurėlis. Pirmas iš kairės stovi 1977 m. Europos taurių lai-
mėtojų taurės "Vouligmeni NC " klubo komandos narys Yaunis Ya-

nouris, 2002 metai 
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Jaunieji vilniečiai Volgograde su treneriu Liudu Putrimu 2002 metais 

ŠIAURĖS ŠALIŲ KLUBŲ VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS  
Šiaurės šalių klubų vandensvydžio čempionatas vyko kovo 8-10 dieno-

mis Švedijoje, Solna mieste. Į turnyrą užsiregistravo aštuonios klubinės 
komandos. Iš Lietuvos dalyvavo du klubai: Kauno „Dainava“ ir Vilniaus 
„Baltic-Amadeus“. Vilniečiai pateko į A grupę, kurioje be jų dar buvo SKK, 
Turin Uimarit, TU ir KUHAT komandos. Kauniečiai kartu su Hellas, Hel-
singfors SS, HSS ir Jarfalla S, JS komandomis pateko į B grupę. 

Abi lietuvių komandos pasirodė gerai, užimdamos grupėse antrąsias vie-
tas. 

„Dainava“ nugalėjo Jarfalla S, JS (6-5) ir HSS (12-6), nusileido Hellas 
(13:4) komandai. 

„Baltic-Amadeus“ nugalėjo KUHAT (7:6), sužaidė lygiomis su Turin 
Uimarit (8:8) ir pralaimėjo SKK (14:6) komandai. 

Abejoms Lietuvos komandoms teko spręsti ginčą dėl trečiosios vietos. 
Nugalėjo „Baltic-Amadeus“ – 11:6. Turnyro finale žaidusi SKK įveikė 
Hellas (11:7) ir užėmė pirmąją vietą. 

Tarp vilniečių rezultatyviausias buvo A.Tonkich įmetęs net 11 įvarčių. 
B.Rimeikos A.Asajavičiaus ir A.Šakausko sąskaitoje po 4 įvarčius. 
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ATVIROS RUSIJOS VANDENSVYDŽIO PIRMENYBĖS  
Atviros Rusijos vandensvydžio jaunių pirmenybėse, vykusiose Sankt 

Peterburge gruodžio 22-29 dienomis, dalyvavo Vilniaus „Vandenio“ jaunių 
komanda. Komandos treneriai – Liudas Putrimas ir Ela Pavinskienė. Be 
vilniečių pirmenybėse dalyvavo dvi Sankt Peterburgo komandos, Maskvos 
„Trudovyje rezervy“, Norilsko „ Zapoliarnik“, Dzeržinskio SDIUŠOR ir 
Kirišų KINEF. 

Vilniečiai sužaidė lygiomis su antrąją Sankt Peterburgo rinktine – 5:5, 
laimėjo prieš Dzeržinskio SDIUŠOR komanda - 5:4. Kitas varžybas pralo-
šė, užimdami pirmenybėse šeštą vietą. Daugiausiai vilniečiams įvarčių pel-
nė E.Asajavičius – 5, M.Lapida - 4, E.Rudokas – 3, A.Saveljevas ir 
A.Kavaliauskas ir L.Martusevičius – po 2.  

 
 

ROLANDO VIZGIRDOS PENKIASDEŠIMTMETIS 
Lapkričio 6 dieną Lietuvos sporto ir ypač vandensvydžio visuomenė pažy-
mėjo vandensvydininko, trenerio, teisėjo,  sporto organizatorius, Lietuvos 
vandensvydžio federacijos ilgamečio generalinio sekretoriaus Rolando Viz-
girdos penkiasdešimtmetį. 

Rolandas Vizgirda gimė 1952 metų lapkričio 6 dieną  Vilniuje. 1977  
metais jis baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar – Vilniaus 
pedagoginis universitetas). 

Vandensvydį pamėgo nuo mažens. Pradėjo 
žaisti, turėdamas 8 metus. Pirmasis jo treneris 
buvo Bronius Putrimas. Iš pradžių R.Vizgirda 
žaidė vaikų, jaunučių, jaunių komandose, 
kurios ne kartą tapo Lietuvos vandensvydžio 
čempionėmis. 

Suaugęs žaidė Vilniaus „Delfino“ 
komandoje, buvo renkamas šios komandos 
kapitonu. 1968 – 1972 metais buvo kviečiamas 
į Lietuvos vandensvydžio rinktinę, 

R.Vizgirda susidomėjo ir trenerio darbu. 
1977 -1980 metais jis treniravo įvairaus amžiaus Vilniaus „Žalgirio“ sporto 
draugijos vandensvydininkų komandas.  

1977- 1980 metais buvo „Žalgirio“ sporto draugijos Vilniaus miesto ta-
rybos instruktorius, treneris. Nuo 1981 metų buvo Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto komiteto Sporto žaidimų skyriaus vandensvydžio, stalo teniso ir 
regbio vyr. treneris.  
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1987 metais jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. 
1997-2000 metais dirbo Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete.  
R.Vizgirda nuo 1981 metų iki šiol yra Lietuvos vandensvydžio federaci-

jos generalinis sekretorius. Nuo 1988 metų -  Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto narys. 

Už nuopelnus sportui jis yra ne kartą apdovanotas. 2000 metais -  KKSD 
bronzos medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, 2002 metais – LTOK 
„Olimpine žvaigžde“, KKSD „Atminimo medaliu“ ir Vilniaus miesto savi-
valdybės medaliu „Už nuopelnus Vilniaus sportui“. 2006 metais – KKSD 
„Sporto garbės kryžiumi“.  
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2003 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko Alytuje, Klaipėdoje ir Vil-

niuje trimis turais ir finalinėmis varžybomis.  
Pirmas turas vyko Alytuje vasario 14-16 dienomis. Užsiregistravo ketu-

rios komandos: Kauno „Dainava“, Klaipėdos „Jūrų liūtai“, Alytaus „Dzūki-
ja“ ir Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 

Ture pirmavo Kauno „Dainava“, laimėjusi visas rungtines: 21:2 su „Jūrų 
liūtais“, 10:8 – su „Dzūkija“ ir 10:7 – su „Baltic-Amadeus“. Antri buvo 
vilniečiai, įveikę „Jūrų liūtus“ - 15:4 ir „Dzūkiją“ - 5:3. Treti liko alytiškiai, 
nugalėję „Jūrų liūtus“ - 8:0. 

Antras turas vyko Klaipėdoje kovo 14-16 dienomis. Įprasta situacija pa-
sikeitė, nes Alytaus komanda pakvietė kelis žaidėjus iš Baltarusijos. Varžy-
bų įstatai leido kviestis legionierius, tačiau iki šiol, dėl lėšų stokos, tuo nesi-
naudojo nei viena Lietuvos vandensvydžio klubinė komanda. Alytiškiai 
pasinaudojo tuo pirmieji ir iš karto pakeitė varžybų eigą. Jie šiame ture su-
gebėjo nugalėti ne tik Klaipėdos „Jūrų liūtus“ (14:6), bet ir Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ (10:7). Nusileido tik Kauno „Dainavai“- 10:14, užimdami šiame 
ture aukštą, antrąją vietą.  

Kauniečiai ir II ture buvo pirmi, nes įveikė ir Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ – 14:3, ir Klaipėdos „Jūrų liūtus“ – 22:11. Vilniečiai liko treti, 
ko ankščiau niekad nebūdavo. 

Po dviejų turų komandų rikiuotė buvo tokia: 1. Kauno „Dainava“ – 12 
taškų, 2. Alytaus „Dzūkija“- 6 taškai, 3. Vilniaus „Baltic-Amadeus“- 6 taš-
kai, 4. Klaipėdos „Jūrų liūtai“ - 0 taškų.  

Trečias turas vyko Vilniuje balandžio 25-27 dienomis. Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ į šį turą irgi užregistravo kelis Baltarusijos vandensvydininkus. 
Be to, jaunesnius ir veržlesnius už alytiškių komandoje žaidžiančius tėvy-
nainius. Sportinė laimė vėl pakrypo vilniečių pusėm. „Baltic-Amadeus“ 
tapo šio turo nugalėtoja, įtikinamai sutriuškinusi visus varžovus – Kauno 
„Dainavą“ – 8:1, Alytaus „Dzūkiją“ – 11:5, Klaipėdos „Jūrų liūtus“ – 14:1. 
Antroji ture liko Alytaus „Dzūkija“, turinti irgi legionierių. Ji pirmą kartą 
savo istorijoje įveikė Kauno „Dainavą“ 8:5. Po to  ir Klaipėdos „Jūrų liūtus“ 
– 14:2.  

Kauno „Dainava“ šiame ture tenkinosi tik viena pergale - prieš Klaipė-
dos „Jūrų liūtus“ – 14:7.  

Po III turo komandos išsirikiavo tokia tvarka: 1.Kauno „Dainava“ – 14 
taškų, 2. Vilniaus „Baltic-Amadeus“ – 12 taškų, 3. Alytaus „Dzūkija“ - 10 
taškų, Klaipėdos „Jūrų liūtai“ - 0 taškų. 
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Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidiumas gavo Kauno „Daina-
vos“ komandos protestą-pareiškimą, kuriuo buvo norima uždrausti legionie-
riams žaisti klubinėse komandose. Buvo paaiškinta, kad LVF nuostatai ir 
varžybų reglamentas leidžia komandose žaisti legionieriams iš užsienio 
šalių, jų skaičiaus komandose nereglamentuoja tačiau varžybose vienu metu 
baseine gali būti ne daugiau kaip du legionieriai. O šių taisyklių nei legio-
nierius pirmieji pasikvietę alytiškiai, nei vėliau jų įsigiję vilniečiai nepažei-
dė. 

Finalinės varžybos vyko Vilniuje Lazdynų baseine gegužės 16-17 die-
nomis. Trečiąją vietą ir Lietuvos vandensvydžio čempionato bronzos meda-
lius pelnė Alytaus „Dzūkija“, nugalėjusi Klaipėdos „Jūrų liūtus“ - 13:8. 

Finalinės varžybos dėl pirmosios vietos vyko iki dviejų pergalių. Jeigu 
pirmosios dvi varžybos neišaiškintu nugalėtojo, būtų žaidžiamos trečios 
rungtynės. Tačiau šį kartą trečio karto neprireikė. 

Vilniaus „Baltic-Amadeus“ šventė pergales pirmąją ir antrąją dieną. Ji 
Kauno „Dainavą“ nugalėjo rezultatais – 7:4 ir 7:1. 

Per finalines varžybas vilniečiams įvarčius pelnė A.Šakauskas ir 
T.Pašukas – po 4, D.Vankevičius -2, I.Kulakovas, B.Rimeika, 
R.Vaitkevičius, A.Tonkichas –po 1, kauniečiams - T.Latkauskas - 2, 
D.Džiugas, K,Dūda ir M.Marma – po 1. 

Lietuvos čempionės sudėtis: Tadas Pašukas, Andrejus Pometka, Anatoli-
jus Asajavičius, Arūnas Šakauskas, Paulius Kovalskis, Aleksejus Tonkich, 
Marijanas Voroneckis, Robertas Vaitkevičius, Vladas Stankevičius, Dmitri-
jus Vankevičius, Ričardas Urbutis, Ivanas Kulakovas, Benediktas Rimeika, 
Justas Liubertas, Vitalijus Bogdanovičius ir Selestinas Zabilavičius. Trene-
ris Nerijus Papaurėlis.  

Geriausiu čempionato žaidėju pripažintas „Baltic-Amadeus“ komandos 
puolėjas Tadas Pašukas, geriausiu gynėju – Kęstutis Dūda („Dainava“), 
geriausiu vartininku – Vidas Žygialis („Dzūkija“).  

Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komanda antrą kartą iš eilės tapo Lietuvos 
vandensvydžio čempione. 

„Labai sunki buvo čempionato pradžia. Daug žaidėjų buvo traumuoti, 
sirgo. Mūsų žaidėjus veikė pernykštė pergalė, kai net po 37 metų pertraukos 
tapome Lietuvos čempionais. Naujų tikslų lyg ir nebuvo, tereikėjo pakartoti 
tai, ką pasiekėme pernai. Sunkiais momentais komandą labai įkvėpdavo 
Tadas Pašukas, Andrejus Pometka, Anatolijus Asajavičius, kurie buvo pui-
kus pavyzdys visiems. Į mūsų gretas puikiai įsiliejo ir legionieriai iš Balta-
rusijos. Mūsų žaidimas, ypač trečiajame čempionato ture labai sustiprėjo, o 
finaliniuose susitikimuose atrodėme tikrai čempioniškai“, - teigė po finali-
nių varžybų Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komandos treneris Nerijus Papau-
rėlis.  
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2003 metų Lietuvos čempionai - Vilniaus “Baltic-Amadeus” koman-

da  
 
SPORTO ŽAIDYNĖS, SKIRTOS LIETUVOS VALSTYBĖS – 

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO 750 METŲ JUBILIEJUI 
PAMINĖTI 

Šias sporto žaidynes Lietuvos vandensvydininkai surengė birželio 28- 
29 dienomis Vilniuje, Lazdynų baseine. Buvo varžomasi trijose amžiaus 
grupėse: moksleivių, suaugusių ir veteranų. 

Moksleivių grupėje varžėsi keturios komandos, po dvi iš Vilniaus ir 
Kauno. Pirmąją vietą užėmė Nerijaus Papaurėlio vadovaujama Vilniaus I 
komanda. Antroji liko Kauno I komanda, treniruojama Artūro Šimansko, 
trečioji – Kauno II komanda. 

Suaugusiųjų grupėje rungėsi Vilniaus, Kauno ir Alytaus komandos. Re-
zultatai: Vilnius – Alytus – 7:3, Kaunas – Alytus – 8:5, Vilnius –Kaunas - 
15:6. Pirmąją vietą užėmė Vilniaus, antrąją – Kauno, trečiąją – Alytaus 
komandos.  

Veteranų grupėje rungėsi Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vyrai. Rezulta-
tai: Vilnius –Kaunas – 2:2, Kaunas - Klaipėda – 5:0, Vilnius – Klaipėda – 
5:0. I-II vietas pasidalijo Vilniaus ir Kauno komandos, treti liko uostamies-
čio veteranai. 
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LSD „ŽALGIRIO“ VANDENSVYDŽIO PIRMENYBĖS 
LSD „Žalgirio“ vandensvydžio pirmenybės vyko lapkričio 14-16 die-

nomis Alytuje ir Vilniuje. Dalyvavo keturios komandos: Vilniaus „Baltic- 
Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), Kauno „Dainava“ (treneris Artūras 
Šimanskas), Alytaus „Dzūkija“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Jaunių rink-
tinė (treneris Liudas Putrimas). 

Varžybos prasidėjo Alytaus baseine. Rezultatai: Vilniaus „Baltic-
Amadeus“- Alytaus „Dzūkija“ – 9:5, Kauno „Dainava“ – Jaunių rinktinė – 
21:3. 

 

 
 

2003 metų Lietuvos vandensvydžio taurės laimėtojai - Vilniaus 
“Baltic-Amadeus” komanda, su vandensvydžio sporto rėmėju "Silika-
to" generaliniu direktoriumi Kęstučiu Dabravolsku 

   
Vėliau rungtyniauta Vilniaus Lazdynų baseine. Dėl trečiosios vietos 

rungėsi Alytaus „Dzūkija“ ir Jaunių rinktinė. Laimėjo alytiškiai – 13:4.  
Dėl pirmosios vietos susitiko seni varžovai - Kauno „Dainava“ ir Vil-

niaus „Baltic-Amadeus“. Iš pradžių geriau sekėsi vilniečiams. Po dviejų 
sėkmingų A.Šakausko metimų jie pirmavo - 2:0. Tačiau įmeta kauniečiai 
V.Žygialis, K.Matulevičius ir rezultatas lygus – 2:2. Vilniečiai dar bando 
perimti iniciatyvą. Po sėkmingų T.Pašuko ir A.Šakausko smūgių į vartus jie 
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vėl pirmauja – 4:2. Trečiame kėlinyje pasikeičiama po vieną įvartį. Savo 
komandos sąskaitas didina kaunietis M.Marma ir vilnietis J.Liubertas – 
rezultatas 5:3 vilniečių naudai. Paskutinį kėlinį geriau sužaidžia kauniečiai, 
ypač M.Marma, įmušęs dar du įvarčius ir L.Liūdžius, sėkmingai smūgiavęs 
į vartus. Vilniečiai į tai atsako tik A.Sapranavičiaus įvarčiu. Įdomios ir at-
kaklios varžybos baigėsi kauniečių pergale. A.Šimansko auklėtiniai nugalė-
jo rezultatu – 6:5 ir tapo „Žalgirio“ vandensvydžio čempionais.  

Teisėjavo E.Urbutis, V.Alekperlis, A.Šečkus, P.Pajaujis. 
 

JAUNIMAS 
Lietuvos jaunimo vandensvydžio sporto žaidynės, skirtos S.Dariaus ir 

S.Girėno skrydžio per Atlantą 70-mečio metinėms, vyko Kauno „Dainavos“ 
ir Vilniaus Lazdynų baseinuose gegužės 2-3 dienomis. 

 

 
 

Atakuoja vilnietis Michailas Lapida 
 

Dalyvavo dvi Vilniaus ir dvi Kauno komandos. Vilniečių komandas tre-
niravo Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas, kauniečių – Artūras Šimans-
kas ir Tomas Vainikonis. 

Varžybos vyko olimpine sistema. Pirmąją dieną Vilniaus pirmoji nesun-
kiai įveikė sostinės antrąją komandą – 19:4, o Kauno pirmoji – Kauno ant-
rąją – 22:12. Dėl trečiosios vietos kovojusių abiejų antrųjų komandų dviko-
vą laimėjo kauniečiai – 11:7.  

Atkaklios buvo finalinės varžybos, kai žaidė Vilniaus ir Kauno pirmo-
sios komandos. Pirmieji pasižymėjo kauniečiai – 3-ąją minutę įvartį pelnė 
G.Zikas, tačiau įvarčiu atsako ir vilnietis J.Prudnikovas. Antrajame kėlinyje 
pasižymi vilnietis P.Kovalskis. Trečiasis kėlinys vyko įtemptai, bet baigėsi 
be įvarčių. Ketvirtasis kėlinys buvo pilnas emocijų. Kauniečiai du kartus 
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buvo atsidūrę vieni prieš V.Bagdonavičių ir nesugebėjo nuginkluoti gerai 
žaidžiančio vartininko. O vilniečiai, paskatinti geru vartininko žaidimu, 
sugebėjo pasiekti dar tris įvarčius. Pasižymėjo J.Mačionis, P.Kovalskis ir 
J.Prudnikovas, išvedę savo komandą į pergalę – 5:1.  

Varžybų vyr. teisėjas A.Šečkus, teisėjavo P.Pajaujis, V.Alekperlis, 
E.Urbutis. 

 

 
 

2003 metų Lietuvos vandensvydžio taurės laimėtojai - Vilniaus 
“Baltic-Amadeus” komanda 

 

JAUNIAI 
Lietuvos jaunių vandensvydžio pirmenybės vyko dvejais turais. Pirmasis 

– Alytuje balandžio 5-6 dienomis, antrasis - Vilniuje spalio 24-26 dienomis. 
Alytuje rungėsi penkios komandos, po dvi Kauno ir Vilniaus bei baseino 

šeimininkų ekipa. Pirmajame ture akivaizdžiai pirmavo Vilniaus VVSM 
pirmoji komanda, treniruojama Liudo Putrimo ir Nerijaus Papaurėlio. Ji 
23:1 įveikė Vilniaus VVSM antrąją, 7:4 - Kauno pirmąją, 22:4 – Kauno 
antrąją ir 27:2 Alytaus rinktinę. 

Be pralaimėjimų jaunieji vilniečiai užbaigė ir antrąjį turą. VVSM pirmo-
ji komanda 6:2 įveikė Kauno pirmąją, 11:1 – Kauno antrąją, 12:3 – VVSM 
antrąją ir 16:2 - Alytaus rinktinę. 



 42 
 

Vilniaus VVSM pirmoji komanda tapo Lietuvos jaunių čempione. Jos 
sudėtyje: Vitalijus Bogdanovičius, Michailas Lapida, Jegoras Prudnikovas, 
Karolis Narbutavičius, Igoris Kosenkovas, Erdmantas Rudokas, Artūras 
Saveljevas, Edgaras Asajavičius, Edvinas Miliūnas. 

Antrąją vietą užėmė Kauno pirmoji, trečiąją – Kauno antroji, ketvirtą 
Vilniaus VVSM antroji, penktą – Alytaus komanda. 

Pirmenybių vyr. teisėjas A.Šečkus, teisėjavo J.Čirūnas, T.Latkauskas, 
E.Urbutis, P.Pajaujis, V.Alekperlis, V.Saunoris. 

 

 
 

Anykščių baseine brendra nuotrauka po parodomųjų varžybų. 2003 
metai 

JAUNUČIAI 
Lietuvos jaunučių pirmenybės vyko Alytaus baseine vasario 28- kovo 2 

dienomis. 
Dalyvavo penkios komandos: Vilniaus VSM pirmoji ir antroji, Kauno 

„Dainavos“ pirmoji ir antroji ir Alytaus „Dzūkija.  
Džiugu, kad po ilgos pertraukos Lietuvos vandensvydininkų šeimoje vėl 

pasirodė Alytaus jaunučiai, treniruojami Artūro Vainikonio.  
Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionais tapo Vilniaus VSM pir-

moji komanda, kurią treniravo Liudas Putrimas ir Egidijus Urbutis. Ji nuga-
lėjo Vilniaus VSM antrąją – 26:3, Kauno „Dainavos“ antrąją – 32:3, Aly-
taus „Dzūkiją“ - 17:1 ir Kauno „Dainavos“ pirmąją - 13:5.  
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Lietuvos jaunučių čempionais tapo Justas Mačionis, Karolis Narbutavi-
čius, Erdmantas Rudokas, Igoris Kosenkovas, Rolandas Skinderis, Jonas 
Lubys, Edgaras Asajavičius, Justinas Šerkšnas, Artūras Saveljevas, Eiman-
tas Bačiulis, Algirdas Skukauskas, Rokas Grigaitis, Michailas Lapida, Janas 
Bakula ir Eimantas Stražnickas.  

Antri pirmenybėse tapo - Kauno „Dainavos“ pirmoji, treti – Vilniaus 
VSM antroji, ketvirti Alytaus „Dzūkija“, penkti – Kauno „Dainavos“ antro-
ji. 

Geriausiu žaidėju pripažintas Edgaras Asajavičius (Vilniaus VSM pir-
moji), gynėju – Audrius Liubomirskas (Alytaus „Dzūkija“), vartininku – 
Romas Lubys ( Vilniaus VSM antroji). 

Vyr. teisėjas buvo N.Papaurėlis, teisėjavo A.Šimanskas, A.Šečkus, 
P.Pajaujis  

 
*** 
Kaune balandžio 9-12 dienomis vyko Lietuvos jaunučių sporto žaidynių 

vandensvydžio varžybos, į kurias suvažiavo daugiau kaip šimtas jaunųjų 
vandensvydininkų iš Vilniaus, Kauno ir Alytaus.  

Žaidynėse dalyvavo Vilniaus miesto pirmoji (treneris Liudas Putrimas), 
Vilniaus antroji (treneris Nerijus Papaurėlis), Vilniaus trečioji (Ela Pavins-
kienė), Kauno miesto pirmoji (treneriai Artūras Šimanskas, Tomas Vaini-
konis), Kauno antroji (treneris A.Šimanskas) ir Alytaus miesto (treneriai 
Artūras Vainikonis, Aleksandras Lysinas) komandos. 

Žaidynėse pirmąją vietą užėmė Vilniaus miesto pirmoji komanda, nuga-
lėjus visus varžovus: Kauno miesto pirmąją – 5:3, Vilniaus miesto antrąją – 
14:1, Alytaus miesto – 14:1, Kauno miesto antrąją – 15:2, Vilniaus miesto 
trečiąją – 13:1.  

Žaidynių nugalėtojais tapo Jonas Lubys, Romas Lubys, Edgaras Asaja-
vičius, Igoris Kosenkovas, Erdmantas Rudokas, Artūras Saveljevas, Edvi-
nas Miliūnas, Karolis Narbutavičius, Artiomas Živajevas, Maksimas Sapož-
nikovas, Justas Mačionis, Michailas Lapida ir Rolandas Skinderis. 

Žaidynėse antrąją vietą užėmė Kauno miesto pirmoji komanda, trečiąją 
– Alytaus miesto komanda.  

Žaidynių vyr. teisėjas – Jonas Čirūnas, teisėjavo V.Alekperlis, 
P.Pajaujis, V.Cariovas, A.Šečkus, E.Urbutis.  

 „Staigmeną pateikė pirmą kartą tokiose žaidynėse dalyvavusi Alytaus 
komanda (treneriai Artūras Vainikonis ir Aleksandras Lysinas). Ji ne tik 
gerai žaidė, bet ir pelnė žaidynių bronzos medalius,“ – po žaidynių rašė 
„Sporto“ laikraštis. 
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VAIKAI 
Lietuvos vaikų vandensvydžio pirmenybės vyko Kaune Vilijos baseine 

gruodžio 12-13 dienomis. Dalyvavo Kauno „Dainava“ ir „Ruonis“ bei Vil-
niaus VSM pirmoji ir Vilniaus VSM antroji komandos. 

Šios varžybos skyrėsi nuo visų anksčiau vykusių, nes Vilniaus vaikų 
sporto mokyklos trenerė Ela Pavinskienė VSM Antrąją komandą subūrė iš... 
mergaičių, gimusių 1989- 1991 metais. Tuo metu daug kas pamanė, kad tai 
gali būti lemtingas žingsnis, leidžiantis viltis, kad ir lietuvaitės pradės žaisti 
vandensvydį. Juk olimpinėse žaidynėse moterys vandensvydininkės rungty-
niauja jau nuo 2000 metų, moterų pasaulio vandensvydžio čempionatai 
vyksta nuo 1986 metų, Europos - nuo 1985 metų.  

Mergaitės nelaimėjo nei vienų rungtynių, tačiau jau pajuto varžybų sko-
nį, azartą, o Barbora Rakauskaitė ir Ana Daškevič net pasiekė pirmuosius 
savo gyvenime įvarčius. 

Pirmenybėse pirmąją vietą laimėjo Liudo Putrimo auklėtinai - Vilniaus 
VSM pirmoji komanda. Antrieji buvo Kauno „Dainava“, treti – Kauno 
„Ruonis“. 

Žaidynių vyr. teisėjas buvo Jonas Čirūnas, teisėjavo E,Buzas, 
R.Survilas,V.Alekperlis, T.Latkauskas, M.Sugintas, A.Šečkus. 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
EUROPOS ŠIAURĖS ŠALIŲ JAUNIŲ IR JAUNUČIŲ PIRME-

NYBĖS 
Švedijos sostinėje Stokholme sausio 24-28 dienomis vyko Europos 

Šiaurės šalių jaunių ir jaunučių pirmenybės. Jose dalyvavo Danijos, Lietu-
vos, Suomijos ir Švedijos rinktinės. 

Lietuvos jaunių (1985-1986 metų gimimo) ir jaunučių (1987-1988 metų 
gimimo) komandos buvo sudarytos iš Vilniaus ir Kauno vandensvydininkų.  

Jaunuosius vilniečius atstovavo Justas Mačionis, Michailas Lipida, Ka-
rolis Narbutavičius, Romas Lubys, Erdmantas Rudokas, Igoris Kosenkovas, 
Rolandas Skinderis, Artūras Saveljevas, Edgaras Asajavičius, Justinas 
Šerkšnas, Paulius Kovalskis, Vitalijus Bogdanovičius, Vytautas Balčiūnas. 
Kauniečius – Kęstutis Matulevičius, Evaldas Andriuškevičius, Mindaugas 
Mikalauskas, Rokas Survila, Donatas Šukys, Artūras Kavaliauskas, Šarūnas 
Dignaitis ir Andrius Jasaitis. Treneriai – Liudas Putrimas ir Nerijus Papau-
rėlis.  

Lietuvos jauniai pralaimėjo Suomijai – 2:8, Švedijai – 4:11 ir Danijai – 
3:8. Jaunių grupėje pirmenybes laimėjo Suomija. 

Lietuvos jaunučiams sekėsi geriau. Jie laimėjo prieš Suomiją – 14:4, la-
bai pasipriešino Švedijai, pralaimėdami minimaliu rezultatu – 9:10, ir nusi-
leido Danijai – 1:15. Jaunučių pirmenybėse pirmąją vietą užėmė Danija. 
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Rezultatyviausi Lietuvos komandose buvo Š.Dignaitis ir A.Saveljevas, 
pelnę po 7 įvarčius. A.Kavaliauskas pelnė 4, P.Kovalskis ir M.Lapida – po 
3 įvarčius. 

 
 *** 
Baltarusijoje, Vitebsko mieste vasario 20-23 dienomis vyko tarptautinis 

jaunių vandensvydžio turnyras, kuriame dalyvavo aštuonios komandos iš 
keturių šalių: Lietuvos, Baltarusijos (Minsko, Bresto, Gomelio, Vitebsko), 
Rusijos (Maskvos, Sankt Peterburgo) ir Ukrainos (Lvovo).. 

Lietuvos jaunių rinktinei vadovavo treneriai Liudas Putrimas ir Ela Pa-
vinskienė. Lietuviai turnyre užėmė šeštą vietą. Jie nugalėjo Lvovo – 8:2 ir 
Maskvos – 16:6, sužaidė lygiomis su Minsko komanda – 5:5, pralaimėjo 
Brestui – 6:9, Vitebskui - 3:9. Gomeliui – 7:8 ir Sankt Peterburgui – 2:6. 
Turnyrą laimėjo Vitebsko komanda.  

Daugiausiai lietuviams įvarčių pelnė E.Asajavičius -17, A.Kolvianec, 
E.Rudokas ir J.Lubys – po 5. 

*** 
Vilniuje kovo 28-29 dienomis svečiavosi Baltarusijos nacionalinė van-

densvydžio rinktinė. Lietuvos (treneris Erikas Skyrius) ir Baltarusijos rink-
tinės Lazdynų baseine sužaidė dvi draugiškas rungtines. Pirmosios baigėsi 
lygiomis – 4:4, antrąsias laimėjo kaimynai – 7:3. 

 

 
 

Rusijos vandensvydžio rinktinės treneris Borisas Uchovas (kairėje) 
pravedė Vilniuje seminarą Lietuvos vandensvydžio treneriams ir teisė-
jams. Jį apdovanoja LVF prezidentas Juozas Širvinskas ir LVF genera-
linis sekretorius Rolandas Vizgirda. 2003 metai 
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Geriausiais turnyro žaidėjais buvo pripažinti Vladimiras Petrenka (Bal-
tarusija) ir Kęstutis Dūda (Lietuva), pelnęs tris įvarčius, geriausiu vartininku 
– Andrejus Pometka. 

Po varžybų įvyko trenerių ir teisėjų seminaras, kurį vedė garsus van-
densvydžio treneris maskvietis Borisas Uchovas. Jo vadovaujama Rusijos 
nacionalinė rinktinė 2002 metais laimėjo Pasaulio vandensvydžio taurę, 
Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse – sidabro medalį. 

„Nelaukiau, kad lietuvių ir baltarusių rungtynės bus tokios įtemptos ir 
gražios. Abi komandos demonstravo brandų žaidimą, buvo įdomių taktinių 
veiksmų, žaidėjai techniški,“ – po varžybų su Baltarusijos rinktine sakė 
garsus treneris Borisas Uchovas.  

„Tikimės, kad žinomo Rusijos trenerio Boriso Uchovo seminaras pakels 
mūsų trenerių lygį ir suteiks galimybių tobulėti bei siekti aukštesnių rezulta-
tų Lietuvoje kol kas dėmesio stokojančioje, senas tradicijas turinčioje sporto 
šakoje,“- teigė „Lietuvos aide“ Lietuvos vandensvydžio federacijos genera-
linis sekretorius Rolandas Vizgirda. 

 

JUOZO ŠIRVINSKO 60-MEČIO JUBILIEJUS 
 

Lapkričio 13 dieną Lietuvos sporto 
visuomenė iškilminga paminėjo Lietuvos 
vandensvydžio federacijos prezidento Juozo 
Širvinsko šešiasdešimtmetį. 

Širvinskas Juozas gimė 1943 lapkričio 13 
dieną Širvintų rajono Musninkų miestelyje. Jis 
vandensvydininkas, sporto ir kultūros vadybi-
ninkas, kompozitorius, garso režisierius, opera-
torius. 1961-1963 m. ir 1966-1969 m. studijavo 
Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 

Besimokydamas Vilniaus muzikos mokykloje (dabartinėje K.M.Čiurlionio 
menų gimnazijoje) ir būdamas konservatorijos studentu žaidė vandensvydį. 
Atstovavo Lietuvos moksleivių rinktinę, vėliau – Vilniaus „Delfino“ ko-
mandą. Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentas (2001-2007). 
LTOK narys (2001-2007). Kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos pirmi-
ninkas (2001-2007). Jo vadovaujama šio fondo taryba priėmė sprendimą 
finansuoti ir „Lietuvos sporto enciklopediją“. Nuo1968 m. jis Lietuvos tele-
vizijos ir radijo komiteto muzikos redaktorius, garso režisierius, nuo 1977 
m. Lietuvos kino studijos redaktorius, garso režisierius, dalyvavo kuriant 
lietuviškus dokumentinius, trumpo ir pilno metražo vaidybinius filmus. 
Nuo1990 m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas. 
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Lietuvos kultūros viceministras, sekretorius (1997-2009). Sukūrė dvi sim-
fonijas, tris styginių kvartetus, miuziklą “Kelionė į Atata“, baletą vaikams 
„Mergaitė su degtukais“, kamerinių kūrinių fortepijonui, violončelei, smui-
kui, muziką daugiau kaip 20 meninių filmų. Jis Lietuvos kompozitorių, 
Lietuvos kinematografininkų sąjungų narys. J.Širvinskas apdovanotas Spor-
to garbės komandoro ženklu (2003), III laipsnio medaliu „Už nuopelnus 
Vilniaus sportui“ (2003), „Sporto garbės kryžiumi“ (2006), Lenkijos res-
publikos „Komandoro kryžiumi“ (2003). 

„Linkime Jums, Juozai Širvinskai, neišsenkančios energijos, asmeninės 
laimės ir produktyvių bei prasmingų metų. Nuveiktų darbų rezultatai te-
džiugina ne tik kultūros žmones, bet ir sporto visuomenę!“ - rašoma Lietu-
vos kūno kultūros ir sporto departamento jubiliejiniame sveikiname, pa-
skelbtame „Sporto“ laikraštyje.  
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2004 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko trimis turais. Pirmas turas 

vyko Kaune, „Dainavos“ baseine vasario 6-8 dienomis. Dalyvavo Vilniaus 
„Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), Kauno „Dainava“ (treneris 
Artūras Šimanskas), Alytaus „Dzūkija“(treneris Artūras Vainikonis) ir Vil-
niaus „Silikatas“ (treneris Liudas Putrimas). Pastarąją sudarė Lietuvos jau-
nimo rinktinės pagrindas.  

 Pirmąjį turą pirmą kartą savo istorijoje be pralaimėjimų baigia Alytaus 
„Dzūkija“, pagrindinius savo varžovus vilniečius ir kauniečius įveikdama 
tik vieno taško skirtumu. Ji nugali Vilniaus „Baltic-Amadeus“ – 7:4, Kauno 
„Dainavą“ – 9:8, Vilniaus „Silikatą“ – 19:9. Antroji lieka Kauno „Dainava“, 
įveikusi Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 12:7 ir Vilniaus „Silikatą“ – 28:5, treti 
lieka Vilniaus „Baltic-Amadeus“, pasitenkinę tik viena pergale prieš jaunąją 
„Silikato“ komandą – 15:7. 

Specialistai netikėtą alytiškių sėkmę vertino atsargiai, teigdami, kad jie, 
būdami stambesnio sudėjimo, turėjo pranašumą, nes buvo žaidžiama nedi-
deliame baseine. Buvo prognozuojama, kad didesniuose Vilniaus ir Alytaus 
baseinuose šis pranašumas jau neturės rimtos reikšmės. Tačiau prognozės 
tvirtinasi ne visada, juolab, kai komanda žaidžia susitelkusi, pasiaukojan-
čiai, kolektyviai siekia užsibrėžto tikslo, o jos varžovai teisingai neįvertina 
susidariusios netradicinės situacijos, nes alytiškiai visada būdavo tarp aut-
saiderių.  

Antras turas vyko Alytuje kovo 5 -7 dienomis. Šį kartą alytiškiams savas 
baseinas nepadėjo. Turą laimėjo Kauno „Dainava“, įveikusi Alytaus „Dzū-
kiją“ – 15:7, Jaunimo rinktinę – „Silikatą“ – 15;6 ir sužaidusi lygiomis su 
Vilniaus „Baltic-Amadeus“ – 7:7. Antri ture buvo Vilniaus „Baltic Ama-
deus“, įveikusi Alytaus „Dzūkiją“ - 6:5 ir Vilniaus „Silikatą“ – 20:7. Trečia 
– Alytaus „Dzūkija“, šį kartą pasitenkinusi tik viena pergale prieš Vilniaus 
„Silikatą“ – 25:6. 

Po dviejų turų pirmavo Kauno „Dainava“, surinkusi 9 taškus, antroji – 
Alytaus „Dzūkija“ – 8 taškai, treti – Vilniaus „Baltic-Amadeus“ – 7 taškai. 
Jaunoji „Silikato“ komanda liko be taškų.  

Intriga prieš trečią turą išaugo, nes visas tris komandas skyrė tik po vie-
ną tašką, todėl kiekvienos laimėtos ar pralaimėtos varžybos galėjo būti le-
miamos kovoje dėl Lietuvos vandensvydžio čempionų vardo. O vilnie-
čiams, norint išsaugoti pernai iškovotus Lietuvos čempionų vardus, trečia-
me ture reikėtų nugalėti „Dainavą“ 6 įvarčių skirtumu, o tai padaryti tikrai 
būtų nelengva.  
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Trečias, lemiamas turas vyko Vilniuje, Lazdynų baseine balandžio 2 -4 
dienomis. Pačią pirmą dieną intriga dar labiau užsimezga, nes po labai at-
kaklios kovos vieno įvarčio skirtumu Alytaus „Dzūkija“ įveikia Kauno Dai-
navą“ – 5:4. Įvarčius pelno alytiškiams: R.Šimanskas (2), L.Steponaitis, 
R.Minkus, T Mikalauskas – po 1, kauniečiams: M.Marma, T.Latkauskas, 
K.Matulevičius ir G.Krukonis – po 1. 

 

 
 

2004 metų Lietuvos vandensvydžio čempionai – Alytaus “Dzūkija”. 
Pirmoje eilėje is kairės (tupi): Giedrius Pauža, Arūnas Makarovas, 
Saulius Andrašiūnas, Rimvydas Šimanskas, Raimundas Minkus, To-
mas Vainikonis. Antroje eilėje iš kairės: Linas Steponaitis, Treneris 
Artūras Vainikonis, Tautvydas Mikalauskas, Ramūnas Ivaškevičius, 
Robertas Švabas, Rimantas Dromantas, Vidas Žygialis. Nuotraukoje 
nėra Eriko Skyriaus, Artūro Orlausko, Mindaugo Špoko, Arūno Re-
vucko 

 
Vilniečiai džiaugiasi, nes jiems atsiveria galimybė vėl tapti čempionais. 

Bet dėl to reikia įveikti Alytaus „Dzūkiją“ ir Kauno „Dainavą“. Tačiau jie 
neįvertino alytiškių ryžto. „Baltic-Amadeus“ sužaidė su „Dzūkija“ lygiomis 
– 1:1 ir neteko brangaus taško, leidžiančio siekti pirmos vietos. Po garbės 
įvartį pelnė vilnietis A.Šakauskas ir alytiškis T.Mikalauskas. 

Todėl Vilniaus „Baltic-Amadeus“ ir Kauno „Dainavos“ varžybos, visa-
da būdavusios principinga kova dėl čempionų vardų, šį kartą jau mažai ką 
lėmė. Buvo kovojama tik dėl sidabro medalių, kuriuos ir laimėjo vilniečiai – 
9:6. 
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Alytaus „Dzūkija“ primą kartą mūsų šalies vandensvydžio istorijoje tapo 
Lietuvos vandensvydžio čempionė.  

 
Čempionais tapo V.Žygialis, L.Steponaitis, S.Andrašiūnas, 

R.Šimanskas, R.Minkus, T.Vainikonis, R.Švabas, E.Skyrius, 
T.Mikalauskas, M.Špokas. R.Dromantas, G.Pauža, A.Orlauskas. Treneris 
Artūras Vainikonis.  

Norisi pasidžiaugti ir jaunųjų šešiolikamečių, susibūrusių į Vilniaus „Si-
likato“ komanda, pažanga. Liudo Putrimo auklėtiniai iš pradžių su patyru-
siais vyrais žaidė nedrąsiai, nepasiekdavo įvarčių, o paskutinį turą jau vi-
siems tituluotiems varžovams sugebėdavo įmušti po 5-6 įvarčius.  

Geriausiais komandų žaidėjais buvo pripažinti Vidmantas Žygialis 
(Dzūkija), Arūnas Šakauskas (Baltic-Amadeus), Egidijus Sutkus (Dainava) 
ir jaunasis Edgaras Asajavičius (Silikatas), garsiojo Lietuvos vandensvydi-
ninko Anatolijaus Asajavičiaus sūnus. 

Vyr. teisėjas buvo V.Alekperlis, teisėjavo J.Čirūnas, E.Urbutis, 
A.Šečkus, M.Sugintas, P.Pajaujis, A.Kubilius. 

„Dabar Lietuvoje Alytaus „Dzūkijos“ vardas skambės visus metus. 
Čempionų komanda labai vieninga, susiklausiusi. Ji su dideliu užsidegimu 
važiuodavo į kiekvienas rungtynes ir žaisdavo pasiaukojančiai,“ – rašė ži-
noma sporto žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė, „Sporto“ laikraštyje pa-
skelbusi straipsnį „Staigmenos autorė – Alytaus „Dzūkija“, nepripažįsta 
favoritų“.  

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos vandensvydžio taurės turnyras vyko Vilniuje gruodžio 10-12 

dienomis. Dalyvavo keturios komandos: Kauno „Dainava“ (treneris Artūras 
Šimanskas), Vilniaus „VSM Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), 
Vilniaus „VSM Tornado“ (treneriai Liudas Putrimas ir Ela Pavinskienė) ir 
Alytaus „Dzūkija-Advision“ (treneriai Artūras ir Tomas Vainikoniai). 

Šį kartą taurę įsteigė Vilniaus akcinė bendrovė „Silikatas“. Varžybos dėl 
jos vyko įtemptai, apylygiai, nei viena komanda neišvengė pralaimėjimo. 
Kauno „Dainava“ įveikė Vilniaus „VSM Baltic Amadeus“ - 9:6, Vilniaus 
„VSM Tornado“ - 8:4, tačiau nesugebėjo įveikti Alytaus „Dzūkijos-
Advision“ – 3:4. Vilniaus „VSM Baltic-Amadeus“ įveikė Alytaus „Dzūkiją-
Advision“ – 6:5, Be pergalių liko tik Vilniaus „VSM Tornado“ komanda. 

Taip net tris komandos surinko po 4 taškus. Todėl vietų pasiskirstymą 
lėmė įvarčių santykiai. Jis buvo geriausiais Kauno „Dainavos“ komandai. 
Jai akcinės bendrovės „Silikatas“ generalinis direktorius Kęstutis Dabra-
volskas ir įteikė taurę.  
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Taurę laimėjusios komandos sudėtis: Kęstas Vėlyvis, Rokas Survila, 
Mindaugas Mikalauskas, Linas Martusevičius, Kęstutis Dūda, Tadas Lat-
kauskas, Mindaugas Marma, Darius Džiugas, Kęstas Matulevičius, Egidijus 
Sutkus, Saulius Tamošiūnas, Tomas Miliauskas, Andrius Majauskas ir Ar-
tūras Kavaliauskas. Treneris Artūras Šimanskas. 

Antri liko Alytaus „Dzūkija-Advision“, treti – Vilniaus „VSM Baltic-
Amadeus“. 

Geriausiais atskirų komandų žaidėjais buvo pripažinti Tadas Latkauskas 
(Dainava), Vidmantas Žygialis (Dzūkija-Advision), Tadas Pašukas (VSM 
Baltic-Amadeus) ir Michailas Lapida (VSM Tornado) 

Turnyro vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo A.Asajavičius, 
V.Alekperlis, S.Andrašiūnas ir A.Šečkus. 

„Gana sunkus ir nervingi 2004 metai baigiasi. Įvyko visos federacijos 
planuotos varžybos, kuriose nestigo emocijų, buvo ir klaidų, bet tam ir yra 
sunkumai, kad juos įveiktume, gal tik kitą kartą nereikia jų susikurti pa-
tiems. Belieka padėkoti mūsų rėmėjams – Kūno kultūros ir sporto departa-
mentui, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, AB „Silikatas“, LSD 
„Žalgiris“, UAB „Paroc“, UAB „Baltic Amadeus“, UAB „Tornado“, Vil-
niaus laisvalaikio centrui, Kauno, Alytaus ir Vilniaus sporto mokyklų vado-
vams ir miestų sporto skyrių vadovams, šauniesiems žiniasklaidos atsto-
vams, be kurių paramos liktume vieni su savo nuostabios olimpinės sporto 
šakos problemomis,“ – po vandensvydžio taurės turnyro „Lietuvos aide“ 
rašė LVF generalinis sekretorius Rolandas Vizgirda.  

LSD „ŽALGIRIS“ VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
LSD „Žalgiris“ vandensvydžio taurės turnyras vyko Vilniuje, Lazdynų 

laisvalaikio centro baseine lapkričio 17-19 dienomis. 
Dalyvavo keturios komandos: Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Ši-

manskas), Vilniaus „VSM Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), 
Vilniaus „VSM Tornado“ (treneriai Liudas Putrimas ir Ela Pavinskienė) ir 
Alytaus „Dzūkija-Advision“ (treneris Artūras Vainikonis). 

„Žalgirio“ vandensvydžio taurę laimėjo Kauno „Dainava“, įveikusi 
„VSM Baltic-Amadeus“ – 5:2 ir „VSM Tornado“ -22:8. Alytaus „Dzūkijai-
Advision“, atsisakiusiai žaisti su kauniečiais, be žaidimo buvo užskaitytas 
pralaimėjimas 0:5.  

Antra liko Vilniaus „VSM Baltic-Amadeus“, trečia - Alytaus „Dzūkija-
Advision“ komanda.  

Turnyro vyr. teisėjas J.Čirūnas, teisėjavo S.Andrašiūnas, V.Alekperlis, 
A.Šečkus, E.Urbutis. 
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JAUNIAI 
Lietuvos jaunių vandensvydžio pirmenybės vyko keliais turais. Pirmasis 

– kovo 26-28 dienomis Alytuje. Dalyvavo Kauno „Dainava“ (treneris Arū-
nas Šimanskas), Vilniaus VSM (treneris Liudas Putrimas), Alytaus „Dzūki-
ja“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Kauno „Ruonis“ (treneris Arūnas Ši-
manskas). 

Pirmąjį turą laimėjo Vilniaus VSM auklėtiniai, įveikė visus varžovus 
įtikinančiais rezultatais: Kauno „Dainavą“ – 12:7, Alytaus „Dzūkiją“ – 16:2 
ir Kauno „Ruonį“ – 26:3. 

Antra buvo Kauno „Dainava“, įveikusi Alytaus „Dzūkiją“ - 18:2 ir Kau-
no „Ruonį“ – 11:7. Trečias liko Kauno „Ruonis“, nugalėjęs Alytaus „Dzūki-
ją“ - 6:1. 

Vilniečiams daugiausiai įvarčių pelnė R.Kovalskis - 15, M.Lapida - 8. 
A.Saveljevas ir E.Rudokas – po 7. 

Turo vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo V.Alekperlis, N.Papaurėlis, 
S.Andrašiūnas, E.Skyrius.  

Lietuvos vandensvydžio jaunių pirmenybių antrasis turas vyko Vilniuje 
balandžio 15 - 17 dienomis. Dalyvavo Vilniaus vandens sporto mokyklos 
(treneriai Liudas Putrimas ir Ela Pavinskienė) , Kauno plaukimo mokyklos 
(treneris Artūras Šimanskas) ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro (treneris 
Artūras Vainikonis) auklėtiniai. 

Vilniaus jaunieji vandesvydininkai įveikė kauniečius - 8:6, alytiškius - 
32:1. 

 Vilniečiams daugiausia įvarčių pelnė E.Asajavičius - 8, M.Lapida – 6 ir 
I.Kosenkovas – 5.  

Antrieji liko kauniečiai, įveikę alytiškius - 17:7. 
Antrame ture teisėjavo J.Liubertas, E.Urbutis, A.Papaurėlis. 
Lietuvos jaunių vandensvydžio pirmenybių finalinės varžybos vyko Vil-

niuje, Lazdynų baseine spalio 22-23 dienomis. Dėl pirmos vietos susitiko 
Vilniaus VSM ir Kauno „Dainavos“ komandos. Atkakli kova vyko tik pir-
muosius du kėlinius, kurie pasibaigė minimalia vilniečių persvara – 3:2. 
Vėliau prasidėjo žaidimas į vienus vartus. Vilniečiai paeiliui pelnė net 7 
įvarčius. Baigiantis rungtynės kauniečiams dar pavyko įmušti trečią įvartį, 
tačiau vilniečiai į tai atsako pergalingu 11-uoju įvarčiu. Nesulaikomas buvo 
vilnietis P.Kovalskis, pelnęs net 6 įvarčius, I.Kosenkovo sąskaitoje – 3, 
E.Asajavičiaus – 2 įvarčiai. Liudo Putrimo ir Elos Pavinskienės auklėtiniai 
laimi varžybas - 11:3. 

Jaunių čempionais tapo Vitalijus Bogdanovičius, Karolis Narbutavičius, 
Justinas Sangaila, Erdmantas Rudokas, Igoris Kosenkovas, Edvinas Miliū-
nas, Michailas Lapida, Edgaras Asajavičius, Artūras Saveljevas, Eimantas 
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Stražnickas, Lukas Nevardauskas, Justinas Šerkšnas, Justas Mačionis, Vy-
tautas Balčiūnas, Paulius Kovalskis ir Vilius Velička. 

Kovą tarp Kauno „Ruonio“ ir Alytaus „Dzūkijos“ dėl trečios vietos lai-
mėjo kauniečiai – 12:4. 

Geriausiais žaidėjais pripažinti Edgaras Asajavičius (Vilniaus VSM), 
Mindaugas Zikas (Dainava), Airidas Janulevičius (Dzūkija) ir Tomas Mi-
liauskas (Ruonis). 

Finale vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo E.Urbutis, S.Andrašiūnas, 
V.Alekperlis, N.Papaurėlis. 

 „Vilniečius sunku įveikti“ – su tokia antrašte iš ėjo „Sporto“ laikraštis, 
aprašęs Lietuvos jaunių vandensvydžio pirmenybes. 

LIETUVOS SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNĖS 
2004 metais, siekiant paskatinti jaunimo sportą, jį populiarinti, buvo su-

engtos Lietuvos sporto vilčių jaunių žaidynės, kurių programoje buvo ir 
vandensvydžio varžybos. Jose galėjo dalyvauti gimę 1986 metais ir jaunesni 
sportininkai.  

Vandensvydžio varžybos buvo vykdomos vieno rato sistema. Lygiųjų 
atveju žaidžiama pagal LEN taisykles - skiriami du pratęsimai po 3 minutes. 
Laimi komanda surinkusi daugiausia pergalių. Varžybos vykdomos 4 kėli-
nius po 7 minutes. 30 metrų ilgio baseine.  
Žaidynėse dalyvavo penkios komandos: Vilniaus vandens sporto mokyklos 
I ir II, Kauno plaukimo mokyklos I ir II bei Alytaus sporto ir rekreacijos 
centro. 

Žaidynėse geriausiai pasirodė Vilniaus VSM I komanda, treniruojama 
Liudo Putrimo. Vilniečiai užtikrintai įveikė visus varžovus: Kauno I ko-
mandą – 12:6, Alytaus – 15:0, Vilniaus II – 17:5 ir Kauno II – 30:1. 

Vilniečiams daugiausiai taškų pelnė M.Lapida – 19, E.Asajavičius – 13 
ir P.Kovalskis - 10. 

Žaidynių nugalėtojais tapo Vitalijus Bogdanovičius, Karolis Narbutavi-
čius, Erdmantas Rudokas, Igoris Kosenkovas, Michailas Lapida, Edgaras 
Asajavičius, Lukas Nevardauskas, Vytautas Balčiūnas, Paulius Kovalskis, 
Vytautas Liubertas, Eimantas Vyšniauskas ir Vilius Velička. 

Antri žaidynėse buvo Kauno I komanda, treti – Kauno II komanda. Abi 
kauniečių komandas treniravo Artūras Šimanskas.  

Žaidynių vyr. teisėjas buvo R.Vizgirda, teisėjavo N.Papaurėlis, 
A.Šakauskas, V.Alekperlis, S.Andrašiūnas, J.Čirūnas, T.Pašukas. 

Sporto vilčių žaidynėse vyko konkursas ir tarp trenerių. Geriausiai pasi-
rodė ir pirmą vietą trenerių konkurse užėmė Kauno miesto plaukimo sporto 
mokyklos treneris Artūras Šimanskas, surinkęs 126 taškus, antrasis buvo 
Vilniaus vandens sporto mokyklos treneris Liudas Putrimas (72 taškai), 
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trečias – jo kolega vilnietis Nerijus Papaurėlis (66 taškai), ketvirtas – Aly-
taus sporto ir rekreacijos centro treneris Artūras Vainikonis (42 taškai). 

JAUNUČIAI 
 Lietuvos vandensvydžio jaunučių pirmenybės vyko dvejais turtais. Pir-

mas vyko Alytuje vasario 27-29 dienomis. Dalyvavo Kauno „Dainava“ 
(treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus VSM (treneris Liudas Putrimas), 
Alytaus „Dzūkija“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Kauno „Ruonis“ (trene-
riai Artūras Šimanskas ir Jonas Čirūnas). 

Pirmame ture pirmavo Vilniaus VSM, nugalėjusi Kauno „Dainavą“ – 
18:3, Alytaus „Dzūkiją“ – 17:6 ir Kauno „Ruonį“ – 15:8. Antra liko Kauno 
„Dainava“, laimėjusi prieš Alytaus „Dzūkiją“ 17:6 ir Kauno „Ruonį“ – 
15:8. Trečia buvo Alytaus „Dzūkija“, įveikusi tik Kauno „Ruonį“ – 8:4.  

Antras turas vyko Vilniuje gegužės 28-30 dienomis. Jame vėl geriausiai 
pasirodė Vilniaus VSM komanda, nugalėjusi Kauno „Dainavą“ – 11:6, Aly-
taus „Dzūkiją“ – 19:0 ir Kauno „Ruonį“ – 19:2. Antra buvo Kauno „Daina-
va“, laimėjusi prieš Alytaus „Dzūkiją“ 7:0 ir Kauno „Ruonį“ – 14:6. Trečia 
liko Alytaus „Dzūkija“, įveikusi tik Kauno „Ruonį“ – 4:2. 

Po dviejų turų Vilniaus VSM surinko 12 taškų, Kauno „Dainava“ – 8, 
Alytaus „Dzūkija“ ir Kauno „Ruonis“ – po 2 taškus.  

Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionais tapo Erdmantas Rudokas, 
Igoris Kosenkovas, Edvinas Miliūnas, Michailas Lapida, Edgaras Asajavi-
čius, Artūras Saveljevas, Eimantas Stražnickas, Lukas Nevardauskas, Justi-
nas Šerkšnas, Radoslavas Marchelevičius, Ernestas Volodko, Kasparas 
Petkevičius, Andrianas Šalecho, Linas Urbonavičius, Vytautas Liubertas, 
Arnoldas Grudzinskis, Garikas Šapiro, Algirdas Skukauskas, Janas Bakulo, 
Konstantinas Astafjevas, Eimantas Vyšniauskas ir Robertas Kasiukevičius. 
Treneris Liudas Putrimas. 

Pirmenybių vyr. teisėjas J.Čirūnas, teisėjavo E.Skyrius, T.Vainikonis, 
V.Alekperlis, S.Andrašiūnas, N.Papaurėlis, A.Šečkus, E,Urbutis. 

VAIKAI 
Lietuvos vaikų vandensvydžio pirmenybės vyko Vilniuje Lazdynų ba-

seine ir Kaune Vilijampolės baseine gruodžio 15-18 dienomis. Dalyvavo 
penkios komandos: Vilniaus „Baltic-Amadeus VSM“, Kauno „Dainava 
KPM“, Vilniaus „VSM Tornado“, Vilniaus „VSM Delfinas“ ir Kauno 
„Ruonis KPM“. 

Pirmenybes, nepatyrusi pralaimėjimo, laimėjo Vilniaus „Baltic-
Amadeus VSM“ komanda, kurią treniravo Nerijus Papaurėlis. Vilniečiai 
įveikė „Dainavą KPM“ – 8:1, „VSM Tornado“ – 18:2, „VSM Delfiną“- 
17:3 ir „Ruonį KPM“ – 28:0. 
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Antri tapo Kauno „Dainava KPM“, laimėjusi prieš „VSM Tornado“ – 
16:0, „VSM Delfiną“- 6:2 ir „Ruonį KPM“ – 9:1. Treti – Vilniaus „Delfinas 
VSM“, ketvirti – Vilniaus „Tornado VSM“, penkti – Kauno „Ruonis 
KPM“. 

Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionais tapo: Algirdas Skukauskas, 
Rokas Grigaitis, Janas Bakulo, Eimantas Vyšniauskas, Vytautas Liubertas, 
Antonas Sugoniakas, Vilius Pinelis, Eimantas Bačiulis, Albertas Unikaus-
kas, Justinas Šerkšnas, Lukas Misiūnas, Tomas Savickis ir Radoslavas Mar-
chelevičius.  

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo S.Andrašiūnas, 
V.Alekperlis, A.Šečkus, A.Asajavičius. 

 TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
Ukrainoje, Mariupolio mieste sausio 11-15 dienomis įvyko tarptautinis 

vandensvydžio jaunių turnyras, kuriame dalyvavo Volgogrado „Spartakas“ 
(Rusija), „LSTB Počtovic-Unika“ (Lenkija), Odesos „DIUSŠ“, Lvovo 
„LUFK“, Mariupolio „Iljičiovsk“ (visos tris - Ukrainos) ir Lietuvos jaunių 
rinktinė, kurią treniravo Liudas Putrimas. 

Lietuviai nugalėjo Lvovo „LUFK“ – 21:0, sužaidė lygiomis su Volgog-
rado „Spartaku“ – 8:8 ir įtemptose ir apylygėse kovose nusileido „LSTB 
Počtovic-Unika“ – 6:8, Odesos „DIUSŠ“ – 4:5, Mariupolio „Iljičiovsk“ 
7:11. Turnyrą laimėjo baseino šeimininkai Mariupolio „Iljičiovsk“ koman-
da, lietuviai liko ketvirti. 

Lietuvos komandai daugiausiai įvarčių pelnė J.Prudnikovas, -11, 
M.Lapida ir I.Kosenkovas – po 9. 

 
*** 
Baltarusijos sostinėje Minske vasario 12-16 dienomis vyko atviras Bal-

tarusijos jaunių vandensvydžio čempionatas, į kurį buvo pakviesta ir Lietu-
vos jaunių rinktinė, vadovaujama Liudo Putrimo ir Nerijaus Papaurėlio. 
Čempionate dalyvavo Minsko miesto, Bresto, Gomelio, Mogiliovo ir Vi-
tebsko sričių rinktinės.  

Lietuviai Minske pasirodė gerai. Jie įveikė Bresto (6:3), Mogiliovo 
(16:3) ir Vitebsko (6:5) sričių rinktines. Nusileidę tik Minsko (7:13) ir Go-
melio srities (3:6) rinktinėms, lietuviai užėmė aukštą antrąją vietą. Baltaru-
sijos čempionais tapo Minsko rinktinė.  

 
*** 
Lenkijoje, Lodzės mieste balandžio 21-24 dienomis vyko tarptautinis 

vandensvydžio jaunių turnyras „Prezidento taurė“, kuriame dalyvavo Lietu-
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vos jaunių rinktinė, vadovaujama trenerių Liudo Putrimo ir Artūro Šimans-
ko.  

Joje buvo 1987-1990 metų gimimo sportininkai: Karolis Narutavičius, 
Rokas Survilas, Justinas Sangaila, Igoris Kosenkovas, Erdmantas Rudokas, 
Michailas Lapida, Linas Martusevičius, Edgaras Asajavičius, Artūras Savel-
jevas, Justinas Šerkšnas ir Artūras Kavaliauskas.  

Turnyre be lietuvių dalyvavo Dž.Britanijos, Airijos, Baltarusijos, Švedi-
jos ir Lenkijos jaunių rinktinės.  

Lietuviai Lodzėje pasirodė vidutiniškai, užimdami turnyre ketvirtą vietą. 
Jie nugalėjo Airiją – 11:8 ir Baltarusiją – 7:6, pralaimėjo Dž.Britanijai - 
5:14, Švedijai – 4:7 ir Lenkijai -3:11 

Turnyrą laimėjo Lenkija, antri – Dž.Britanija, treti – Baltarusija..  
 
** 
Vilniaus „Baltic-Amadeus“ jauniai gražiai pabendravo su savo bendra-

amžiais Ukrainoje. Iš pradžių jie balandžio 1-6 dienomis dalyvavo Simfero-
polyje vykusiose atvirose Ukrainos jaunių pirmenybėse. Vilniečiai sužaidė 
lygiomis su Mariupolio „Azov“ – 8:8, žaidė su Lvovo LUFK ir Charkovo 
VSM.  

O gegužės 13-16 dienomis priėmė jaunuosius ukrainiečius Vilniuje, kur 
surengė draugišką tarptautinį jaunių turnyrą, kuriame dalyvavo Lietuvos 
jaunių rinktinė (treneris Liudas Putrimas), Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (tre-
neris Nerijus Papaurėlis) ir Ukrainos jaunių vandensvydžio rinktinė, treni-
ruojama G.Baranikovo.  

Ukrainiečiai tris kartus sužaidė su Lietuvos jauniais ir juos įveikė – 5:7, 
10:13 ir 2:7, o Vilniaus „Baltic-Amadeus“ sugebėjo ukrainiečius įveikti – 
7:6.  

JONO LIUBERTO PENKIASDEŠIMTMETIS 
Lietuvos sporto visuomenė gražiai paminėjo didelio vandensvydžio en-

tuziasto Jono Liuberto penkiasdešimtasiais gimimo metines. 
Jonas Liubertas gimė 1954 m lapkričio 3 dieną Molėtų rajono Kreivikių 

kaime. 1972 -1974  m. studijavo Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, 
1974 -1978 m. Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakul-
tete. Žaidė Vilniaus „Delfino“, Kauno „Raudonojo spalio“, KPI ir „Švieti-
mo“ komandose. Jo pirmasis treneris buvo Bronius Putrimas, vėliau – Jonas 
Čirūnas.  

1974-1977 metais J.Liubertas buvo Lietuvos vandensvydžio čempionas, 
1972-1977 metais - Lietuvos vandensvydžio rinktinės narys.  
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Jis daug nuveikė vandensvydžio labui 1989-2001 metais būdamas Lie-
tuvos vandensvydžio federacijos prezidentu ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nariu.  

 

 
 

Jonas Liubertas su sūnumi Vytautu  
 
1978 – 1984 metais J.Liubertas dirbo Vilniaus silikatinių dirbinių gamy-

biniame susivienijime. Nuo1984 metų Lietuvos statybinių medžiagų pra-
monės ministerijoje, 1987-1990 metų – pirmasis ministro pavaduotojas. 
Nuo 1991 metų - AB „Silikatas“ gamybos skyriaus viršininkas, komercijos 
direktorius, nuo 1995 metų UAB „Paroc“ generalinis direktorius. Jis - Lie-
tuvos chemikų draugijos narys. 

J.Liubertas yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
ordino 1-ojo laipsnio medaliu (2001 m.), LTOK „Olimpine žvaigžde“ (2002 
m.), Lietuvos statybininko garbės ženklu (2005 m.).  

Vadovaudamas „Silikato“ ir „Paroc“ įmonėms, J.Liubertas daug padėjo 
vandensvydžiui. Įsteigė „Silikato“ vandensvydžio taure, rėmė vandensvy-
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džio sportą finansiškai. Nuo 2002 metų jis Lietuvos vandensvydžio federa-
cijos garbės prezidentas.  

Sukakties proga „Sporto“ laikraštis (2004 10 29) paskelbė interviu su 
J.Liubertu su daug sakančiu pavadinimu: „Išlikite vandensvydžio patrio-
tais!“. Į žurnalistės Marytės Marcinkevičiūtės klausimą: „Ką norėtumėte 
palinkėti Lietuvos vandensvydininkams?“, Jonas Liubertas atsakė: „Nuo 
pradžios iki pabaigos išlikti vandensvydžio patriotais, prieš sunkumus nenu-
leisti rankų, visada galvoti, kad rytoj bus geriau, nei šiandien.“  

Jonas Liubertas sukūrė šeimą, turinčią puikias vandensvydžio tradicijas. 
Jo sūnūs - vyresnis Justas ir jaunesnis Vytautas irgi tapo Lietuvos čempio-
nais, Lietuvos rinktinės nariais. 
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2005 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko trimis turais ir pusfinalinė-

mis bei finalinėmis varžybomis. Užsiregistravo penkios komandos: praėju-
siųjų metų čempionė Alytaus „Dzūkija-Advision“ (treneriai Artūras Vaini-
konis ir Tomas Vainikonis), Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas), 
Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), Lietuvos 
jaunių rinktinė (treneris Liudas Putrimas) ir Kauno „Inžinierinė mintis“ 
(treneris Artūras Šimanskas). 

Pirmąjį turą sėkmingiausiai sužaidė Alytaus „Dzūkija-Advision“. Aly-
tiškiai po nelengvų kovų įveikė Kauno „Dainavą“ – 10:8 ir Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“ – 7:6, kiek lengviau įveikė Kauno „Inžinierinę mintį“ – 
21:8. Garbingai čempionams pasipriešino ir Lietuvos jauniai, įmušę net 9 
įvarčius – 9:17.  

Antroji ture liko Kauno „Dainava“, nugalėjusi „VSM-Baltic-Amadeus“ 
13:9, Lietuvos jaunimo rinktinę 21:8, ir Kauno „Inžinierinę mintį“ – 25:3. 
Treti liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, įveikę Lietuvos jaunių rinktinė 
21:5 ir Kauno „Inžinierinę mintį“ – 20:1. Lietuvos jaunių rinktinė, užėmusi 
ketvirtą vietą, tenkinosi tik viena pergale prieš Kauno „Inžinierinę mintį“ – 
12:3. 

Antrajame ture, vykusiame Kaune kovo 18-20 dienomis nei viena ko-
manda neišvengė pralaimėjimo. Lietuvos čempionai Alytaus „Dzūkijos-
Advision“ komanda patyrė pirmąjį pralaimėjimą šiame čempionate. Juos 
10:9 įveikė Vilniaus „VSM-Baltic- Amadeus“. Kitus susitikimus alytiškiai 
laimėjo: su Kauno „Dainava“ sužaidė - 7:5, su Lietuvos jaunių rinktine – 
20:9, su Kauno „Inžinierine mintimi“ – 12:4.  

Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ nesugebėjo išeiti į lyderius. Vilniečiai 
laimėjo ir prieš Lietuvos jaunimo rinktinę – 14:12, Kauno „Inžinierinę min-
tį“ – 19:5, tačiau nusileido Kauno „Dainavai“ – 5:7.  

Ketvirta liko Lietuvos jaunių rinktinė, vėl įveikusi Kauno „Inžinierinę 
mintį“ – 22:8. 

Per antrąjį turą trys pirmosios komandos surinko po 6 taškus, tačiau pa-
lankesnis įvarčių skirtumas į pirmąją vietą iškėlė Alytaus „Dzūkiją-
Advision“, antrąją – Kauno „Dainavą“, trečiąją – Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“. 

Po dviejų turų Alytaus „Dzūkija-Advision“ turėjo 14 taškų, Kauno 
„Dainava“ – 12 taškų, Vilniaus „VSM_Baltic-Amadeus“ – 10 taškų, Lietu-
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vos jaunių rintinė – 4 taškus, Kauno „Inžinierinė mintis“ – 0 taškų. Intriga 
išliko, nes net vienas pralaimėjimas ar pergalė galėjo daug ką nulemti.  

 Trečiasis turas vyko Vilniuje balandžio 1-3 dienomis. Po dviejų turų 
pirmaujantiems alytiškiams, norint ir trečiame ture užimti pirmąją vietą 
reikėjo nugalėti arba bet sužaisti lygiomis su artimiausiu varžovu Kauno 
„Dainava“. Abiejų lyderių kova buvo labai permaininga, nervinga, apylygė, 
tačiau pabaigoje geriau sužaidė „Dainava“ ir laimėjo minimaliu skirtumu – 
6:5. Vilniečiai nesunkiai įveikė ne geriausios sudėties Lietuvos jaunių rink-
tinę.- 15:1. 

Kitą dieną Alytaus „Dzūkija-Advision“ susitiko su Vilniaus „VSM- Bal-
tic-Amadeus“ komanda, kuriai, po alytiškių pirmojo pralaimėjimo irgi atsi-
vėrė kelias į pirmąją vietą ture. Kova vyko taškas į tašką, labai atkakliai ir 
baigėsi minimalia vilniečių pergale - 6:5. 

Kauno „Dainava“ įveikė Lietuvos jaunių rinktinę 13:3. 
Trečiąją turnyro dieną Alytaus „Dzūkija-Advinsion“ įveikia Lietuvos 

jaunimo rinktinę 24:4 ir jiems belieka stebėti kaip baigsis Kauno „Daina-
vos“ ir Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ dvikova. Jei kauniečiai nugalėtų 
vilniečius, jie užsitikrintų pirmą vietą ir aikštės pranašumą prieš pusfinalio 
varžybas. Jei laimėtų vilniečiai, tai trys komandos surinktų po lygiai taškų ir 
viską lemtų įmuštų įvarčių per visus tris turus skaičius. Rungtynių svarba 
buvo didelė, todėl abi komandos, gerai vieną kitą pažinodamos, iš karto 
pradėjo kietai gintis ir aštriai kontratakuoti. Po kurio laiko pradėjo ryškėti 
vilniečių pranašumas. Jie ir laimėjo – 8:4. 

Kauno „Inžinierinė mintis“ ir šiame ture pergalių nepasiekė. Ji pralaimė-
jo „Dainavai“ – 28:1, „Dzūkijai-Avidsion“ – 26:5, „VSM-Baltic-Amadeus“ 
– 30:1 ir Lietuvos jaunių rintinei – 15:0.  

Trys komandos surinko po18 taškų. Prireikė skaičiuoti įvarčius. Tai bu-
vo naudingiausia Kauno „Dainavai“, užėmusiai po trečiojo turo pirmąją 
vietą, antri buvo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, treti liko Alytaus „Dzū-
kija-Advision“. 

Lietuvos jaunių rintinė surinko 6 taškus, Kauno „Inžinierinė mintis“ – 0 
taškų.  

Po trečiojo turo paaiškėjo keturios komandos, kurios iškovojo teisę žais-
ti pusfinaliuose. Pirma susitinka su ketvirta, antra – su trečia. Vadinasi, 
Kauno „Dainava‘ pusfinalyje turėjo žaisti su Lietuvos jaunių rinktine, o 
Alytaus „Dzūkija-Advision“ su Vilniaus VSM-Baltic-Amadeus“. Pusfina-
liai turėjo vykti iki dviejų pergalių. Laimėtojai finale turėjo susitikti dėl 
pirmos vietos, pralaimėję – dėl trečios vietos. 

Kaune balandžio 13 ir 14 dienomis Kauno „Dainava“ priėmė Lietuvos 
jaunių rinktinę ir pirmose varžybose nesunkiai ją įveikė – 16:7, antrosios, 
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jauniams parodžius sportinį charakterį, vyko žymiai aštriau, tačiau patirtis 
nugalėjo - 9:7. Kauno „Dainava“ išėjo į finalą. 

 Vilniuje balandžio 21-23 dienomis vykusios pusfinalio varžybos tarp 
pernykščio Lietuvos čempiono Alytaus „Dzūkijos-Advision“ ir Vilniaus 
VSM-Baltic-Amadeus“ vyko žymiai aštriau, varžovams teko sužaisti net 
tris kartus, kad iškovotų dvi pergales. 

Pirmosios varžybos buvo sėkmingesnės vilniečiams. Jie įveikia alytiš-
kius – 7:4, antrosiose laimė nusišypso alytiškiams – 10:4. Trečiosios vyko 
taškas į tašką, keturis kartus buvo lygus rezultatas. Varžybų pabaigą sėk-
mingiau sužaidė vilniečiai ir laimėjo – 8: 7, atimdami alytiškiams viltį ko-
voti dėl šalies čempionų titulo. 

Finalai vyko gegužės 13-15 dienomis. Alytaus „Dzūkija-Avision“, ko-
vojusi dėl trečiosios vietos du kartus įveikė Lietuvos jaunių rinktinę – 7:4 ir 
25:9. 

Dėl pirmosios vietos susitikę du seni varžovai – Kauno „Dainava“ ir 
Vilniaus „VSM Baltic-Amadeus“ - buvo pilni ryžto siekti šalies čempiono 
titulo. Varžybos buvo įdomios, įtemptos, emocingos, vyko taškas į tašką.  

Pirmosios, vykusios gegužės 13 dieną Kaune, iš pradžių buvo sėkmin-
gesnės baseino šeimininkams. Po kauniečių D.Džiugo ir R.Survilos sėk-
mingų smūgių į vartus jie pirmavo 2:0. Vilniečiai nenuleidžia rankų, dažnai 
atakuoja ir po V.Martyniuko ir T. Pašuko įvarčių, rezultatą išlygina – 2:2.  

Antrojo kėlinio pradžioje iniciatyva vėl pereina kauniečių pusėn. Sėk-
mingai smūgiuoja į vartus E.Sutkus. Po jo seka du A.Jankūno įvarčiai ir 
rezultatas tampa 5:2 kauniečių naudai. Skirtumą švelnina A,Tonkich įvartis, 
tačiau kauniečiai toliau didina savo pranašumą. Įvarčius pasiekia D,Džiugas 
ir K.Dūda. Rezultatas grėsmingai auga kauniečių naudai – 7:3. Tačiau ant-
rojo kėlinio pabaigoje vėl prabyla vilniečių puolėjai. Įvarčius pelno 
A.Zalužnas ir V.Martyniukas. Kėlinys baigiasi 7:5 šeimininkų naudai. 

Trečiasis kėlinys buvo mažiau rezultatyvus. Susidarė toks įspūdis, kad 
abi komandos taupo jėgas ketvirtajam, lemiamam kėliniui. Komandos pasi-
keitė tik įvarčiais, kuriuos pasiekė T.Latkauskas ir A.Asajavičius. Rezulta-
tas tapo 8:6.  

Ketvirtasis kėlinys prasidėjo sėkmingomis vilniečių atakomis. Du įvar-
čius pasiekia V.Martyniukas ir rezultatas tampa lygus – 8:8. O po 
A.Zalužno įvarčio pradeda pirmauti vilniečiai – 9:8. Tačiau artėjančią per-
galę vilniečiams iš rankų išplėšia puikai varžybų pabaigą sužaidęs K.Dūda. 
Jis paeiliui įmuša du įvarčius. Kauniečiai švenčia pirmąją pergalę – 10:9. 

Antrosios finalinės varžybos vyko sekančią dieną jau Vilniuje. Iš pra-
džių galėjo atrodyti, kad vilniečiams padeda savo sienos. Po A.Šakausko 
įvarčio jie pirmauja. Tačiau netrukus kaunietis T.Latkauskas išlygina rezul-
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tatą. V.Martyniukas vėl išveda baseino šeimininkus į priekį. Pirmasis kėli-
nys baigiasi rezultatu 2:1. 

Antrajame kėlinyje iniciatyva perėjo kauniečių pusėn. Įvarčius pasiekia 
E.Sutkus, M.Marma ir M.Juodišius. Rezultatas 2:4 svečių naudai. Kėlinio 
pabaigoje vilnietis P.Kovakskis sušvelnina rezultatą – 3:4. 

Trečiasis kėlinys buvo nervingas, bet nerezultatyvus.  
Ketvirtojo kelinio pradžioje A.Šakauskas išlygina rezultatą – 4:4, 

D.Džiugas vėl jį persveria, T.Pašukas – išlygina – 5:5  
Lemiamą įvartį likus iki ketvirtojo kėlinio pabaigos 2 minutėms pasieka 

kaunietis M.Marma. Vilniečių bandymai pasyvyti buvo nesėkmingi.  
Kauno „Dainava“ vėl tapo Lietuvos vandensvydžio čempionė. Jos sudė-

tyje žaidė: Saulius Tamošiūnas, Mindaugas Marma, Kęstutis Dūda, Tadas 
Latkauskas, Darius Džiugas, Egidijus Sutkus, Kęstutis Matulevičius, Rokas 
Survila, Andrius Majauskas, Mindaugas Mikalauskas, Mantas Juodišius ir 
Andrius Jankūnas. Treneris Artūras Šimanskas. 

Abejoms finalinėms varžyboms teisėjavo A.Šečkus ir S.Andrašiūnas. 
Geriausiais finalinio turnyro atskirų komandų žaidėjais buvo pripažinti 

K.Dūda (Dainava), V.Martyniukas (VSM-Baltic-Amadeus), R,Dromantas 
(Dzūkija-Advision) ir M.Lapida (Lietuvos jaunių rinktinė).  

 LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos vandensvydžio taurės varžybas antrus metus iš eilės finansiškai 

rėmė AB „Silikatas“. Varžybos vyko Vilniuje gruodžio 7-10 dienomis. Dėl 
taurės kovojo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis) , 
Kauno „Dainava“(treneris Artūras Šimanskas), Alytaus „Dzūkijos vande-
nis“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Lietuvos jaunių rinktinė (treneris Liu-
das Purtimas). 

Buvo rungtyniaujama olimpine sistema: pusfinalių laimėtojai kovojo fi-
nale dėl pirmosios vietos, pralaimėję – dėl trečios vietos. 

Pusfinaliuose Kauno „Dainava“ nesunkiai palaužė pernykščių Lietuvos 
čempionų Alytaus “Dzūkijos vandenis“ pasipriešinimą ir nugalėjo rezultatu 
14:8. Vilniaus „Baltic-Amadeus“ įveikė pasipriešinimą parodžiusią Lietu-
vos jaunių rinktinę 15:6. 

Finalinė kova tarp Vilniaus ir Kauno vyko atkakliai, principingai, taškas 
į tašką. Likus žaisti minutę, šalies čempionai „Dainavos“ klubo vandensvy-
dininkas nepasinaudojo puikia proga išlyginti rezultatą, juolab vienas vilnie-
tis buvo pašalintas iš aikštės. Tačiau kauniečiai paskutinės atakos metu ne-
pataikė į vartus ir prarado kamuolį. Pabaiga buvo sėkmingesnė vilniečiams. 
Jie „Dainavą“ įveikė 8:7 ir laimėjo AB „Silikato“ įsteigtą taurę. Trečias liko 
Alytaus „Dzūkijos vandenis“ įveikęs Lietuvos jaunių rinktinę 15:6. 
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Rezultatyviausi „Baltic–Amadeus“ komandoje buvo T.Pašukas - 7, 
A.Šakauskas ir P.Kovalskis – po 4, J.Liubertas - 3, J.Prudnikovas – 2 įvar-
čiai. 

Teisėjavo E.Skyrius, S.Andrašiūnas, A.Šečkus, E.Urbutis, V.Alekperlis, 
A.Asajavičius. 

Vandensvydžio taurę iškovojo V.Bogdanovičius, V.Stankevičius, 
S.Zabilavičius, J.Prudnikovas, J.Sangaila, A.Skukauskas, A.Šakauskas, 
J.Liubertas, T.Pašukas, D.Veranault, P.Kovalskis, V.Velička, 
M.Voronoeckis. Treneris Nerijus Papaurėlis. 

Taurę vilniečiams ir dovanas, skirtas žaidėjams, treneriams ir koman-
doms įteikė turnyro rėmėjas AB „Silikatas“ generalinis direktorius Kęstutis 
Dabravolskas.  

Buvo gražiai padėkota ir Lazdynų laisvalaikio centro direktoriui 
R.Grigui už suteiktą galimybę surengti Vilniuje taurės varžybas.  

Po šių tarės varžybų Lietuvos vandensvydžio federacijos generalinis 
sekretorius Rolandas Vizgirda „Lietuvos aide“ rašė: „Sezonas baigėsi. Įvy-
ko visos planuotos federacijos varžybos, dalyvauta Europos jaunių pirme-
nybėse, laimėta jaunių Europos šiaurės šalių čempionų taurė, dalyvauta 
jaunių ir vaikų turnyruose Lenkijoje, Baltarusijoje, Švedijoje, Ispanijoje, 
Prancūzijoje, Ukrainoje, Vokietijoje. Lietuvos vaikų varžybos parodė, kad 
auga nauja jaunoji vandensvydininkų karta, į kurią federacija ir žada kreipti 
pagrindinį savo dėmesį. Apie tai ir buvo kalbama iškart po varžybų sureng-
tame federacijos prezidiumo posėdyje. Taip, yra ir nemažai trūkumų - trūks-
ta vandensvydžio teisėjų, Vilniaus baseine per ankšta gausiai besitreniruo-
jantiems vandeniams, labai didelės baseino nuomos kainos vandensvydį 
padarė viena iš brangiausių komandinių sporto šakų, tačiau federacija ir 
treneriai rankų nenuleidžia ir tikisi, kad mūsų Vyriausybė bei Seimo atsto-
vai supras, kad investicija statant baseinus ir mokant vaikus plaukti atsiper-
ka su dideliu kaupu, bet ne per keletą metų, o per dešimtmečius ir tai atsi-
liepia visoms ateities kartoms. Tai jau suprato ir mūsų kaimynai latviai bei 
estai, nekalbant apie baltarusius ir rusus, jie gerokai lenkia mus šitoje srity-
je. Vien tik tai, kad tarp vandensvydininkų nuo pat nepriklausomybės laikų 
nėra nė vieno teisto, daug ką pasako. Taigi eikime į Europą sveiki, mokan-
tys plaukti ir dorai gyventi“. 

LSD „ŽALGIRIS“ TAURĖ 
LSD „Žalgiris“ taurės varžybos vyko Alytuje lapkričio 18-20 dienomis. 

Dėl taurės kovojo Vilniaus „Delfinas-Rufas“ (treneriai Sergejus Kolokolen-
kovas ir Tadas Pašukas) , Kauno „Dainava“(treneris Artūras Šimanskas), 
Alytaus „Dzūkijos vandenis“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Lietuvos jau-
nių rinktinė (treneris Liudas Purtimas). 
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Lauktos kovos tarp Vilniaus ir Kauno komandų neįvyko, nes vilniečiai 
atvyko ne geriausios sudėties. „Žalgirio“ taurę nesunkiai laimėjo Kauno 
„Dainava“, nugalėjusi visus varžovus įtikinamais rezultatais: Vilniaus „Del-
finą-Rufą“ – 12:2, Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 18:10 ir Lietuvos jaunių 
rintinę 20:2. 

Antras liko Vilniaus „Delfinas-Rufas“, įveikęs Alytaus „Dzūkijos van-
denį“ 11:3 ir Lietuvos jaunių rinktinę 12:8, trečioji liko Lietuvos jaunių 
rinktinė, nugalėjusi Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 11:6. 

 Geriausiais savo komandose buvo pripažinti Tadas Latkauskas (Kauno 
„Dainava“), Tadas Pašukas (Vilniaus „Delfinas-Rufas“), Eimantas Straž-
nickas (Lietuvos jaunių rintinė) Giedrius Pauža (Alytaus „Dzūkijos vande-
nis“). 

Turnyre teisėjavo E.Šačkus ir E.Skyrius.  

JAUNUČIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunučių pirmenybės vyko Kaune vasario 21-26 

dienomis. 
Žaidė Vilniaus „VSM-Baltic Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), 

Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus VSM I-oji (trene-
riai Liudas Putrimas ir Ala Pavinskienė) ir Alytaus „Dzūkija“ (treneris Artū-
ras Vainikonis). 

Turnyre pirmąją vietą užėmė Vilniaus VSM I-oji komanda, įveikusi 
Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ 4:2, Alytaus „Dzūkiją“ – 11:1 ir Kauno 
„Dainavą“ – 19:4. 

Įdomu tai, kad nugalėtojų komandoje žaidė ir dvi mergaitės - Monika 
Rimšaitė, Indrė Mackevičiūtė. 

Daugiausiai įvarčių nugalėtojams pelnė E.Asajavičius -17 ir 
A.Saveljevas – 12. 

Antri liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, nugalėję Kauno „Dainavą“ 
5:2 ir Alytaus „Dzūkiją“ – 4:3. Trečia buvo Kauno „Dainava“, pasiekusi tik 
vieną pergalę prieš Alytaus „Dzūkiją“ – 8:5. 

Lietuvos jaunučių čempionais tapo Edgaras Asajavičius, Artūras Savel-
jevas, Lukas Nevardauskas, Adrianas Šalecho, Eimantas Stražnickas, Justi-
nas Šerkšnas, Radoslavas Marchelevičius, Linas Urbanavičius, Edgaras 
Korenec, Pavelas Atraškevičius, Monika Rimšaitė, Indrė Mackevičiūtė, 
Viačeslavas Kirkovskis, Arnoldas Grudzinskis, Artūras Utovko, Lukas Ba-
cevičius, Ernestas Volodko ir Andrius Kiselnikovas.  

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo A.Šečkus, P Pajaujis, 
S.Andrašiūnas, L.Putrimas, E.Urbutis.  
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2005 m. Vaikų pirmenybių geriausias žaidėjas Eimantas Vyšniaus-
kas 

VAIKAI 
Lietuvos vaikų vandensvydžio pirmenybės vyko Vilniuje ir Kaune lap-

kričio 23 – 24 dienomis. Šiais metais paraiškas padavė net 8 komandos: 
penkios iš Vilniaus, dvi iš Kauno ir viena iš Alytaus. Komandos buvo su-
skirstytos į du pogrupius.  

Į A pogrupį pateko Vilniaus komandos „VSM- Baltic-Amadeus“, VSM-
Delfinas“, „VSM- Zeta Reticuli“ ir VSM-Vandenis“ 

Į B pogrupį pateko Kauno „Dainava“, Vilniaus „VSM-Falck Security“, 
Kauno „Ruonis“ ir Alytaus ASRC komandos. 

A pogrupio varžybos vyko Vilniuje. Pogrupyje geriausiai pasirodė 
„VSM-Baltic-Amadeus“ komanda, treniruojama Nerijaus Papaurėlio. Ji 
nugalėjo „VSM- Delfiną“ 18:1, „VSM-Zeta Reticuli“ – 25:3 ir „VSM-
Vandenį“ – 23:1. Antrieji liko „VSM- Zeta Reticuli“, trečia – „VSM-
Delfinas“, ketvirta - „VSM-Vandenis“. 

B pogrupio varžybos vyko Kaune. Čia pirmą vietą užėmė Vilniaus 
„VSM-Falck Security“, treniruojama Nerijaus Papaurėlio. Jaunieji vilniečiai 
nugalėjo Kauno „Dainavą“ – 26:1, Kauno „Ruonį“ – 21:2 ir Alytaus ASPC 
-9:2. Antrieji buvo Kauno „Dainava“, treti – Alytaus ASRC, ketvirti – Kau-
no „Ruoniai“. 

Į pirmenybių finalą pateko po dvi geriausiai pogrupiuose pasirodžiusios 
komandos. Finalinis turnyras vyko Kaune lapkričio 25-27 dienomis. Pogru-
piuose pasiektos pergalės buvo užskaitytos. Finale geriausiai pasirodė Vil-
niaus „VSM-Falck Security“ komanda (treneris Nerijus Papaurėlis) , nuga-
lėjusi „VSM-Baltic-Amadeus“ 9:7 ir „VSM-Zeta Reticuli“ – 24:2.  

Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionais tapo Igoris Griškonis, Janas 
Bakulo, Eimantas Bačiulis, Antonas Sugoniakas, Eimantas Vyšniauskas, 
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Lukas Misiūnas, Marius Šimašius, Ilja Garbanas, Matas Patackas ir Karolis 
Kontvainas. 

Antri buvo Vilniaus VSM Baltic-Amadeus“, treti – Kauno „Dainava“ 
Pirmenybių vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo A.Šečkus, 

V.Alekperlis, S.Andrašiūnas, E.Skyrius, N.Papaurėlis, A.Asajavičius, 
D.Vergnault,  

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
EUROPOS JAUNIŲ VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Europos jaunių vandensvydžio čempionato C grupės varžybos vyko 

Turkijoje, Stambulo mieste gegužės 4-8 dienomis. Į C grupę pateko Gruzi-
jos, Lietuvos, Makedonijos, Moldavijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Turkijos 
jaunių rinktinės.  

Lietuvos komandą sudarė Vilniaus ir Kauno jaunieji vandensvydininkai. 
Komandai Stambule vadovavo Liudas Putrimas ir Artūras Šimanskas.  

Lietuviams sekėsi nekaip, nes jie buvo 2-3 metais jaunesni už visus kitus 
varžovus. Lietuvos rinktinė laimėjo tik prieš Makedonijos komandą – 11:3, 
ir nusileido Rumunijai – 3:11, Moldavijai – 4:8, Turkijai -4:18, Gruzijai – 
4:17 ir Slovėnijai – 1:17. 

Rezultatyviausi tarp lietuvių buvo E.Asajavičius ir M.Lapida po 6,A. Ja-
nušonis – 5, I.Kosenkovas – 4 įvarčiai. 

Pirmą vietą C grupėje užėmė Moldavija, antrą – Turkija, trečią – Rumu-
nija, ketvirtą – Gruzija, penktą – Slovėnija, šeštą – Lietuva, septintą – Ma-
kedonija. 

BALTIJOS ŠALIŲ VANDENSVYDŽIO JAUNIŲ ČEMPIONATAS 
Lietuvos jaunių rinktinė dalyvavo Baltijos šalių jaunių čempionate, kuris 

vyko Švedijoje, Stokholme lapkričio 11-13 dienomis. 
Nerijaus Papaurėlio auklėtiniai Švedijoje pasirodė gerai. Jie nugalėjo 

Lenkiją – 9:3, Suomiją – 9:7. Su turnyro šeimininke Švedija žaidė du kar-
tus. Pirmą kartą 5:9 pralaimėjo, antrąjį kartą, finale atsirevanšavo – 8:7. 

Lietuviams daugiausiai įvarčių pelnė Edgaras Asajavičius -net 16. Mi-
chilas Lapida pelnė 6, Artūras Saveljevas - 4, Eimantas Vyšniauskas, Do-
minykas Berkys – po 1. 

VILNIAUS TARPTAUTINIS JAUNIŲ TURNYRAS 
Lazdynų baseine balandžio mėnesį įvyko Vilniaus tarptautinis jaunių 

turnyras, kurį surengė Vilniaus „Baltic-Amadeus“ klubas. Jame dalyvavo 
dvylika komandų iš šešių šalių: Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rusijos ir Vokietijos. Žaidė sportininkai iki 15 metų, atvykę iš Berlyno 
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(Vokietija), Maskvos ir Sankt Peterburgo (Rusija), Lodzės (Lenkija), Pragos 
(Čekija) ir Vitebsko (Baltarusija).  

Lietuvą atstovavo dvi Vilniaus komandos – „Baltic-Amadeus“ ir „Falck 
Security“. Pastaroji ir užėmė turnyre pirmąją vietą. 
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2006 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS. 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas buvo vykdomas trimis turais. Pir-

masis Alytuje vasario 10-12 dienomis, Antrasis - Vilniuje kovo 24-26 die-
nomis ir trečiasis - Kaune gegužės 5-7 dienomis. Užsiregistravo tris Lietu-
vos komandos: praėjusių metų čempionė Kauno „Dainava“ , treniruojama 
Artūro Šimansko, Vilniaus „Baltic-Amadeus“, treniruojama Nerijaus Pa-
paurėlio ir Alytaus „Dzūkijos vandenis“, treniruojamas Artūro ir Tomo 
Vainikonių.  

Čempionatas buvo paskelbtas atviru, todėl jame iš pradžių pareiškė norą 
dalyvauti ir Baltarusijos Gomelio miesto rinktinė. Jie turėjo prisijungti ant-
rajame ture ir dalyvauti su daline konkurencija. Tačiau dėl finansinių sun-
kumu Gomelio rinktinė į Lietuvą neatvažiavo. 

Varžybos vyko ratų sistema. Visos tris Lietuvos komandos susitiko tar-
pusavyje po tris kartus. Nugalėtoja buvo skelbiama komanda, surinkusi 
daugiausiai taškų. Už pergalę buvo skiriami du taškai, už lygiaisiais - po 
vieną, už pralaimėjimą – nulis taškų. 

Beje, visų komandų paraiškose vėl buvo ir legionierių iš Baltarusijos, tu-
rinčios senas ir garbingas vandensvydžio tradicijas. Tai Lietuvos komandas, 
be abejo, sustiprino, pakėlė žaidimo lygį, padarė varžybas patrauklesnes 
žiūrovams. Kitą vertus, žvelgiant į ateitį, legionierių buvimas trukdo pasi-
reikšti jaunimui, o šis, nepajutęs varžybų skonio, neturi galimybių tobulėti. 
Bet tai – ateities problemos. O dabar kiekviena komanda yra pasiryžusi tapti 
Lietuvos čempione. Todėl čempionatas žadėjo būti įdomus, intriguojantis, 
su nenuspėjama pabaiga. Taip ir įvyko. 

Jau pirmame ture nei viena komanda nesurinko maksimumo taškų. Ge-
riausiai pasirodė Vilniaus „Baitic-Amadeus“, įveikusi Alytaus „Dzūkijos 
vandenį“ 11:8 ir sužaidusi lygiomis su Kauno „Dainava“ – 10:10.  

Kauno „Dainava“, laimėjusi prieš Alytaus „Dzūkijos vandenį“ -9:8, su-
rinko, kaip ir vilniečiai 3 taškus, tačiau tapo antrą dėl blogesnio įvarčių 
santykio. Alytaus „Dzūkijos vandenis“ taškų neužsidirbo. 

Atkreipkite dėmesį, kad dvejos varžybos baigėsi tik vieno taško skirtu-
mu, o vienos – lygiosiomis. Štai kokia įtampa vyravo pirmajame ture!  

Antrasis turas Vilniuje irgi prasidėjo audringai. Alytaus „Dzūkijos van-
denis“ iš pradžių užspaudė Kauno „Dainavą“, pirmavo net 3:1. Alytiškiai 
per anksti patikėjo pergale, o kauniečiai sugebėjo atsitiesti ir užbaigti var-
žybas lygiosiomis -.4:4.  
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Kietai „susikibo“ ir Vilniaus „Baltic-Amadeus‘ su Kauno „Dainava“. 
Sėkmė lydėjo vilniečius, kurie tik vieno taško (vėl!) skirtumu įveikė kau-
niečius – 4:3.  

Paskutinėse turo varžybose Alytaus „Dzūkijos vandenis“ tarsi įgavęs 
antrąjį kvėpavimą įveikia Vilniaus „Baltic Amadeus“ – 6:3. 

Antrame ture vėl nei viena komanda nesurinko maksimumo taškų, aly-
tiškiai gavo 3, vilniečiai -2 ir kauniečiai - 1 tašką.  

Po dviejų turų pirmavo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ – 5 taškai, Kauno 
„:Dainava“ – 4 taškai, Alytaus „Dzūkijos vandenis“ – 3 taškai.  

Trečias turas žadėjo būti irgi karštas. Į Kauną rinkosi komandos, tikė-
damos tik pergalių ir šalies čempionų titulų.  

Organizatoriai, jausdami įtampą, pakvietė teisėjauti neutralius teisėjus iš 
Minsko - P.Žikovskį ir S.Popovą. 

Alytiškiai, kaip parodė laikas, buvo nusiteikę kovingiausiai. Pirmąją 
dieną jie susitiko su Kauno „Dainava“. Rungtynių pradžioje laimė šypsojosi 
alytiškiams. Jie pirmavo 2:0. Vėliau rungtynės vyko taškas į tašką. Pirmas 
kėlinys baigėsi kauniečių persvara -4:3. Po antrojo kelinio į priekį išsiveržia 
alytiškiai – 7:4, trečiasis jau baigiasi lygiomis – 9:9. Ketvirtojo pradžioje 
D.Džiugas išveda kauniečius į priekį, tačiau daugiau savos sienos jau nepa-
dėjo. Alytiškiai L.Steponaitis ir A.Sasimovičius sėkmingai atakuoja kaunie-
čių vartus ir rezultatas tampa -11:10 Alytaus „Dzūkijos vandenio“ naudai. 
Ši pergalė leidžia alytiškiams susigretinti su tuo metu dar buvusiais lyderiais 
vilniečiais. 

Kitą dieną Vilniaus „Baltic-Amadeus“ ir Kauno „Dainavos“ susitikimas 
buvo ne mažiau audringas. Nei viena komanda negalėjo parodyti savo pra-
našumo. Pirmas kėlinys baigėsi – 2:2, antras -4:4, trečiajame kiek į priekį 
išsiveržė vilniečiai 9:7, tačiau ketvirtą kėlinį laimi kauniečiai. Įvartį pelno 
D.Džiugas, po net du jo komandos draugas A.Šamšura, o vilniečiai atsako 
tik vienu A.Šakausko įvarčiu ir rezultatas tampa lygus – 10:10. Kaunietis 
M.Marma įmuša dar vieną įvartį ir jau vilniečiams reikia gelbėtis nuo pra-
laimėjimo. Tai ir padaro V.Martyniukas, sulygindamas rezultatą. Aistringos 
varžybos baigėsi lygiomis – 11:11.  

Dabar čempionato nugalėtojas turėjo būti išaiškintas paskutinėse rung-
tynėse – intriga buvo išlaikyta iki pačios čempionato pabaigos. Nors abi 
komandos turėjo ne vienodą taškų kraitį. Vilniečiams, norit tapti čempionais 
užteko lygiųjų, alytiškius tenkino tik pergalė.  

Gal tai kiek ir ramino vilniečius, gal jie nespėjo gerai pailsėti po audrin-
gų rungtynių su kauniečiais, tačiau kitą dieną jie jau buvo neatpažįstami. Jie 
pirmavo tik pirmąją pirmojo kelinio minutę, kai S.Konovalovas pasiekė 
įvartį. Po to sekė alytiškių atakos ir sėkmingi trys A.Andrajuko įvarčiai. 
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Alytiškių persvarą dar padidino T.Mikalauskas ir R.Revuckas. Pirmais kėli-
nys baigėsi 5:1 alytiškių naudai.  

Antras kėlinys vilniečiams situaciją dar labiau pablogino. Į vilniečio 
P.Kovalskio metimą alytiškiai atsako R.Šimansko ir A.Sasimovičius įvar-
čiais – 7:2.  

Trečiame kėlinyje vilniečiams pavyksta truputį sumažinti skirtumą. Į 
vieną alytiškio AAndrajuko įvartį vilniečiai atsako M.Martyniuko ir 
P,Kovalskio įvarčiais – 8:4. Ketvirtą kėlinį, alytiškiai, jau pajutę pergalės 
skonį, pradėjo dar sėkmingiau šturmuoti vilniečių vartus. Į viena vilniečio 
A.Tonkicho įvartį alytiškiai atsakė A.Andrajuko, T.Mikalausko, ASasimo-
vičiaus ir A.Revucko įvarčiais. Galutinis rungtynių rezultatas 11:5 alytiškių 
naudai. 

Alytaus „Dzūkijos vandenio“ komanda, surinkusi 7 taškus, tapo Lietu-
vos vandensvydžio čempionė, Vilniaus „Baltic-Amadeus“ tenkinosi antrąją 
vietą, Kauno „Dainava“ - trečiąją.  

 

 
 
Alytaus „Dzūkijos vandenio“ komanda – 2006 metų Lietuvos van-

densvydžio čempionė 
 
Lietuvos čempionais tapo Vidas Žygialis, Giedrius Pauža, Arūnas Re-

vuckas, Linas Steponaitis, Tautvydas Mikalauskas, Rimvydas Šimanskas, 
Raimondas Minkus, Rimas Dromantas, Mindaugas Špokas, Robertas Šva-
bas, Erikas Skyrius, Tomas Vainikonis, Audrius Liubamirskas, Aleksandras 
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Andrajukas, Andrejus Sasimovičius, Arūnas Makarovas, Saulius Sabaliaus-
kas ir Tomas Karaliavičius, Treneriai Artūras ir Tomas Vainikoniai.  

Geriausiu čempionato žaidėju buvo pripažintas legionierius iš Baltarusi-
jos Aleksandr Andrajuk, pelnęs net 15 įvarčių. 

 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos vandensvydžio taurės varžybas trečius metus iš eilės finansiš-

kai rėmė AB „Silikatas“. Dėl taurės kovojo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
(treneris Nerijus Papaurėlis) , Kauno „Dainava“(treneris Artūras Šimans-
kas), Alytaus „Dzūkijos vandenis“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Lietuvos 
jaunių rinktinė (treneris Liudas Purtimas). 

Buvo rungtyniaujama olimpine sistema: pusfinalių laimėtojai kovojo fi-
nale dėl pirmosios vietos, pralaimėję – dėl trečios vietos. 

Ištraukus burtus paaiškėjo, kad pusfinalyje Kauno „Dainava“ turi žaisti 
su Alytaus “Dzūkijos vandenio“ komanda, o Vilniaus „Baltic-Amadeus“ su 
Lietuvos jaunių rinktine.  

Pusfinaliai vyko gruodžio 6 dieną. Kaune susitiko Kauno „Dainava“su 
Alytaus “Dzūkijos vandenio“ komanda ir po emocingos kovos ją įveikė 
14:10. Vilniuje sostinės „Baltic-Amadeus“ ir Lietuvos jaunių rinktinės var-
žybos irgi vyko atkakliai, permainingai, jauniai parodė charakterį, tačiau 
patirtis nulėmė. „Baltic-Amadeus laimėjo - 11:8.  

Finalinė kova tarp Vilniaus ir Kauno nebuvo atkakli. Kauniečiai greitai 
palūžo ir pralaimėjo net 3:16. Lietuvos vandensvydžio tautę iškovojo Vil-
niaus „Baltic-Amadeus“. 

Kovą dėl trečios vietos laimėjo Alytaus „Dzūkijos vandenis“, sunkiai 
įveikęs Lietuvos jaunių rinktinę – 9:8. 

Teisėjavo E.Skyrius, S.Andrašiūnas, A.Šečkus, E.Urbutis, V.Alekperlis, 
A.Asajavičius. 

Vandensvydžio taurę iškovojo Vitalijus Bogdanovičius, Vladislovas 
Stankevičius, Selestinas Zabilavičius, Aleksejus Tonkich, Edgaras Asajavi-
čius, Anatolijus Asajavičius, Justinas Sangaila, Arūnas Šakauskas, Justas 
Liubertas, Tadas Pašukas, Paulius Kovalskis, Marijanas Voroneckis, Mi-
chailas Lapida, Karolis Narbutavičius, Igoris Kosenkovas, Janas Bakulo, 
Denis Nett, Aleksejus Zalužnij, Benediktas Rimeika, Aleksejus Kuzmenko, 
Vygantas Keršulis ir Eimantas Stražnickas. Treneris Nerijus Papaurėlis. 

Taurę vilniečiams ir dovanas, skirtas žaidėjams, treneriams ir koman-
doms įteikė turnyro rėmėjas AB „Silikatas“ generalinis direktorius Kęstutis 
Dabravolskas.  



 72 
 

LSD „ŽALGIRIO“ TAURĖ 
Dėl „Žalgirio“ taurės kovojo keturios komandos: Vilniaus „Rufas“ (tre-

neris Nerijus Papaurėlis), Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas), 
Alytaus „Dzūkijos vandenis“ (treneriai Artūras ir Tomas Vainikoniai) ir 
Lietuvos jaunių rinktinė (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas). 

Pusfinaliuose susitiko Vilniaus „Rufas“ su Kauno „Dainava“ – 3:9, Aly-
taus „Dzūkijos vandenis“ su Lietuvos jaunių rinktinę – 10:5. 

Finale dėl taurės susitiko Kauno „Dainava“ ir Alytaus „Dzūkijos vande-
nis“. Finalas buvo verta žiūrovų dėmesio. Pirmąjį kėlinį laimi alytiškiai – 
3:0, antrąjį - jau kauniečiai – 4:2 , trečiasis ir ketvirtasis keliniai baigiasi 
taikiai – po 2:2. „Žalgirio“ taurė laimėjo Alytaus „Dzūkijos vandenis“ - 9 
:8. 

Trečias liko Vilniaus „Rufas“, įveikęs Lietuvos jaunių rinktinę 9-3. 
Geriausiu žaidėju buvo pripažintas Tadas Latkauskas (Dainava). 
Varžyboms teisėjavo E.Urbutis, A.Šečkus, V.Alekperlis, J.Čirūnas. 
 

 
 

2006 metais Lietuvos jaunučių pirmenybių, vykusių Kaune,  visas 
tris prizines vietas laimėjo Vilniaus trenerių Nerijaus Papaurėlio (kai-
rėje) ir Egidijaus Urbučio (dešinėje) treniruojamos komandos. Tai kol 
kas  vienintelis toks įvykis Lietuvos pirmenybių istorijoje.  

 

LIETUVOS SPORTO VILČIŲ ŽAIDYNĖS 
Lietuvos sporto vilčių žaidynėse dalyvavo ir jaunieji vandensvydininkai, 

gimę 1988-1994 metais. Žaidynėms Vilniaus, Kauno ir Alytaus miestai 
paruošė po dvi komandas. 
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Vilniečius treniravo Liudas Putrimas Nerijus Papaurėlis, kauniečius – 
Jonas Čirūnas ir Artūras Šimanskas, alytiškius – Artūras Vainikonis ir To-
mas Vainikonis.  

Vandensvydžio turnyras vyko Vilniuje, Kaune ir Alytuje gegužės 26- 
birželio 3 dienomis. Finalinės varžybos vyko birželio 3 dieną Vilniuje. 

Žaidinių čempione tapo Vilniaus I-oji komanda, kuri nugalėjo visus var-
žovus ir finalinėse varžybose įveikė Vilniaus II-ąją komandą – 12:6. Trečią-
ją vietą laimėjo Kauno I-oji, nugalėjusi Alytaus I-ąją komandą – 9:4.  

Rezultatyviausiai nugalėtojų komandoje žaidė E.Asajavičius -11, 
J.Bakulo ir E.Vyšniauskas - po 10, P.Saveljevas - 6 įvarčiai. 

Čempionais tapo trys Liudo Putrimo auklėtiniai: Eimantas Stražnickas, 
Edgaras Asajavičius, Artūras Saveljevas ir dvylika Nerijaus Papaurėlio 
auklėtinių: Janas bakulo, Algirdas Skukauskas, Eimantas Vyšniauskas, Ro-
kas Grigaitis, Dominykas Brekys, Eimantas Bačiulis, Konstantinas Astafje-
vas, Igoris Grišinas, Ilja Garbanas, Vainius Barcevičius, Matas Patackas ir 
Ričardas Beinoras.  

Turnyro vyr. teisėjas buvo Rolandas Vizgirda, teisėjavo E.Urbutis, 
A.Šečkus, T.Pašukas, S.Andrašiūnas, V.Alekperlis, E.Buzas, R.Survila.  

Žaidynėse vyko ir trenerių konkursas, kuriame geriausiai pasirodė vil-
nietis Nerijus Papaurėlis, gavęs 250 įskaitinius taškus, antras – kaunietis 
Artūras Šimanskas (120 tšk.), trečias – vilnietis Liudas Putrimas (100 tšk.), 
ketvirtas – kaunietis Jonas Čirūnas (100 tšk.), penktas – alytiškis Artūras 
Vainikonis (84 tšk.), šeštas – alytiškis Tomas Vainikonis (72 tšk.). 

 

 
 

2006 metų Lietuvos sporto vilčių žaidynių čempionai - Vilniaus pir-
moji rinktinė 

 

JAUNIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunių pirmenybės vyko Alytuje kovo 31- ba-

landžio 1 dienomis. 
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Dalyvavo keturios komandos; Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (trene-
riai Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis), Kauno „Dainava“ (treneris Artū-
ras Šimanskas) Vilniaus „VSM-Falc- Security“(treneriai Nerijus Papaurėlis 
ir Egidijus Urbutis) ir Alytaus „Dzūkija“ (treneris Artūras Vainikonis).  

Čempionatą užtikrintai laimėjo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ ko-
manda, nesunkiai įveikusi visus varžovus: Kauno „Dainavą“ – 10:3, Vil-
niaus „VSM-Falck- Security“ – 13:2 ir Alytaus „Dzūkiją“ – 22:1. Vilniečiai 
ketvirtą kartą iš eilės tapo šalies vandensvydžio jaunių čempionais. 

Daugiausiai nugalėtojams įvarčių pelnė M.Lapida – 13, A.Saveljevas – 
8. 

Lietuvos jaunių čempionais tapo Eimantas Stražnickas, Michailas Lapi-
da, Erdmantas Rudokas, Artūras Saveljevas, Igoris Kosenkovas, Janas Ba-
kulo, Algirdas Skukauskas, 

Vytautas Liubertas, Antonas Sugoniakas, Konstantinas Astafjevas, Ro-
kas Grigaitis, Evaldas Gudynas, Rokas Lazdauskas, Virgis Lazdauskas ir 
Egidijus Asajavičius. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis.  

Antroje vietoje buvo Kauno „Dainava“, įveikusi Vilniaus „VSM-Falc-
Security“ - 8:4 ir Alytaus „Dzūkiją“ – 16:6. Treti liko Vilniaus „VSM-Falc-
Security“ , nugalėjusi tik Alytaus „Dzūkiją“ – 11:5. 

Vilnietis Michailas Lapida buvo pripažintas geriausiu pirmenybių žaidė-
ju. 

Pirmenybėms teisėjavo J.Čirūnas, R.Survilas, A.Šečkus, E.Urbutis, 
S.Andrašiūnas, T.Vainikonis.  

 

 
 

2006 metų Lietuvos jaunučių čempionė - Vilniaus „VSM-Zeta Reti-
culy“ komanda. 
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JAUNUČIAI 
Lietuvos jaunučių vandensvydžio pirmenybės vyko Vilniuje ir Kaune 

vasario 22-26 dienomis. Dalyvavo keturios Vilniaus komandos: „VSM-
Baltic-Amadeus“, „VSM- Falck Security“, „VSM- Zeta-Reticuli“ (pirmųjų 
trijų komandų treneriai Nerijus Papaurėlis ir Edidijus Urbutis) ir „VSM-
Rufas“ (treneriai Egidijus Urbutis ir Ela Pavinskienė), trys Kauno koman-
dos: „KPM- Dainava“ (treris Artūras Šimanskas) „KPM-Ruonis“ (treneris 
Jonas Čirūnas), „KPM-Bebras“ (treneris Artūras Šimanskas) ir viena iš 
Alytaus – ASRC (treneris Artūras Vainikonis).  

Komandos buvo suskirstytos į A ir B grupes.  
A grupės varžybos vyko Kaune. Čia pirmą vietą nesunkiai užėmė 

„KPM-Dainava“ komanda, nugalėjusi Alytaus ASRC 25:4, „KPM-Bebrą“ – 
16:1 ir „KPM-Ruonį“ – 18:8. Antri liko Alytaus ASRC jaunučiai, įveikę 
„KPM-Bebrą“ 11:4 ir „KPM-Ruonį“ – 17:3. Treti – „KPM- Ruonis“, nuga-
lėjęs tik „KPM-Bebrą“ – 19:5. 

Vilniuje, B grupėje, kovos vyko atkakliau. Visos komandos neteko taškų 
dėl lygiųjų. 

 

 
 

2006 metų Lietuvos jaunučių vicečempionai - Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ komanda 

 
Pirmieji B grupėje buvo „VSM-Zeta Recituty“, laimėję prieš „VSM-

Falck Security“ 9:8, ir „VSM-Rufą“ – 23:0, tačiau sužaidę lygiomis su 
„VSM Baltic-Amadeus“ – 5:5. 

Antrieji buvo „VSM- Baltic-Amadeus“, nugalėję „VSM-Rufą“ – 26:1 ir 
sužaidę lygiomis su „VSM Falck Security“- 5:5, treti liko „VSM Falck Se-
curity“ įveikė tik „VSM Rufą“ – 29:1.  
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Lemiami susitikimai vyko Kaune. Čia geriausiai pasirodė B grupės nu-
galėtoja Vilniaus „VSM-Zeta Recituty“ komanda. Ji įveikė Kauno „KPM-
Dainavą“ – 12:8, „KPM-Ruonį“ – 25:0, Alytaus ASRC – 17:1 ir iškovojo 
Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionų vardus. 

Čempionais tapo: Igoris Griškinas, Algirdas Skukauskas, Vytautas Liu-
bertas, Eimantas Vyšniauskas, Robertas Kasiukevičius, Justinas Šerkšnas, 
Martynas Agafonovas, Virgis Lazdauskas, Artūras Sliesoravičius, Marius 
Venskus, Artūras Bondarenko, Rokas Lazdauskas ir Paulius Grigaliūnas. 
Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis. 

Antra liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, trečia – Vilniaus „Falck 
Security“ komanda.  

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo A.Šečkus, R.Survila, 
S.Andrašiūnas, A.Saveljevas, E.Rudokas ir V.Alekperlis. 

 

 
 

2006 metų Lietuvos jaunučiu bronzinių medalių laimėtoja - Vilniaus 
„Falck Security“ komanda.  

 

VAIKAI 
Lietuvos vandensvydžio vaikų pirmenybės vyko Kaune, lapkričio 23-26 

dienomis. Jose dalyvavo gimę 1992 metais ir jaunesni vaikai. Užsiregistra-
vo penkios komandos. Dvi iš Kauno: „Dainava-KPM“ ir „Dainava-Ruonis“, 
dvi iš Vilniaus: „Baltic-Amadeus“ ir „Delfinas Falck VSM“ ir Viena iš 
Alytaus – „Dzūkija“. 

 Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionais tapo Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ , įveikusi visus varžovus: „Dainavą-KPM“ – 8:3, „Dainavą-
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Ruonį“ – 15:1, „Delfiną Falck VSM“- 18:4 ir „Dzūkiją“ – 7:1. Čempionus 
treniravo Egidijus Urbutis ir Nerijus Papaurėlis.  

Čempionais tapo: Vadimas Sinicinas, Dominykas Blėkys, Marekas Mu-
ravskis, Matas Patackas, Tomas Martinėnas, Mantas Pelakauskas, Arnoldas 
Grudzinskis, Marius Venckus, Tautvydas Pastarnokas, Šarūnas Beleckas, 
Martynas Agafonovas.  

Antri liko Kauno „Dainava-KPM“, treniruojama Artūro Šimansko. Ji 
nugalėjo Vilniaus „Delfiną Falck VSM“ – 21:0, Alytaus „Dzūkiją“ – 22:5 ir 
Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 27:3. Trečia liko tėvo ir sūnaus Artūro ir Tomo 
Vainikonių treniruojama Alytaus „Dzūkija“, įveikusi Vilniaus „Delfiną 
Falck VSM“ 16:2 ir Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 8:2. 

Džiugu buvo tarp žaidžiančių berniukų pamatyti ir mergaitę. Jaunąją 
Vilmą Juchnevičiūtę, gimusią 1995 metais, į Kauno „Dainavos –Ruonio“ 
komandą įtraukė treneris Jonas Čirūnas. Vilma ne tik žaidė, bet ir sugebėjo 
Vilniaus „Delfinui Falck VSM“ įmesti įvartį. 

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo J.Čirūnas, teisėjavo M.Mikalauskas, 
E.Žurinskas, V.Alekperlis, T.Ratusevičius ir J.Pratusevičius.  

„Malonu žiūrėti į puikiai žaidžiančius vaikus, malonu matyti juos gavu-
sius pirmąjį medalį, tačiau, atėjus į sostinės baseiną ir pamačius, kaip apie 
šimtas vaikų treniruojasi vos keliuose takeliuose kartu su plaukikais, pen-
kiakovininkais, bei šuolininkais į vandenį, tiesiog stebiesi, kaip galima būti 
pirmais visose amžiaus grupėse turint tokias treniruočių sąlygas, - po šių 
varžybų „Lietuvos aide“ rašė Lietuvos vandensvydžio federacijos generali-
nis sekretorius Rolandas Vizgirda. - Juk vandensvydžiui reikia visos aikštės, 
tad galima tik pagirti Vilniaus trenerius už jų kantrybę ir norą siekti aukš-
tesnių rezultatų. 

Beje, ir Lietuvos vandensvydžio jaunių rinktinę, kuri ruošiasi 2007 m. 
Europos čempionatui, sudaro beveik vien vilniečiai - iš 13 net 12 narių. 
Reikia tikėtis, kad sostinės sporto, bei savivaldybės vadovybė atkreips dė-
mesį į susidariusią prastą situaciją ir kuo greičiau bandys gerinti padėtį, nes 
šiuo metu sąlygos Vilniuje yra tragiškos. Vilniečiai patys perka kamuolius, 
vartus, tablo, sekundininkus, kepuraites ir kitą įrangą, kuri neatitinka šiuo 
metu keliamų reikalavimų, nors jų tėvai moka ne mažus mokesčius ir irgi 
turi teisę į vaikų užimtumo bei treniravimosi sąlygų pagerinimą ir gerinimą. 
Normalias sąlygas plaukimo sporto entuziastams žadėjo ir prezidentas, ir 
premjerai, bet baigiantis olimpiadoms pažadai taip ir liko pažadais. Nemo-
kėdami plaukti įžengėme j NATO ir Europos Sąjungą, tai gal dabar pradė-
kime tesėti pažadus ir susirūpinkime savo vaikų sveikata bei užimtumu, ne 
tik artėjant savivaldybių bei Seimo rinkimams. Taip, kaip rūpinasi visi Eu-
ropos Sąjungos nariai, kur plaukimas mokyklose yra privaloma disciplina. 
Taigi tikėkimės.“ 
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TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
ŠIAURĖS ŠALIŲ VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 

Švedijoje, Stokholmo mieste lapkrityje įvyko Baltijos jūros šalių čem-
pionatas. 

Praeitų metų šių varžybų nugalėtojai Lietuvos vaikinai puoselėjo viltis ir 
šiais metais apginti stipriausiųjų titulus, tačiau du kartus iš eilės Švedijoje 
laimėti pirmąją vietą yra labai sunku.  

Pogrupio varžybose buvo nugalėta Danijos rinktinė 13-6, nesunkiai 
įveikti suomiai 11-4, tačiau nusileista švedams 5-7. Bet tai buvo pogrupio 
varžybos. Lietuviai buvo įsitikinę, kad jie laimės finale. 

Finalas tarp baseino šeimininkės Švedijos ir Lietuvos vyko atkakliai iki 
varžybų pabaigos. Lietuviai vienu metu pirmavo net 3-1, tačiau pasibaigus 
trečiajam kėliniu jau vienu įvarčiu pirmavo švedai. Viskas turėjo spręstis 
ketvirtame kėlinyje. 

Ryžtingai pradėję kėlinį, lietuviai gynėsi per daug aktyviai ir vienu metu 
įvykęs susistumdymas dėl vietos Lietuvos rinktinei brangiai kainavo. Var-
žyboms teisėjavę du švedai įžvelgė konfliktą tarp žaidėjų, todėl iš aikštės be 
keitimo buvo pašalintas tik Lietuvos rinktinės gynėjas. 

Likę penkiese lietuviai dar galėjo pasiekti lygiąsias, tačiau netikslūs per-
davimai paskutinėmis minutėmis sužlugdė rinktinės viltis - pralaimėta 6-9. 
Namo parvežti sidabro medaliai ir II vietos taurė. Tai buvo gera pamoka 
ateičiai treneriams ir jauniesiems žaidėjams, aktyviai besiruošiantiems 2007 
metų Europos jaunių čempionatui. 

Tarp lietuvių rezultatyviausi buvo Janas Bakula – 12, Edgaras Asajavi-
čius – 9 ir Eimantas Vyšniauskas – 4 įvarčiai 

 
*** 
Vilniuje birželio 1-3 dienomis viešėjo Baltarusijos jaunių rinktinė, kurią 

treniruoja J.Bobkovas. Ją priminėjo Lietuvos jaunių rinktinė, treniruojama 
Nerijaus Papaurėlio. Abi komandos dalyvavo tarptautinėse rungtynėse, 
skirtose Lietuvos vandensvydžio 75-mečiui. Lazdynų baseine buvo sužais-
tos tris rungtynės. Pirmosios baigėsi lygiomis – 10:10, kitas dvi po sunkios 
kovos laimėjo lietuviai – 14:12 ir 13:10. 

Rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje žaidė E.Asajavičius – 15, 
M.Lapida ir P.Kovalskis – po 4, L.Lubys – 3 įvarčiai. 

Teisėjavo E.Urbutis, T.Pašukas, A.Šečkus (Lietuva), V.Polozkovas ir 
I.Vorobjovas (Baltarusija). 

 
*** 
Švedijoje, įvyko LEN tarptautinis turnyras Ronneby vandensvydžio tau-

rei laimėti. Jame dalyvavo iki 1989 metų gimę jaunuoliai. Užsiregistravo 
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penkios komandos – Airijos, Lietuvos, Portugalijos, Suomijos ir Švedijos 
jaunių rinktinės. 

Lietuvos komandai vadovavo Liudas Putrimas ir Nerijus Papaurėlis. 
Lietuviai nugalėjo suomius – 21:10, stipriai pasipriešino airiams - 8:9 ir 
portugalams -6:9, akivaizdžiai pralaimėjo švedams – 5.:20. 

Lietuviams įvarčius pelnė A.Saveljevas ir J.Bakula - po10, 
E.Vyšniauskas – 7, V.Liubertas - 4, A.Sugoniakas - 3, A.Skukauskas - 2, 
E.Volodko ir E.Bačiulis- po 1. 

Turnyrą laimėjo Portugalija, antra vietą užėmė Švedija, trečią – Airija, 
ketvirtą Lietuva, penktą – Suomija. 

 
 *** 
Slovakijoje, Košices mieste vyko tarptautinis jaunių turnyras, skirtas 

garsaus Slovakijos vandensvydininko Bartolomejaus Ščavnickio atminimui. 
Šis turnyras vyksta nuo 1977 metų. Lietuvos atstovai – šalies jaunių rinkti-
nė, treniruojama Liudo Putrimo - jame dalyvavo pirmą kartą. Be jos turnyre 
dalyvavo tris komandos iš Vengrijos – „VK Eger“, „VK Szentes I“, „VK 
Szentes II“, iš Čekijos – „VK Vojvodina“ ir namų šeimininkai „ŠKP Koši-
ce“. 

Lietuviai laimėjo prieš Vengrijos „VK Eger“ – 12:4, sužaidė lygiomis su 
Vengrijos „VK Szentes II“– 8:8, ilgai nenusileido Čekijos „VK Vojvodina“ 
komandai – 10:13 ir Vengrijos „VK Szentes I“ – 7:13. Iš pradžių atkakliai 
priešinosi ir turnyro šeimininkei  

Slovakijos „ŠKP Košice“ komandai. Antras kėlinys baigėsi dar lygiomis 
– 4:4. Tačiau vėliau išryškėjo slovakų pranašumas ir jie laimėjo 11:5. 
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2007 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko trejais turais. Dalyvavo 

Kauno „Dainava“ (treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas), Alytaus „Dzū-
kijos vandenys“ (treneris Artūras Vainikonis), Kauno „Inžinierinė mintis“ 
(treneris Tomas Burokas), Alytaus „SRC“ (treneris Artūras Vainikonis), 
Vilniaus „Skorpionas“(Nerijus Papaurėlis), Vilniaus „Delfinas“ (Liudas 
Putrimas) ir Lietuvos jaunių rinktinė (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas 
Putrimas).  

Pirmasis turas vyko sausyje ir vasaryje Vilniuje, Kaune ir Alytuje. Ko-
mandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Pirmajame žaidė Kauno „Daina-
va“ Alytaus „Dzūkijos vandenis“, Kauno „Inžinierinė mintis“ ir Alytaus 
„SRC“, Antrame - Vilniaus „Skorpionas“, Vilniaus „Delfinas“, Vilniaus 
„VSM-Baltic-Amadeus“ ir Lietuvos jaunių rinktinė. 

Pirmame pogrupyje pirmąją vietą užėmė Kauno „Dainava“, įveikusi 
Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 17:14, Kauno „Inžinierinę mintį“ – 15:5 ir 
Alytaus „SRC“ - 15:4. Antras liko Alytaus „Dzūkijos vandenis“, įveikęs 
Alytaus „SRC“ – 12:4 ir Kauno „Inžinierinę mintį“ – 15:4. Trečia buvo 
Kauno „Inžinierinė mintis“, nugalėjusi tik Alytaus „SRC“ – 14:5. 

Antrame pogrupyje pirmi tapo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, įveikę 
Lietuvos jaunių rinktinę 16:11, Vilniaus „Delfiną“ – 26:5 ir Vilniaus „Skor-
pioną“ – 14:5. Antra buvo Lietuvos jaunių rinktinė, jau pradėjusi nugalėti ir 
suaugusiųjų komandas. Jauniai įveikė Vilniaus „Delfiną“ – 26:5, Vilniaus 
„Skorpioną“ – 19:7. Trečias liko Vilniaus „Delfinas“, įveikęs tik Vilniaus 
„Skorpioną“ 8:6. 

Į antrąjį turą, kuris vyko kovo 2-4 dienomis Vilniuje, pateko keturios 
komandos, užėmusios savo pogrupiuose pirmąsias dvi vietas: Kauno „Dai-
nava“, Alytaus „Dzūkijos vandenis“, Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ ir 
Lietuvos jaunių rinktinė. 

Lazdynų baseine vėl užvirė aistringos dvikovos. Kauno „Dainava“ šį 
kartą palaužia Alytaus „Dzūkijos vandenio“ pasipriešinimą – 12:8. Vyrišką 
charakterį rodo ir Lietuvos jaunių rinktinė, nusileidusi Vilniaus „VSM-
Baltik-Amadeus“ tik 7:14. 

Antrą dieną Lietuvos jaunių rinktinė pasipriešina ir Kauno „Dainavai“, 
pralaimėdama – 7:12. Emocingos varžybos tarp Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ ir Alytaus „Dzūkijos vandenio“ baigiasi nedidele vilniečių per-
svara – 11:9. 
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Trečioje dienoje irgi vyko įdomios varžybos. Alytaus „Dzūkija“ nugali 
Lietuvos jaunių rinktinę – 20:6. Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ įveikia 
savo seną varžovą Kauno „Dainavą“ 12:7. 

Po antrojo turo pirmauja Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, surinkusi 6 
taškus, Antras Alytaus „Dzūkijos vandenis“, surinkęs 4 taškus, trečia Kauno 
„Dainava“ – 2 taškai, ketvirti liko Lietuvos jauniai, negavę nei vieno taško. 

Čempionato intriga išliko. Kas bus naujais Lietuvos čempionais, turėjo 
paaiškėti trečiame ture, kuris vyko Alytuje balandžio 27-29 dienomis.  

Jau pirmosios varžybos turėjo abejoms komandoms principinę reikšmę. 
Todėl pergalės siekė ir Kauno „Dainava“ ir baseino šeimininkai Alytaus 
“Dzūkijos vandenis“. Pirmąjį įvartį pelnė alytiškis L.Steponaitis, į jį atsako 
kaunietis A.Šamšura. Vėliau sėkmingai smūgiuoja į vartus alytiškis 
R.Šimanskas, vėl L.Stepoanitis, tačiau prabyla ir kauniečių puolėjai: po 
kelių A.Šamšuros, K.Dūdos ir T.Latkausko rezultatyvių metimų, pirmas 
kėlinys baigiasi kauniečių persvara -6:3. 

Antrame kėlinyje geriau sekasi alytiškiams, rezultatyviai sužaidžia 
T.Mikalauskas A,Andrajuk. Kėlinys baigiasi jau lygiomis – 6:6.  

Trečiojo kelinio pabaigoje vėl į priekį išsiveržia kauniečiai – 9:8. Tačiau 
sėkmingai užbaigti varžybų jiems jau neužtenka jėgų. Baseino šeimininkai 
laimi svarbią pergalę – 13:9. 

Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ laimi prieš Lietuvos rinktinę tik 11:9. 
Turbūt vilniečiai jau taupė jėgas lemiamiems susitikimams, nes po alytiškių 
pergalės jie jau turėjo tiek pat taškų, kiek ir vilniečiai. 

Antrąją dieną Alytaus „Dzūkijos vandenis“ susitiko principinėje kovoje 
su Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“. Sėkmė iš pradžių buvo vilniečių pusė-
je, pirmąjį kėlinį jie po A.Kuzmenkos, A.Šakausko ir dviejų E.Asajavičius 
įvarčių pirmavo 4:1. Antrame ir trečiame kėlinyje vyko apylygė kova. Čia 
sublizgėjo baltarusių legionierius A.Andrajuk, pelnęs net 5 įvarčius. Į juos 
atsakė vilniečiai T.Pašukas (2), E.Asajavičius (3), A.Asajavičius, M.Lapida, 
V.Martiniuk. Antras ir trečias kėliniai baigėsi vilniečių persvara dvejais 
įvarčiais – 5:3 ir 8:6.  

Ketvirtame kėlinyje sublizgėjo alytiškis A.Revuckas, pelnęs net 3 įvar-
čius, du pasiekė jo komandos draugas T.Mikalauskas, o vilniečiai atsako tik 
vienu V.Martiniuk įvarčiu. Rezultatas kėlinio pabaigoje jau tampa alytiškių 
naudai – 11:9. Dabar jau vilniečiams reikia vytis, tačiau laiko tam neužten-
ka. Įvartį spėja prieš pat varžybų pabaigą įmušti tik M.Lapida. Vilniečiai 
pralaimi – 10:11.  

Alytiškiai ir vilniečiai, surinkę 8 taškus, tampa trečiojo turo lyderiais. 
Lieka paskutinė varžybų diena. Tačiau ji nėra vienoda abiems lyderiams. 
Alytiškių laukia jauniai, dar nelaimėję šiame ture pergalių, o vilniečių senas 
ir patyręs varžovas – Kauno „Dainava“. 
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Jeigu abu lyderiai laimės, tai čempionato likimą nuspręs įvarčių santy-
kis. Tai dar labiau didino finalinio turo intrigą. 

Trečiąją dieną Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ komanda pradėjo var-
žybas su Kauno „Dainava“ susikaupusi, turėdama tik vieną tikslą – laimėti. 
Tačiau kauniečiai nebuvo linkę laisvai atiduoti pergalės. Pirmuosius įvar-
čius pasiekia kaunietis T.Latkauskas, K.Dūda ir D.Džiugas, Jie minimaliu 
rezultatu laimi pirmą kėlinį 3:2, nes iš vilniečių pasižymi tik M.Lapida ir 
A.Kuzmenka.  

Kauniečiai laimi ir antrąjį kėlinį – 5:4. Pasižymi A.Šamšura, 
M.Mikalauskas ir E.Sutkus. Vilniečiai atsako tik A.Šakausko ir 
A.Kuzmenkos įvarčiais.  

 

 
 

2007 metų vandensvydžio čempionai – Vilniaus “VSM-Baltic-
Amadeus” 

 
Tik trečiame kėlinyje vilniečiams pavyksta pamažu palaužti kauniečių 

pasipriešinimą. Du kartus rezultatyviai sužaidžia vilnietis T.Pašuka. Du 
įvarčius įmuša ir A.Kuzmenka, po vieną – E.Asajavičius, M.Lapida, 
V.Martiniuk. Kauniečiai atsako tik M.Mikalausko, E.Sutkaus ir D.Džiugo 
įvarčiais. Vilniečiai veda – 10:8.  

Dviejų įvarčių skirtumą vilniečiai sugeba išsaugoti iki rungtynių pabai-
gos. Kėlinio pradžioje D.Džiugas įmuša įvartį, sukeldamas kauniečiams 
viltį pasiekti pergalę. Tačiau jų nuotaiką greitai gadina A.Tonkich, pasiekęs 
labai reikalingą įvartį. Kauniečiai dar bando vytis A.Šamšuros ir K.Dūdos 
įvarčiais, tačiau jau pergalė sprūsta jiems iš rankų. Juo labiau, kad ypač 
gerai kėlinio pabaigą sužaidžia E.Asajavičius, pasiekęs net du lemiamus 
įvarčius. Ir vilniečiai švenčia labai svarbią pergalę - 13:11.  
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Alytaus „Dzūkijos vandenis“ eidamas žaisti su Lietuvos jaunių rinktinę, 
jau žinojo, kad pergalės atveju jie tik susilygins taškų skaičiumi su vilnie-
čiais. O tada viską spręs įmuštų ir praleistų įvarčių santykis. Todėl alytiškiai 
siekė kuo smarkiau sutriuškinti jaunius. Bet jaunimas irgi nutarė parodyti 
vyrišką charakterį. Įvarčiai biro, kaip iš gausybės rato. Tačiau ne į vienus 
vartus. Alytiškių komandoje ypač pasižymėjo legionieriai A.Andrajuk pel-
nęs 8 įvarčius, D.Kulik – 6 įvarčius, po du pelnė M.Špokas, S.Sakalaukas ir 
T.Mikalauskas. 

Nedaug atsiliko ir pakiliai žaidę jauniai. J.Bakula pasiekė 5, 
E.Asajavičius - 4, V.Liubertas ir A.Sugoniakas - po 2. Įvarčius į tituluotų 
varžovų vartus įmušė ir A.Skukauskas ir E.Vyšniauskas. 

Alytiškiai laimi – 22:15. Jie kaip ir „VSM-Baltic-Amadeus“ surenka 10 
taškų, tačiau tokio rezultato neužtenka norint laimėti čempionatą. 

Šių metų Lietuvos vandensvydžio čempionu tampa Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“, surinkusi 10 taškų ir turinti 71:64 įvarčių santykį. 

Lietuvos vandensvydžio čempionais tampa Artūras Saveljevas, Vitalijus 
Bogdanovičius, Justas Liubertas, Aleksej Zalužnij, Edgaras Asajavičius, 
Aleksejus Tonkich, Vladas Stankevičius, Aleksejus Kuzmenka, Eimantas 
Vyšniauskas, Antonas Sugoniakas, Paulius Kovalskis, Selestinas Zabilavi-
čius, Marijanas Voroneckis, Tadas Pašuka, Arūnas Šakauskas, Anatolijus 
Asajavičius, Eimantas Stražnickas, Vladimiras Martiniuk, Janas Bakula, 
Algirdas Skukauskas ir Michailas Lapida. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir 
Liudas Putrimas. 

Antra vietą užėmė Alytaus „Dzūkijos vandenis“, trečią Kauno „Daina-
va“, ketvirtą – Lietuvos jaunių rinktinė.  

Varžybų vyr. teisėjas buvo R.Vizgirda. Čempionatui teisėjavo 
V.Alekperlis, A.Šečkus, V.Cariovas, E.Žiurinskas, T.Pašuka. Siekiant aukš-
tesnio teisėjavimo lygio buvo pakviesti iš Baltarusijos du teisėjai - 
V.Polozkovas ir E.Bobkovas. 

Dėl padidėjusios konkurencijos tarp komandų atsirado ir nepatenkintų 
vienu ar kitu teisėjo sprendimu. Būta ir protestų. Siekiant išvengti subjekty-
vumo priimant varžybų metu vienus ar kitus sprendimus, Lietuvos vandens-
vydžio federacijos prezidiumas nutarė papildomai įsteigti Nepriklausomą 
disciplinarinę ekspertų komisiją, kuri dalyvautų visuomeniniais pagrindais 
vandensvydžio varžybose ir stebėtų jas. Komisijos sudėtis:  

Rimantas Tonkūnas, Disciplinarinės ekspertų komisijos pirmininkas; 
Vitalijus Alekperlis, LVF teisėjų kolegijos pirmininkas; 
Erikas Skyrius, Kauno plaukimo sporto mokyklos direktoriaus pavaduo-

tojas.  
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LSD „ŽALGIRIS“ VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vandensvydžio taurės turnyras vyko 

lapkričio 27-28 dienomis Vilniuje, Lazdynų baseine. Dalyvavo Vilniaus 
„Baltic Amadeus“, „Polikopija“, „Zeta Reticuli ir „Tornado“. 

„Žalgirio“ taurę laimėjo Vilniaus „Baltic Amadeus“, įveikusi „Zeta Re-
ticuli“ – 5:3, „Tornado“ – 14:5 ir „Polikopiją“ – 12:6. 

Taurę laimėjo V.Bogdanovičius, A.Šakauskas, A.Tonkich, P.Kovalskis, 
M.Lapida, K.Narbutavičius, S.Zabilavičius, T.Pašuka, M.Voroneckis, 
D.Neff, A.Asajavičius ir Š.Beleckis. Treneris Nerijus Papaurėlis. 

Antra liko „Zeta Reticuli“, nugalėjusi „Tornado“ – 9:6 ir „Polikopiją“ – 
7:4. trečia -,„Tornado“, nugalėjusi tik „Polikopiją“ – 9:6. 

Varžybų vyr. teisėjas R.Vizgirda, teisėjavo E.Žiurinskas, A.Šečkus. 
 

 
 

2007 metų Lietuvos vandensvydžio taurės laimėtojai – Vilniaus 
„VSM-Baltic-Amadeus“ 
 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO LYGA 
Kauno vandensvydžio federacija, Kauno vandensvydžio klubai „Bebras“ 

ir „Ruonis“, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus vandensvydžio federacija, 
Alytaus vandensvydžio klubas „Dzūkijos vandenis“, Alytaus sporto ir rek-
reacijos centras, Klaipėdos vandensvydžio klubas „ Jūrų liūtai“ ir VŠĮ Sos-
tinės pramogų studija įsteigė Lietuvos vandensvydžio lygą. 

Lygos prezidentu buvo išrinktas Artūras Orlauskas, direktoriumi - Gied-
rius Pauža. 
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JAUNIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunių pirmenybės vyko lapkričio 9-11 dieno-

mis Vilniuje. Užsiregistravo keturios komandos: Vilniaus „VSM—Baltic-
Amadeus“, Vilniaus „VSM-Zeta Reticuti“, (abiejų komandų treneriai Neri-
jus Papaurėlis ir Liudas Putrimas) ir Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenys“ 
(treneris Artūras Vainikonis). Vilniaus „VSK-Skorpionas“(treneriai Egidi-
jus Urbutis ir Nerijus Papaurėlis). 

Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionų vardą iškovojo Vilniaus 
„VSM-Baltic-Amadeus“. Jaunių čempionais tapo Evaldas Gudynas, Marius 
Rimašius, Eimantas Vyšniauskas, Vytautas Liubertas, Lukas Misiūnas, 
Mantas Pelakauskas, Eimantas Bačiulis, Arnas Mikelionis. Kasparas Petke-
vičius, Eimantas Stražnickas, Edgaras Asajavičius, Janas Bakula, Algirdas 
Skukauskas. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas.  

Antri buvo Vilniaus „Zeta Reticuli“, trečia – Alytaus „SRC-Dzūkijos 
vandenys“, Ketvirta – Vilniaus „VSK- Skorpionas“  

Pirmenybės teisėjavo E.Žurinskas, A.Šečkus, L.Putrimas. 
 

 
 

Lietuvos jaunių rinktinė Lenkijoje.  2007 metai 
 

JAUNUČIAI 
Lietuvos jaunučių pirmenybės vyko vasario 6-11 dienomis Vilniuje ir 

Kaune. Dalyvavo šešios komandos. Trys iš Vilniaus – „VSM-Baltic-
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Amadeus“, „VSM-Medea“ ir „VSM-Delfinas“ (visų trijų komandų treneriai 
Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas), dvi komandos iš Kauno – „Dainava“ 
(treneris Artūras Šimanskas) ir „KPM-Ruonis“ (treneris Jonas Čirūnas) bei 
viena iš Alytaus – „Dzūkijos vandenis“ (treneris Artūras Vainikonis).  

Pirmenybėse pirmąją vietą užėmė Vilniaus „VSM-Medea“, įveikusi vi-
sus varžovus: Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ – 10:8, Alytaus „Dzūkijos 
vandenį“ – 14:3, Kauno „Dainavą“ – 13:3, Vilniaus VSM-Delfiną“ – 16:3 ir 
Kauno KPM-Ruonį“ – 20:1. 

Daugiausiai pirmenybių nugalėtojams įvarčių pelnė E.Vyšniauskas – 25, 
A.Sugoniakas – 9, D.Brekys – 8 ir M.Rimašius – 7.  

Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionais tapo Igoris Griškin, Do-
minykas Brekys, Eimantas Bačiulis, Eimantas Vyšniauskas, Antonas Sugo-
niakas, Marius Rimašius, Matas Patackas, Marius Venckus, Jan Renautt, 
Andžei Kovalčiuk, Audrius Kazlauskas ir Julius Rudėnas. Treneriai Nerijus 
Papaurėlis ir Liudas Putrimas.  

 

 
 

2007 metų  „Olimpinių vilčių“ vilčių turnyre geriausiai pasirodė 
Kauno „Ruonio“ komanda  

 
Antrąją vietą užėmė Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, įveikusi Alytaus 

„Dzūkijos vandenį“ – 20:4, Kauno „Dainavą“ – 8:1, Vilniaus VSM-
Delfiną“ – 15:6 ir Kauno KPM-Ruonį“ – 13:4. 

Trečia buvo Kauno „Dainava“, nugalėjusi Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 
16:4, Kauno „Dainavą“ – 8:1, Vilniaus VSM-Delfiną“ – 18:2 ir Kauno 
KPM-Ruonį“ – 15:1. 
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 Varžybų vyr. teisėjas J.Čirūnas, teisėjavo A.Šečkus, S.Andrašiūnas, 
V.Alekperlis, E.Žurinskas, M.Mikalauskas.  

VAIKAI 
Lietuvos vandensvydžio „Olimpinių vilčių“ vaikų varžybos vyko Vil-

niuje ir Kaune lapkričio 15-17 dienomis. Dalyvavo Kauno „Ruonis“ (trene-
ris Jonas Čirūnas) , Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneris Nerijus Pa-
paurėlis), Kauno „Bebras“ (Tomas Burokas, Karolis Leviška ir Norvydas 
Zapustas) ir Vilniaus VSM II –oji komanda ( trenerė Ela Pavinskienė). 

„Olimpinių vilčių“ vilčių turnyre geriausiai pasirodė Kauno „Ruonio“ 
komanda, kurios kapitone buvo išrinkta Vilma Juchnevičiūtė. „Ruoniai“, 
treniruojami Jono Čirūno, nugalėjo „VSM-Baltic-Amadeus“ – 10:5, „Beb-
rą“ – 15:5 ir Vilniaus II-ąją – 5:0.  

Turnyro nugalėtojams „Bebrams“ jų komandos kapitonė Vilma Juchne-
vičiūtė pelnė net 6 įvarčius. 

Antri liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, įveikę „Bebrą“ – 17:6 ir 
Vilniaus II-ąją – 19:3. Treti Kauno „Bebras“, nugalėjęs tik Vilniaus II-ąją – 
5:0. 

 

 
 

Vilniečiai tėvas ir sūnus Anatolijus ir Edgaras Asajavičiai - abu 
čempionai. 2007 metai 
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 *** 
Lietuvos vandensvydžio vaikų pirmenybės vyko Kaune, „Dainavos“ ba-

seine lapkričio 28,29 ir gruodžio 1 dienomis. Dalyvavo keturios komandos: 
Kauno „KPM-Bebras“ (treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ (treneriai Egidijus Urbutis ir Nerijus Papaurėlis), Alytaus „Dzū-
kijos vandenis“ (treneris Artūras Vainikonis) ir Kauno „KPM-Ruonis“ (tre-
neris Jonas Čirūnas). Varžybos vyko pagal LEN taisykles ir LVF reglamen-
tą. 

Pirmenybėse pirmąją vietą laimėjo Kauno „KPM-Bebras“ komanda, 
įveikusi Kauno „KPM-Ruonį“ – 25:1, Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ – 
8:5 ir Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 20:3. 

Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionais tapo Tautvydas Šimanskas, 
Darius Poliakovas, Karolis Balinskas, Tomas Leviška, Rokas Baniulis, Ka-
rolis Margelis, Lukas Žiuras, Tadas Kivilis, Paulius Žilinskas, Deivydas 
Smailys, Domas Vosylius, Domas Zapustas, Romas Šalna, Aurimas Šiga-
bovas ir Lukas Antoniukas. Treneris Artūras Šimanskas. 

Čempionų komandoje rezultatyviausi buvo T.Šimanskas – 22, 
K.Balinskas - 8, R.Šalna ir T.Leviška – po 5 ir K.Margelis -3 įvarčiai. 

Vaikų varžybose vėl dalyvavo vienintelė mergaitė, Jono Čirūno auklėti-
nė Vilma Juchnevičiūtė, beje, sugebėjusi pasiekti įvartį, žaidžiant su būsi-
mais čempionais „KPM Bebro“ komanda.  

Varžybų vyr. teisėjas buvo R.Vizgirda, teisėjavo V.Cariovas, 
M.Karaliūnas, S.Andrašiūnas ir A.Asajavičius. 

 

 
 

Vilniaus jaunučių komanda stovykloje Rusijoje Čechovo mieste kar-
tu su geriausiais to meto pasaulio žaidėjais Aleksandru Sapičium (kai-
rėje) ir Revazu Čomakidze (dešinėje). 2007 metai 
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VETERANAI 
Lietuvos vandensvydžio veteranų rinktinė, sudaryta iš Alytaus "Dzūki-

jos vandenio" ir Kauno „Dainavos“ vyresnio amžiaus žaidėjų dalyvavo 
Šiaurės šalių vandensvydžio veteranų čempionate, kuris vyko Stokholme. 
Turnyre dalyvavo septynios stipriausios Šiaurės šalių komandos iš Švedijos, 
Lietuvos, Suomijos, Estijos ir Danijos. 

Lietuvos veteranai pasirodė gerai, čempionate užėmę trečią vietą ir iš-
kovojo bronzos medalius. Lietuviai po atkaklios kovos mažajame finale 
įveikė Suomijos čempionus.  

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
TARPTAUTINIS TURNYRAS - LIETUVOS VANDENSVYDŽIO FE-

DERACIJOS TAURĖ 
Alytuje kovo 16-18 dienomis vyko tarptautinis turnyras Lietuvos van-

densvydžio federacijos taurei laimėti. Jame dalyvavo Lietuvos, Baltarusijos, 
Lenkijos ir Suomijos rinktinės. Buvo žaidžiama ratų sistema su finalinėmis 
rungtynėmis. 

Turnyre gerai pasirodė Lietuvos rinktinė, vadovaujama Nerijaus Papar-
tėlio ir Liudo Putrimo. Lietuviai nugalėjo lenkus – 11:7 ir suomius – 9:8, 
nusileido tik baltarusiams – 8:20. Baltarusijos komanda įveikė ir Lenkiją – 
26:2 bei Suomiją 15:1.  

Baltarusija užėmė pirmą vietą, antra buvo Lietuva, trečia – Lenkija, 
įveiksi Suomiją – 8:6. 

 

 
 

Lietuvos vandensvydžio treneriai tobulinosi Phare programos kur-
suose Budapešte. Viduryje - vienas iš geriausių pasaulyje visų laikų 
vandensvydžio žaidėjas Tamašas Farago. 2007 metai 
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Finale dėl pirmosios vietos ir taurės susitiko Baltarusijos ir Lietuvos 
rinktinės. Taurę rezultatu 11:4 iškovojo baltarusiai. Trečia liko Lenkija, 
įveikusi Suomiją – 12:5. 

Lietuvos rinktinei daugiausiai įvarčių pelnė E.Asajavičius – 14 ir 
T.Bakula – 9. 

Turnyro vyr. teisėjas buvo R.Vizgirda, teisėjavo A.Šimanskas, 
A.Šečkus, E.Žurinskas, R.Lanaeus (Suomija) ir E.Bobkovas (Baltarusija). 

   ŠIAURĖS ŠALIŲ VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATE  
Lietuvos vandensvydžio klubų rinktinė, sudaryta iš Alytaus "Dzūkijos 

vandenio" ir Kauno „Dainavos“ žaidėjų dalyvavo Šiaurės šalių vandensvy-
džio čempionate, kuris vyko Stokholme. Turnyre dalyvavo septynios stip-
riausios Šiaurės šalių komandos iš Švedijos, 

Lietuvos, Suomijos, Estijos ir Danijos. Lietuvos sportininkai pasirodė 
gerai, čempionate užėmę trečią vietą ir iškovojo bronzos medalius. Lietuviai 
po atkaklios kovos mažajame finale įveikė Suomijos čempionus. 

 
 
*** 
Lietuvos jaunių rinktinė, treniruojama Nerijaus Papaurėlio, dalyvavo 

tarptautiniame turnyre dukart olimpinio čempiono Aleksėjaus Barkalovo 
taurei laimėti. Turnyras vyko vasario 12-17 dienomis Ukrainoje, Charkovo 
mieste. Jame dalyvavo komandos iš penkių šalių. Lietuvos, Lenkijos, Gruzi-
jos ir Ukrainos Charkovo srities jaunių rinktinės ir dvi komandos iš Rusijos 
– Maskvos „Junost“ ir Čechovo „Štorm“. 

Lietuvos jauniai turnyre užėmė trečiąją vietą. Jie nugalėjo Maskvos „Ju-
nost“ – 13:9 ir Gruzijos rinktinę – 20:1, aktyviai pasipriešino Charkovo 
srities rintinei – 10:18 ir Čechovo „Štorm“ komandai - 4:6, prasčiau sužaidė 
su Lenkijos rinktine – 2:12. 

Lietuvos komandoje rezultatyviausi buvo J.Bakula – 14, E.Asajavičius - 
9, E.Vyšniauskas – 7 ir A.Skukauskas - 4 įvarčiai.  

KĘSTUČIO ŠMITO AŠTUONIASDEŠIMTMETIS 
 

Gruodžio 9 dieną sukako aštuoniasdešimt metų mūsų vandensvydžio le-
gendai, Lietuvos plaukimo ir vandensvydžio čempionui, treneriui Kęstučiui 
Šmitui.  

K.Šmitas gimė 1927 metų gruodžio 9 dieną Kaune. 1950 metais jis bai-
gė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą, 1965 metais dar užbaigė ir 
Kauno Politechnikos institutą. 
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Nuo jaunystės jis pamėgo sportą: plaukimą ir 
vandensvydį. Pirmasis plaukimo treneris buvo 
B.Bieliauskas. K.Šmitas net 15 kartų tapo 
Lietuvos plaukimo čempionu: 100 m (1948, 
1949), 200 m (1948-50), 400 m (1948, 1950, 
1951), 800 m (1950) ir 4 × 200 m estafetės 
(1948-50) laisvuoju stiliumi; 300 m šonu (1948), 
3 × 100 m kombinuotosios estafetės (1948, 
1949). Jis net 18 kartų gerino Lietuvos plaukimo 
rekordus: 100 m (1949), 200 m (1950, 1952), 
400 m (1950), 1000 m (2 k. - 1948), 1500 m 
(1950), 4 × 100 m (1949, 1950, 1952) ir 4 × 200 

m estafečių (1949, 3 k. - 1950, 1952) laisvuoju stiliumi, 100 m (2 k. - 1948) 
ir 300 m (1948) šonu. 

K.Šmitas gražių rezultatų pasiekė ir vandensvydyje. Jis 7 kartus tapo 
Lietuvos vandensvydžio čempionu. 1949, 1952 ir 1954 metais – žaisdamas 
Kauno „Žalgirio“ komandoje, 1953 m. - su KPI komanda, 1950, 1955 ir 
1957 m. - su Kauno rinktine. 1961 metais su Kauno „Pramprojekto“ ko-
manda jis tapo Lietuvos vandensvydžio taurės laimėtoju. Šias komandas jis 
vedė į pergales nuo 1947 metų būdamas žaidžiančiu treneriu. 

K.Šmitas treniravo ir Lietuvos vandensvydžio rinktinę, kuri 1959 m. ir 
1963 m.žaidė SSRS tautų spartakiados vandensvydžio varžybose. K.Šmito 
žymesnieji auklėtiniai: vandensvydininkas: J.Čirūnas, R.Tonkūnas, 
K.Paulauskas, R.Puodžiukynas, R.Morkūnas. 

JONO ČIRŪNO SEPTYNIASDEŠIMTMETIS 
Birželio 24 dieną Lietuvos sporto visuomenė pakiliai pažymėjo garsaus 
vandensvydininko, trenerio ir teisėjo Jono Vidmanto Čirūno septyniasde-
šimtmetį. 

„Lietuvos vandensvydžio legendai – 70 metų“, - taip žinomas vandens-
vydininkas ir žurnalistas Vytautas Vaitkus prasmingai pavadino savo „Lie-
tuvos aide“ skelbtą straipsnį, skirtą J.Čirūno sukakčiai. „70 metų - neeilinis 
jubiliejus kiekvieno žmogaus gyvenime. Bet šį kartą šį garbingą jubiliejų 
švenčia neeilinė asmenybė, gerai žinoma Lietuvos sporto visuomenėje. Tai 
Jonas Vidmantas Čirūnas, išrėžęs ypač gilų rėžį Lietuvos vandensvydžio 
istorijoje, kurioje pagal savo laimėjimus seniai užima pirmojo asmens vietą, 
- rašo V.Vaitkus. – Jonas Čirūnas yra kaunietis. Šis miestas Lietuvai davė 
daug garsių sportininkų, sporto veikėjų, mokslininkų, trenerių, teisėjų. Jonas 
šiame sąraše irgi užima vieną iš garbingiausių vietų“. 

 J.Čirūnas gimė 1937 metų birželio 24 dieną Kaune. 1962 metais jis bai-
gė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. 
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Vandensvydį pradėjo žaisti nuo jaunystės. Pirmasis treneris buvo 
K.Šmitas. J.Čirūnas žaidė Kauno „Pramprojekto“, „Raudonojo spalio“ vyrų 
vandensvydžio komandose, Kauno miesto rinktinėje.  

J.Čirūnas net 9 kartus tapo Lietuvos čempionu. 1956-58, 1963, 1967 m. 
su Kauno komanda, 1961, 1962 ir 1966 m. su Kauno „Pramprojektu“, 1968 
m. su Kauno „Raudonuoju spaliu“.  

1961 ir 1966 m. jis, žaisdamas Kauno „Pramprojekto“, 1967 m. Kauno 
„Raudonojo spalio“ komandose, tapo Lietuvos 
taurės laimėtojas.  

J.Čirūnas net 25 metus, nuo 1956 m. iki 
1971 m. buvo Lietuvos vandensvydžio vyrų 
rinktinės žaidėjas. 1966 metais jis tapo 
Pabaltijo čempionu  

Dar būdamas aktyviu sportininku jis pradėjo 
ir trenerio darbą. 1968 m. jo treniruojama 
Kauno „Raudonojo spalio“ komanda tapo 
Lietuvos taurės laimėtoja. 1971-1984 m ir 
1992-1998 m. jis dirba Lietuvos vandensvydžio 
rinktinių vyriausiojo trenerio pareigose. Nuo 

2000 m. - Kauno plaukimo mokyklos vandensvydžio treneris. Nuo 1989 m. 
jis Kauno vandensvydžio klubo „Ruonis“ prezidentas.  

Jo treniruojama Kauno „Raudonojo spalio“ komanda net 15 kartų tampa 
Lietuvos vandensvydžio čempione, Kauno „Gaja-Lituanica“ - 11 kartų, 
Kauno „Dainava“ - vieną kartą. 

J.Čirūnas išugdė visą plejadą garsių vandensvydininkų. Tarp jų - daug-
kartiniai jaunių ir suaugusiųjų vandensvydžio čempionai V.Alekperlis, 
V.Cariovas, E.Jakimavičius, K.Dūda, kiti. 

J.Čirūnas tobulėjo ir kaip vandensvydžio teisėjas. 1961-1979 metais jis 
buvo Lietuvos vandensvydžio federacijos Teisėjų kolegijos pirmininkas. 
1982 metais jis tapo FINA tarptautinės A kategorijos teisėju. Teisėjavo 
SSRS tautų spartakiadose (1983, 1987), XXII ir XXIV Olimpinėse žaidynė-
se (1980, Maskva ir 1988, Seulas), pasaulio vandensvydžio čempionatuose 
Gvajakilyje (1982, Ekvadoras), Romoje (1984) ir Madride (1986), Pasaulio 
taurės varžybose Los Andžele (1983) ir Barselonoje (1991), Europos čem-
pionatuose Romoje (1983), Sofijoje (1985) ir Bonoje (1989), pasaulio uni-
versiadose Bukarešte (1981) ir Zagrebe (1986), pasaulio Draugystės varžy-
bose Havanoje (1984), pasaulio Geros valios žaidynėse Maskvoje (1986).  

J.Čirūnas apdovanotas KKSK medaliais „Lietuvos sportui atminti“ 
(1987), „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1997, bronzos 2002), „Atminimo 
medalis“ (2005), Sporto garbės kryžiumi (2007), RF nacionalinio olimpinio 
komiteto „Aukso garbės žvaigžde“ (2007), Kauno miesto savivaldybės 3 
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laipsnio „Santakos garbės ženklu“ (2007). LTOK „Olimpinė žvaigžde“ 
(2007). 

 

ROMO BATŪROS SEPTYNIASDEŠIMTMETIS 
Kovo 15 dieną Lietuvos mokslo ir sporto visuomenė iškiliai paminėjo ži-
nomo Lietuvos vandensvydininko, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, 

docento Romo Batūros septyniasdešimtmetį. 
Romas Batūra gimė. 1937 metų kovo 15 dieną 
Tauragėje. Vandensvydį pamėgo nuo jaunystės. 
Būdamas šešiolikos metu jis ne tik patenka į 
Vilniaus rinktinę, bet ir išsiskiria joje rezultaty-
vumu. Žaisdamas už Vilniaus „Spartako“ 
komandą ir Vilniaus rinktinę jis ne kartą tampa 
šalies vandensvydžio vicečempionu. 1957 m. 
R.Batūra pakviečiamas į Lietuvos rinktinę, jos 
sudėtyje žaidžia SSRS tautų spartakiadoje ir 
pasiekia pergales prieš Latviją (2:0), Turkmėniją 
(5:0), Kirgiziją (5:2). Sužaidžia lygiomis su 
Armėniją (4:4) ir Karelija (3:3). 1959 metais su 
Vilniaus rinktine jis tampa Lietuvos 

vandensvydžio čempionu. Jį treniravo A. Plioplys. 
R.Batūra 1960–1967 m. dirbo Istorijos institute. 1967–1972 m. Kultūros 

ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos pir-
mininkas. 1972 m. istorijos mokslų kandidatas. 1972–1990 m. Vilniaus 
universiteto dėstytojas, nuo 1978 m. docentas. Nuo 1990 m. Vilniaus peda-
goginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas. Nuo 2006 m. Karo 
akademijos docentas. 

R.Batūra – aktyvus visuomenininkas. 1993 – 2000 m. buvo Sąjūdžio ta-
rybos pirmininkas. Parengė spaudai knygas apie Sąjūdį: „Lietuvos Sąjūdis ir 
valstybės atkūrimas“ (1998 m.) ir „Baltijos kelias – kelias į Laisvę“ (1999 
m.). 

Jis Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys. Lietuvos aukštųjų mokyk-
lų mokslo darbų „Istorija“ redakcinės kolegijos narys. „Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos“ bendradarbis. 

Svarbiausiame veikale „Lietuva tautų kovoje prieš Aukso ordą“ pirmą-
kart ištyrė Lietuvos santykius (iki 1363 m.) su mongolais – totoriais. Spau-
dai lietuvių kalba parengė Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kroniką“ 
(1985 m.). Knygų „Lietuvių karas su kryžiuočiais“ (1964 m.) ir „Lietuvos 
pilys“ (1971 m.) bendraautorius. Parašė „Lietuvos laisvės kovų vietos“ 
(2008 m.) 
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R.Batūra ir dabar noriai dalyvauja įvairiose vandensvydininkų veteranų 
renginiuose. 

VITALIJAUS ALEKPERLIO ŠEŠIASDEŠIMTMETIS 
Liepos 10 dieną Lietuvos vandensvydininkų šeima gražiai paminėjo garsaus 
vandensvydininko, trenerio ir teisėjo Vitalijaus Alekperlio šešiasdešimtmetį. 
V.Alekperlis gimė 1947 metų liepos 10 dieną Kaune. 1975 metais jis baigė 
Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. 

V.Alekperlis nuo jaunystės pamėgo 
vandensvydį. Pirmasis jo treneris buvo 
A.Babavičius, vėliau – J.Čirūnas. Jis net 16 
kartų tapo Lietuvos vandensvydžio čempionu. 
1963, 1967, 1971 ir 1974 m. su Kauno komanda, 
1961, 1962 ir 1966 m. su Kauno 
„Pramprojektu“, 1968, 1969, 1972, 1973 ir 
1975-1979 m. - su Kauno „Raudonuoju spaliu“.  

1961-1964 ir 1966 m. žaisdamas Kauno 
„Pramprojekto“, 1967- 1979 m. Kauno 
„Raudonojo spalio“ komandose, jis tapo 
Lietuvos taurės laimėtojas 

V.Alekperlis daug metų žaidė ir Lietuvos vandensvydžio rinktinėje. 
1966 ir 1970 m – buvo ir Baltijos šalių čempionas.  

Daug metų jis skyrė ir trenerio darbui. 1976-79 m. jis dirbo Kauno plau-
kimo sporto mokykloje, treniravo jaunąją kartą, 1979-83 m. dirbo „Pluoš-
to“, o nuo 1983 metų – „Bangos“ sporto rūmuose vandensvydžio treneriu. 
2002-2007 metais V.Alkeperlis treniravo Lietuvos nacionalinę vandensvy-
džio rinktinę. V.Alekperlis daug dėmesio skiria ir teisėjavimui.  

VAlekperlis buvo Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidiumo narys 
(1980-2007), federacijos Trenerių tarybos pirmininkas (1988-2001), federa-
cijos Teisėjų kolegijos pirmininkas (2001-07), Nepriklausomos disciplinari-
nės ekspertų komisijos narys (nuo 2011). 

Jis yra apdovanotas KKSD medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ 
(2007), LTOK apdovanojimu „Už nuopelnus olimpizmui“ (2007). 
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2008 METAI 

ATVIRAS LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Atviras Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko balandžio 25-27 die-

nomis Vilniuje. Jame dalyvavo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (treneriai Neri-
jus Papaurėlis, Liudas Putrimas), Klaipėdos „Jūrų liūtai“ ( treneris Artūras 
Radzevičius), Vilniaus „Polikopija“ (treneriai Nerijus Papaurėlis, Liudas 
Putrimas) ir Baltarusijos „Minsk“, treniruojamas Eugenijaus Bobkovo. 

Čempionatą gerai pradėjo pernykštė Lietuvos čempionė - Vilniaus „Bal-
tic-Amadeus“ komanda. Iš pradžių ji nugalėjo Klaipėdos „Jūrų liūtus“ - 
12:2 ir Vilniaus „Polikopiją“ – 19:5. Paskutinę čempionato dieną vyko 
svarbiausios rungtynės su stipria baltarusių komanda, kuri prieš tai irgi įvei-
kė Vilniaus „Polikopiją“ – 13:5 ir Klaipėdos „Jūrų liūtus“ – 24:7. 

Kaip ir buvo laukta, kova tarp vilniečių ir minskiečių vyko taškas į taš-
ką. Pirmasis įvartį įmeta vilnietis T.Pašukas, minskietis D.Charbashanas 
lygina rezultatą. J.Bakula ir A.Šakauskas išveda vilniečius į priekį, 
A.Khomčenka švelnina rezultatą. Pirmasis kėlinys baigiasi tik minimalia 
vilniečių persvara – 3:2. 

Antrasis kėlinys iš pradžių geriau sekasi minskiečiams. K.Nikalajenka 
sulygina rezultatą.  

Po to pasikeitus įvarčiams (E.Asajavičius ir D.Charbashanas) rezultatas 
vėl lygus – 4:4. Iniciatyvą bando perimti lietuviai. Sėkmingai smūgiuoja į 
vartus vilniečiai T.Pašukas ir J.Bakula. Bet baltarusiai nenusileidžia, kėlinio 
pabaigoje įmuša įvartį K.Nikalajenka. Ir antrasis kėlinys baigėsi minimalia 
lietuvių persvara – 6:5. 

Trečiajame kėlinyje geriau sužaidžia mūsų varžovai. Jie įmuša tris įvar-
čius, į kuriuos mūsiškiai atsako tik dviem taikliais J.Bakulos metimais. Re-
zultatas išsilygina - 8:8. 

Viską turėjo lemti paskutinis, ketvirtasis kėlinys. Jį labai reikalingu įvar-
čiu pradeda vilnietis T.Pašukas, Netrukus jam antrina komandos draugas 
A.Šakauskas. Įmeta labai reikalingą įvartį ir komandos veteranas Anatolijus 
Asajavičius, kuris dabar žaidė kartu su sūnumi Edgaru Asajavičiumi. Rezul-
tatas tampa 11:8 vilniečių naudai. Tačiau baltarusiai skuba lyginti rezultatą. 
Įvartį pasiekia D.Charbashanas. Bet lietuviai gerai ginasi ir gesina atakuo-
jančių minskiečių ryžtą. Lietuviams beliko tik užtvirtinti savo pergalę. Tai ir 
padarė A.Tonkich, įmetęs paskutinį įvartį. Galutinis rezultatas 12:9 vilnie-
čių naudai. 

Čempionate Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komandoje rezultatyviausiai 
žaidė J.Bakula – 9, A.Šakauskas – 7, E.Vyšniaskas, T.Pašukas ir 
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E.Asajavičius - po 6, A.Tonkich ir A.Asajavičius – po 3, V.Liubertas – 2 
įvarčiai 

 

 
 

2008 metų Lietuvos vandensvydžio čempionai – Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“. Kairėje LVF prezidentas V.Tionkich 

 
Lietuvos čempionų vardus, kaip ir pernai iškovojo Vilniaus „Baltic-

Amadeus“ komanda. Čempionų vardus iškovojo: Vitalijus Bogdanovičius, 
Selestinas Zabilavičius, Ernestas Volodka, Aleksejus Tonkich, Vytautas 
Liubertas, Michailas Lapida, Eimantas Vyšniauskas, Janas Bakula, Antonas 
Sugoniakas, Tadas Pašukas, Anatolijus Asajavičius,  

Karolis Narutavičius, Artūras Šakauskas ir Edgaras Asajavičius. Trene-
riai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas.  

Antroje vietoje liko Baltarusijos „Minsk“, trečioje Klaipėdos „Jūrų liū-
tai“, ketvirti Vilniaus „Polikopija“. 

Geriausiais čempionato žaidėjais pripažinti Vilniaus „Baltic-Amadeus“ 
komandos vartininkas Vitalijus Bogdanovičius ir „Minsko“ komandos puo-
lėjas Kirilas Nikolajenka. 

Apdovanojimus įteikė Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentas 
Viktoras Tonkich, neseniai pažymėjęs savo šešiasdešimties metų sukaktį. 

Ta proga „Lietuvos aide“ paskelbtame straipsnyje „Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ – vėl Lietuvos vandensvydžio čempionai!“ buvo rašoma: „ Visi 
čempionato dalyviai pasveikino Lietuvos vandensvydžio federacijos prezi-
dentą Viktorą Tonkich su garbingu 60-ies metų jubiliejumi ir linkėjo jam 
sveikatos ir sėkmės vadovaujant vandensvydžio sportui“.  

Beje, žinomas sporto žurnalistas Algis Matulevičius „Lietuvos ryte“ pa-
skelbtame straipsnyje „Vilniečiai vandensvydininkai – šalies čempionai“ 
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atkreipė dėmesį į čempionų jauną amžių. Jis pasidžiaugė, kad „Vilniaus 
„Baltic-Amadeus“ komandoje pusė žaidėjų yra jaunių amžiaus. Jie sudaro 
vilniečio N.Papaurėlio treniruojamos Lietuvos jaunių rinktinės branduolį“.  

Čempionato vyr. teisėjas Audrius Šečkus, teisėjavo V.Cariovas, 
A.Šečkus (Lietuva), K.Serovas, V.Poloskovas (Baltarusija) 

ATVIROS LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖS VARŽYBOS 
Atviros Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos vyko lapkričio 21-23 

dienomis Vilniuje, Lazdynų baseine. Šį kartą dėl AB “Silikato“ įsteigtos 
taurės rungėsi Vilniaus „VSM-Baltic_Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurė-
lis), „VSM-Polikopija“ Treneris Tadas Pašukas, Minsko jaunimo rinktinė 
(treneris Eugeijus Bobkovas) ir Baltarusijos OSC rinktinė (treneris Leonidas 
Ramanovskis). 

Pusfinaliuose susitiko Minsko jaunimo rinktinė su „VSM-Polikopija“. 
Nesunkiai laimėjo baltarusiai – 21:5. Kitame pusfinaliniame susitikime 
sėkmė lydėjo lietuvius. VSM-Batic-Amadeus“, nors ir sunkiai, bet įveikė 
Baltarusijos OSC rinktinę – 13:12. 

Mažajame finale dėl trečios vietos susitiko Baltarusijos OSC rinktinė ir 
„VSM-Polikopija“. Kova buvo apylygė, tačiau baltarusiai geriau sužaidė 
pabaigą ir laimėjo 11:8. 

Finale susitiko „VSM-Baltic-Amadeus“ ir Baltarusijos jaunimo rinktinė. 
Kova buvo atkakli, vyko taškas į tašką. Pirmą ir antrą kėlinius laimi baltaru-
siai minimaliu rezultatu – 3:2 ir 7:6. Trečią kelinį laimi vilniečiai – 10:9. 
Ketvirtame sėkmė lydi svečius. Jie vieno taško skirtumu išplėšia pergalę – 
13:12. AB „Silikato“ taurė iškeliavo į Minską.  

Varžybų vyr. teisėjas buvo Audrius Šečkus, teisėjavo E.Žitkovskij ir 
V.Poloskov (Baltarusija). 

LSD „ŽALGIRIS“ VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ vandensvydžio taurės turnyras vyko 

lapkričio 13-15 dienomis Vilniuje, Lazdynų baseine. Dalyvavo „Delfinas“, 
„Baltijos turto grupė“, „Polikopija“ ir „Skorpionas“. 

Turnyras vyko olimpine sistema, rungtynės buvo žaidžiamos pagal tarp-
tautines LEN vandensvydžio taisykles. 

 „Žalgirio“ taurę laimėjo Vilniaus „Delfinas“, įveikęs „Baltijos turto 
grupę“ – 8:2 ir „Polikopiją“ -10:8. Antra liko „Baltijos turto grupė“, įveiku-
si „Skorpioną“ - 8:2. trečia buvo ,„Polikopija“, nugalėjusi „Skorpioną“ – 
10:9. 

Turnyro vyr. teisėjas buvo N.Papaurėlis, teisėjavo E.Urbutis, A.Šečkus, 
S.Putrimas. 
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NACIONALINĖJE VANDENSVYDŽIO LYGOJE 
Lapkričio 21 - 23 dienomis Alytuje pasibaigė pirmasis atviras NVL Lie-

tuvos čempionatas. Jis vyko trejais turais Čempionate dalyvavo penkios 
Lietuvos komandos ir varžovai iš Baltarusijos - Minsko “Minsk“.  

NVL Lietuvos vandensvydžio čempionė tapo Kauno „Dainava“. Geriau-
siu NVL lygos vartininku išrinktas Vidas Žygialis (Dzūkijos vandenis), 
geriausiu NVL žaidėju išrinktas Kęstas Dūda (Dainava), geriausiais jaunai-
siais NVL žaidėjais paskelbti Gediminas Zykas (Bebras), Tautvydas Ši-
manskas (Dainava), Artūras Kavaliauskas (Kaminta), V. Juchnevičius –
(Ruonis), Audrius Liubamirskas (Dzūkijos vandenis) ir Radionas Borovoj 
(Minsk). Varžybų vyr. teisėjas J. Čirūnas. 

 

 
 

2008 metų LSD „Žalgirio“ taurė – Vilniaus „VMS-Baltic-Amadeus“ 
 

JAUNIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunių pirmenybės vyko lapkričio 5-9 dienomis 

Vilniuje, Kaune ir Alytuje. Dalyvavo Vilniaus „VSM-Baltic Amadeus“ 
(treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas), Kauno „Dainava-Bebras“ 
(treneris Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-Polikopija“ (treneriai Nerijus 
Papaurėlis ir Liudas Putrimas), Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“ (treneriai 
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Artūras ir Tomas Vainikoniai) ir Kauno „Dainava-Ruonis“ (treneris Jonas 
Čirūnas). Buvo žaidžiama ratų sistema. 

Pirmenybėse pirmąją vietą iškovojo Vilniaus „VSM-Baltic Amadeus“, 
nugalėjusi visus savo varžovus: Kauno „Dainavą-Bebrą“ -14:4, Vilniaus 
„VSM-Polikopiją“ – 21:11, Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenį“ – 10:0 ir 
Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 10:0. 

„VSM-Baltic-Amadeus“ komandoje rezultatyviausi buvo A.Skukauskas 
- 11, E.Valodka – 9, E.Vyšniauskas - 5, I.Gorban – 4, D.Brekys ir 
M.Pelakauskas – po 3, V.Liubertas ir J.Bakula – po 2 įvarčius. 

Lietuvos jaunių čempionais tapo Dominykas Berkys, Evaldas Gudynas, 
Algirdas Skukauskas, Mantas Pelakauskas, Eimantas Vyšniauskas, Aurimas 
Jonkus, Vytautas Liubertas, Ilja Gorban, Rokas Grigaitis, Ernestas Volodka, 
Justinas Šerkšnas, Janas Bakula, Lukas Misiūnas. Juos treniravo Nerijus 
Papaurėlis ir Liudas Putrimas. 

Antrąją vietą užėmė Kauno „Dainava-Bebras“, nugalėjęs Vilniaus 
„VSM-Polikopiją“ – 10:0, Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenį“ – 12:4 ir Kau-
no „Dainavą-Ruonį“ – 14:5.  

Trečia buvo Vilniaus „VSM-Polikopija“, įveikusi Alytaus „SRC-
Dzūkijos vandenį“ – 10:8 ir Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 15:5 Ketvirtas liko 
Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“, laimėjęs tik prieš Kauno „Dainavą-
Ruonį“ – 13:3. 

Geriausiais komandų žaidėjais buvo paskelbti Konstantinas Astafjevas 
(VSM-Baltic- Amadeus“), Gediminas Zikas (Dainava-Bebras), Kęstutis 
Baranauskas ( SRC-Dzūkijos vandenis). 

Varžybų vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo V.Cariovas, . 
M.Karaliūnas, A.Asajvičius, T.Pašukas ir R.Pilius.  

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO FEDERACIJOS JAUNIŲ TAURĖ 
Dėl Lietuvos vandensvydžio federacijos jaunių taurės rungėsi keturių 

valstybių rintinės: Lietuvos, Airijos, Suomijos ir Švedijos. Turnyras vyko 
Vilniuje, Lazdynų baseine kovo 18-20 dienomis. Žaidė 1991 metų gimimo 
ir jaunesni sportininkai. 

Lietuvai atstovavo 11 vilniečių ir 4 kauniečiai: Evaldas Gudynas, Ma-
rius Janavičius, Dominykas Brekys, Eimantas Vyšniauskas, Algirdas Sku-
kauskas, Mantas Pelakauskas, Vytautas Liubertas, Karolis Leviška, Antonas 
Sugoniakas, Rokas Grigaitis, Ilja Gorban, Janas Bakula, Norvydas Zapus-
tas, Tautvydas Šimanskas ir Vadimas Sinicinas. Treneriai – Nerijus Papau-
rėlis ir Liudas Putrimas. 

Iš pradžių buvo žaidžiama ratų sistema. Šį kartą lietuviai pasirodė labai 
sėkmingai. Jie laimėjo visus susitikimus. Įveikė Airiją – 12:10, Suomiją – 
20:6 ir Švediją – 13:9.  
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Pirmame ture antrąją vietą užėmė Švedija, įveikusi Airiją – 10:9 ir Suo-
miją – 10:6. Trečiąją vietą užėmė Airija, nugalėjusi Suomiją 13:6.  

Mažajame finale susitiko Suomija su Airija – 2:12. Treti liko airiai. 
Dėl pirmos vietos ir taurės susirungė Lietuva ir Švedija. Ir antras varžy-

bas laimėjo lietuviai – 15:7. 
Galutinė komandų turnyrinė rikiuotė: 1. Lietuva, 2. Švedija, 3. Airija, 4. 

Suomija. 
Lietuvos jauniai laimėjo labai rimtą tarptautinį turnyrą ir iškovojo Lietu-

vos vandensvydžio federacijos jaunių taurę. 
Lietuvos rinktinėje rezultatyviausi buvo J.Bakula – 19, E.Vyšniauskas – 

12, A.Skukauskas – 8, R.Grigaitis- 4 įvarčiai. 
Geriausio vartininko prizas buvo įteiktas vilniečiui Evaldui Gudynui, ge-

riausio saugo - Seanu Kenna (Airija) o rezultatyviausiam žaidėjui skirtas 
prizas buvo įteiktas vilniečiu Janui Bakulai. 

Varžybų vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo H.Lundew (Švedija) 
D.Kirk (Airija), P.Natunen (Suomija), V.Poloskov (Baltarusija), A.Šečkus 
(Lietuva).  

Po šio turnyro Lietuvos vandensvydžio federacijos generalinis sekreto-
rius Rolandas Vizgirda „Lietuvos aide“, straipsnyje „Vilniuje – tarptautinis 
vandensvydininkų turnyras. Federacijos taurė - Lietuvos jaunių rintinei“ 
rašė:  

„Turnyras buvo aukšto lygio. Jį stebėjo gausus sirgalių būrys iš Švedijos 
ir Airijos. Tarp Airijos sirgalių vienas iš aktyviausių buvo Airijos ambasa-
dorius Lietuvoje Donai Denham, stebėjęs visas tris airių rungtynes. 

Gausus buvo ir Lietuvos sirgalių desantas, aktyviai palaikęs lietuvius. 
Šįkart rinktinėje matėme ir keturis Kauno sporto mokyklos auklėtinius, 
kurie jau sėkmingai pritapo prie rinktinės žaidimo ir tapo visateisiais rinkti-
nės nariais. Ypač maloniai nudžiugino dvi pergalės prieš Švedijos rinktinę. 
Jau antrus metus paeiliui laimime prieš švedus. Tai padarėme ir pernai per 
Europos čempionatą. 

Elektroninį tablo šioms varžyboms paskolino kauniečiai. Tai suteikė 
varžyboms solidesnį vaizdą, nes Vilniaus baseine tokios aparatūros van-
densvydininkai dar neturi. 

Tiesa, šis turnyras buvo numatytas Alytuje, tačiau dėl nesibaigiančio 
remonto darbų teko varžybas perkelti į Vilnių. Lietuvos vandensvydininkai 
labai dėkingi Vilniaus laisvalaikio centro direktoriui Romualdui Grigui už 
suteiktą galimybę ruoštis ir dalyvauti šiame turnyre Vilniaus baseine. 

Tačiau mes suprantame ir tai, kad baseinui verkiant reikia remonto. O jei 
jis būtų užsdarytas, tai Lietuvoje šiuo metu nebūtų nei kur treniruotis bei 
ruoštis varžyboms. Ši problema seniai aktuali visai Lietuvai, kad jau net 
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nesinori kartotis. Be to, mūsų visuomenė nemoka plaukti ir neturi galimybės 
išmokti, nes labai trūksta baseinų. 

Prezidento, premjerų pažadai ir rūpestis mūsų plaukimo sporto bazėmis 
baigėsi tik kalbomis. Nemokėdami plaukti įstojome į NATO, nors senojoje 
Graikijoje nemokančių plaukti net neimdavo į karinę tarnybą. Tiesa, mūsų 
kariai dalyvauja misijose dykumose, tad nenuostabu, kad plaukti mokėti ten 
nebūtina. Manyčiau, kad kariai iš savo didelio biudžeto galėtų įsirengti sau 
ir mums visiems naują plaukimo sporto bazę. Gal taip pajudėtų ledai. 

Juolab naujų vandenių laukia Lietuvos bei Europos čempionatai. Tad 
palinkėkime Lietuvos vandensvydininkams ir tokiomis sąlygomis būti at-
kakliems ir siekti užsibrėžto tikslo.“ 

 

 
 

Bendra Vilniaus ir Kauno vaikų komandų nuotrauka po čempiona-
to Kaune. 2008 metai 

 

JAUNUČIAI 
Lietuvos jaunučių pirmenybės vyko kovo 6-9 dienomis Kaune ir Vilniu-

je. Dalyvavo dvi Vilniaus – „VSM Baltic-Amadeus“ ir „Rufas‘ (treneriai 
Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis), dvi Kauno – PSM I-oji (treneris 
Jonas Čirūnas) ir PSM II-oji (treneris Artūras Šimanskas) bei viena Alytaus 
– „SRC-Dzūkijos vandenis“, treniruojama Artūro Vainikonio. 
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Pirmenybėse pirmąją vietą užėmė Kauno PSM II-oji komanda, įveikusi 
visus varžovus: „VSM-Baltic-Amadeus“ – 10:8, PSM I-ąją – 30:4, „SRC-
Dzūkijos vandenį“ – 16:1 ir „Rufą“ – 23:1. 

Čempionų komandoje rezultatyviausiai žaidė Tautvydas Šimanskas – 28 
ir Norvydas Zapustas – 24 įvarčiai. 

 

 
 

2008 metų Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionai – Kauno „Dai-
nava“ I 

 
Lietuvos jaunučių čempionais tapo Marius Janavičius, Tautvydas Ši-

manskas, Domas Zapustas, Karolis Margelis, Vitoldas Čereška, Tomas 
Leviška, Lukas Gelašauskas, Aurimas Šigabovas, Lukas Antoniukas, Nor-
vydas Zapustas, Domas Vosylius, Karolis Balinskas, Darius Poliakovas, 
Lukas Žiuras, Ernestas Dūda, Rokas Baniulis, Tautvydas Arlauskis ir Ker-
nius Laurinavičius. Treneris Artūras Šimanskas.  

Antri pirmenybėse liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, laimėję prieš 
Kauno PSM I-ąją – 16:1, Alytaus :SRC-Dzūkijos vandenis“ – 8:4 ir Vil-
niaus „Rufą“ – 14:4. 

Treti liko Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“, įveikęs Vilniaus „Rufą“ 
11:0 ir Kauno PSM I-ąją – 16:2. 

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo A.Asajavičius, 
V.Cariovas, M.Karaliūnas, S.Andrašiūnas, T.Pašukas, E.Vyšniauskas, 
V.Alekperlis.  
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VAIKAI 
Lietuvos vandensvydžio vaikų pirmenybės vyko Kaune gruodžio 12-14 

dienomis. Varžybos vyko vienu turu, ratų sistema. Dalyvavo penkios ko-
mandos. Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir 
Egidijus Urbutis), Kauno „Dainava I“, Kauno „Dainava II“ (abiejų treneriai 
Artūras Šimanskas ir Jonas Čirūnas), Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“ 
(treneriai Artūras ir Tomas Vainikoniai) ir Vilniaus „VSM-Skorpionas“ 
(treneriai Konstantinas Astafjevas ir Eimantas Vyšniauskas). 

Ši kartą nei viena vaikų komanda nebaigė turnyro turėdama maksimaliai 
galimų taškų kiekį. Pirmenybėse lyderiavo Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ ir Kauno „Dainava I‘ komandos. Vilniečiai įveikė Kauno „Dai-
navą II“ 10:0, Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenį“ – 10:0 ir Vilniaus „VSM-
Skorpioną“- 15:5. 

Kauno „Dainava I“ irgi įveikė Kauno „Dainavą II“ 13:3, Alytaus „SRC-
Dzūkijos vandenį“ – 10:0 ir Vilniaus „VSM-Skorpioną“ – 10:0. 

Kova dėl vandensvydžio vaikų čempionų titulo sprendėsi Vilniaus 
„VSM-Baltic-Amadeus“ ir Kauno „Dainavos I“ susitikime. Varžybos vyko 
atkakliai, azartiškai, tačiau nugalėtojo neišaiškino. Lygiosios – 5:5. Abi 
komandos surinko po 7 taškus. Buvo nutarta skirti dvi pirmąsias vietas, o 
antrosios neskirti. 

Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionėmis tapo Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“ ir Kauno „Dainavos I“ komandos. Treti liko Alytaus 
„SRC-Dzūkijos vandenis“. 

Vaikų čempionais tapo vilniečiai: Tautvydas Pastarnokas, Julius Rudė-
nas, Marius Mažeika, Šarūnas Beleckas, Aurimas Jonkus, Marius Vinikas, 
Julius Goštautas, Julius Janušauskas, Jonas Mažeika, Igoris Sklizkovas, 
Robertas Voroneckis ir Andrėjus Kiriuščenkovas. Treneriai Nerijus Papau-
rėlis ir Egidijus Urbutis. 

Kauniečiai, vandensvydžio vaikų čempionai: Vilius Juzakėnas, Domas 
Vosylius, Deivydas Smailys, Rokas Baniulis, Domas Zapustas, Tadas Kivi-
lis, Lukas Žiūras, Tomas Leviška, Vilius Juchnevičius, Rimantas Jakutis, 
Antanas Žėglys, Vilma Juchnevičiūtė, Linas Eitavičius, Karolis Nekvedavi-
čius, Jonas Moskvičiovas, Vilius Albrechtas ir Paulius Žilinskas. Treneriai 
treneriai Artūras Šimanskas ir Jonas Čirūnas. 

Įdomu tai, kad vandensvydžio vaikų čempionų vardą pirmą kartą Lietu-
vos vandensvydžio istorijoje iškovojo mergaitė – už Kauno „Dainavos I“ 
komandą žaidžianti Vilma Juchnevičiūtė. 
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Teisėjavo V.Alekperlis, T.Pašukas, V.Cariovas, M.Karaliūnas ir 
A.Asajavičius.  

 

 
 
Lietuvos jauniai kartu su Vengrijos daugkartiniais čempionais Bu-

dapešto „Vasas“ klubo vandensvydininkais Budapešte. 2008 metai. 
 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 
Tarptautinės varžybos Iš Alytaus "Dzūkijos vandenio" ir Kauno „Daina-

vos“ žaidėjų sudaryta bendra komanda dalyvavo Šiaurės šalių vandensvy-
džio čempionate, kuris vyko spalio 17-19 dienomis Stokholme. 

Turnyre dalyvavo septynios stipriausios Šiaurės šalių komandos iš Šve-
dijos, Lietuvos, Suomijos, Estijos ir Danijos. 

Lietuvos komanda pasirodė puikiai. Jie čempionato pusfinalyje nugalėjo 
Danijos čempionus Kopenhagos "SKK" – 15:9. Finale lietuviai nugalėjo 
čempionato šeimininkus Švedijos čempionus ir praėjusių metų Šiaurės šalių 
čempionus Stokholmo "SKK" vandensvydininkas -20:11.  

Lietuvos atstovai tapo Šiaurės šalių čempionais. Sveikiname! 
Lietuvos jaunių rinktinė dalyvavo kvalifikaciniame Europos jaunių 

čempionate, kuris vyko gegužės 15-18 dienomis Turkijoje, Stambulo mies-
te. Be lietuvių turnyre dalyvavo Turkijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Šveicari-
jos jaunių rinktinės. 

Lietuvos rinktinę sudarė geriausi Vilniaus ir Kauno jauniai: Evaldas Gu-
dynas, Dominykas Brekys, Norvydas Zapustas, Eimantas Vyšniauskas, 
Algirdas Skukauskas, Mantas Pelakauskas, Vytautas Liubertas, Lukas Mi-
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siūnas, Antonas Sugoniakas, Rokas Grigaitis, Karolis Leviška, Janas Bakula 
ir Vadimas Sinicinas. Treneriai – Nerijus Papaurėlis ir Tadas Pašukas. 

Pirmąją dieną lietuviai susitiko su senais savo varžovais baltarusiais. 
Varžybos vyko atkakliai, beveik taškas į tašką, tačiau pabaigoje geriau su-
žaidę baltarusiai laimėjo – 7:5. 

Antrąją dieną Lietuvos komanda turėjo sužaisti dvi varžybas. Ryte jų 
varžovai buvo Šveicarijos jauniai. Lietuviams jų pasipriešinimą pavyko 
palaužti ir laimėti – 14:10. 

Vakare, praktiškai nepailsėjus, teko žaisti su Ukrainos komanda. Ši kova 
buvo dar atkaklesnė Pirmas kėlinys baigėsi nedidele lietuvių persvara – 3:2, 
antrasis jau lygiomis – 6:6. Trečią kėlinį vienu tašku vėl laimi lietuviai – 
10:9. Ketvirtą kėlinį kiek geriau sužaidė ukrainiečiai, tačiau pergalės ne-
šventė nei viena komanda. Kovingosios lygiosios baigėsi rezultatu 11:11. 

Paskutinę čempionato dieną lietuvių varžovas buvo baseino šeimininkė 
Turkija. Lietuviai po vakarykščių dviejų labai įtemptų varžybų iš pradžių 
sugebėjo susikaupti ir ryžtingai pasipriešinti turkams. Tačiau sėkmė lydėjo 
šeimininkus, o ne svečius. Turkija išplėšė pergalę minimaliu rezultatu – 7:6.  

Lietuva į aukštesnį turą neišėjo, nors tam buvo jau pasiruošusi. Tai rodo 
ir minimaliai pralaimėtos varžybos. 

Rezultatyviausi Lietuvos rinktinėje buvo J.Bakula – 17, A.Skukauskas -
8, E.Vyšniauskas – 7 įvarčiai. Džiugu, kad Lietuvos komandoje yra ir dau-
giau žaidėjų, galinčių sėkmingai atakuoti priešininko vartus. Po kelis įvar-
čius Stambule pasiekė A.Sugoniakas, D.Brekys, V.Liubertas, L.Misiūnas.  

Turnyra laimėjoTurkija ir Baltarusija. 
 
*** 
 
Spalio 25 dieną Alytuje pasibaigė tarptautinio vandensvydžio turnyro 

„Dzūkijos taurė“ varžybos. Jose dalyvavo šešios komandos iš Lietuvos, 
Rusijos ir Baltarusijos. 

 Finale po atkaklios kovos, likus 20 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabai-
gos, pergalę išplėšė Sankt Peterburgo „Universant“ komanda, rezultatu 9: 8 
nugalėjusi Alytaus „Dzūkijos vandenį“. Dėl trečiosios vietos kovojo Balta-
rusijos „Belarus“ ir Vilniaus „Baltic-Amadeus“, laimėjo baltarusiai - 15 -11. 
Penkti liko Kauno „Dainava-Bebras“, šešti - Alytaus SRC.  

Buvo sudaryta simbolinė turnyro rinktinė iš geriausių žaidėjų. Į ją pate-
ko Konstantin Kamyšin (Universant), Darius Džiugas (Dzūkijos vandenis), 
Viačeslav Korotkevič (Belarus), Mindaugas Marma (Dainava – Bebras), 
Kęstutis Baranauskas (ASRC) ir Arūnas Šakauskas (Baltic Amadeus).  
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Lietuvos rinktinė Lenkijoje, Goržove. 2008 metai 
 

*** 
 
Gegužės 8-10 dienomis Baltarusijoje, Mogiliovo mieste vyko tarptauti-

nis vandensvydžio turnyras, skirtas SSRS sporto meistro S. Saldatovo atmi-
nimui.Jame dalyvavo komandos iš Rusijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos. 
Lietuvai atstovavo NVL rinktinė, sudaryta iš Alytaus ir Kauno vandensvy-
dininkų. Pirmąją varžybų dieną lietuviai susitiko su „Minsk“ komanda, 
kuriai atstovavo daug žinomų vandensvydininkų, tarp jų ir buvęs Europos 
čempionas V.Karatkevičius. Kova baseine virė vyriška ir atkakli, tačiau 
pergalę šventė „Minsk“ komanda -8:5. Ta pačią dieną lietuviams teko dar 
susitikti su Estijos „Talin Kalev“ vandensvydininkais, pergalę šventė lietu-
viai – 13:7.Antros dienos rytinėse varžybose lietuviai susitiko su „Vitebsk“ 
(Baltarusija) vandensvydininkais. Po įtemptos kovos rungtynės baigėsi re-
zultatu 9-7 lietuvių naudai. Po to lietuviai susitiko su Maskvos „Radužnyj“ 
vandensvydininkas. Šią kovą, kuri sprendė turnyro antros vietos nugalėto-
jus, laimėjo mūsiškiai – 4:3. NVL rinktinė tapo antros vietos laimėtoja. 
Lietuvos atstovas V.Sergejenko buvo išrinktas naudingiausiu komandos 
žaidėju.  
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2008 metų Šiaurės šalių čempionai: pirmoje eilėje iš kairės (tupi) 
Pavel Dranchuk, Norvydas Zapustas, Tautvydas Šimanskas, Arūnas 
Revuckas, Arūnas Šakauskas, Giedrius Pauža. Antroje eilėje iš kairės 
(stovi) treneris Tomas Vainikonis, Siarhei Frolov, Stanislau Zhytkous-
ki, Karolis Leviška, Gediminas Zykas, Egidijus Sutkus, Andrius Ma-
jauskas, Darius Džiugas, Kęstas Dūda, Mindaugas Marma, Vidas Žy-
gialis, Treneris Artūras Vainikonis  

 
*** 
Lietuvos jaunių rinktinė, treniruojama Nerijaus Papaurėlio, antrą kartą 

dalyvavo tarptautiniame turnyre dukart olimpinio čempiono Aleksėjaus 
Barkalovo taurei laimėti. Turnyras vyko vasario 18-22 dienomis Ukrainoje, 
Charkovo mieste. Jame dalyvavo komandos iš keturių šalių. Lietuvos, Bal-
tarusijos, Ukrainos ir tris komandos iš Rusijos –„Junost Moskvy“, Maskvos 
MGFSO ir Čechovo „Štorm“. 

Pernai lietuviai šiame, ketvirtą kartą rengiamame tarptautiniame turnyre 
užėmė 3 vietą. Šį kartą mūsiškiai pasirodė kukliau. Jie sugebėjo laimėti tik 
prieš „Junost Moskvy“ – 10:8, stipriai pasipriešinti Baltarusijos rinktinei – 
7:8 ir Ukrainos rinktinei – 8:14. Didesniu rezultatu pralaimėta Maskvos 
MGFSO – 2:14 ir Čechovo „Štorm“ - 4:15. 

Rezultatyviausi Lietuvos komandoje buvo M.Rimašius -12, 
A.Skukauskas – 4, A.Sugoniakas - 4, D.Brekys – 3 įvarčiai. 

 
*** 
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Gegužės 1-4 dienomis Lietuvos jaunių rinktinė dalyvavo Lenkijoje, 

Goržovo mieste vykusiame tarptautiniame turnyre „Slowianka-CUP 2008“ 
taurei laimėti. Turnyre dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Turkijos ir 
Dž.Britanijos jaunių rintinės. Žaidė sportininkai gimę 1991 ir 1992 metais. 

Lietuvos rinktinei atstovavo 10 Vilniaus ir 4 Kauno sporto mokyklų 
auklėtiniai. Komandai vadovavo Nerijus Papaurėlis, Tadas Pašukas ir Vale-
rijus Cariovas. 

Pirmąją turnyro dieną lietuviai nusileido lenkams – 9:17, sekančią – 
įveikė Dž.Britaniją – 7:5. Prasidėjus gripo epidemijai, keletas mūsų žaidėjų 
susirgo, todėl rungtynėse su Turkiją dalyvavo tik 8 sportininkai. Nežiūrint 
labai trumpo atsarginių suolelio, lietuviai žaidė gerai. Trečias kėlinys baigė-
si lygiomis – 4:4. Tačiau vėliau nuovargis paėmė viršų. Turkai laimėjo 9:4. 

Mažajame finale dėl trečiosios vietos Lietuvai vėl teko žaisti su 
Dž.Britanija. Lietuviai nugalėjo 9:7. Lietuva užėmė trečiąją, prizinę vietą. 
Lenkijos ir Turkijos kova dėl pirmosios vietos buvo atkakli ir baigėsi tik po 
pratęsimo aikštės šeimininkų naudai – 10:8. 

Lietuvos komandoje rezultatyviausi buvo Janas Bakula – 13, Algirdas 
Skukauskas - 7, Antonas Sugoniakas – 3, Vytautas Liubertas – 2 įvarčiai.  

Turnyre Nerijus Papaurėlis paragavo ir teisėjo duonos. Jis teisėjavo 
draugiškai Lenkijos ir Dž.Britanijos rinktinių dvikovai, kurią 9:5 laimėjo 
britai. 

VIKTORO TONKICH ŠEŠIASDEŠIMTMETIS 
Balandžio 25 dieną Lietuvos visuomenė 
prasmingai paminėjo Lietuvos vandensvydžio 
federacijos prezidento, sporto mecenato Viktoro 
Tonkich šešiasdešimties metų sukaktį.  

Ta proga „Sporto“ laikraštis rašė: „Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto būstinėje iškilmin-
goje aplinkoje Lietuvos vandensvydžio federaci-
jos prezidentui Viktorui Tonkich buvo įteikta 
„Olimpinė žvaigždė" - vienas aukščiausiu 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
apdovanojimų. Įteikdamas apdovanojimą ir 

sveikindamas LVF prezidentą ir „Baltic Amadeus" vadovą V. Tonkich še-
šiasdešimtmečio proga, LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas nusistebėjo 
jaunatviška jubiliato išvaizda, laikysena ir siejo tai visų pirma su labai tei-
giama sporto įtaka mūsų šalies vandensvydininkų vadovui bei rėmėjui. A. 
Poviliūnas palinkėjo visokeriopos tolesnės sėkmės LVF prezidentui ir vi-
siems Lietuvos vandensvydininkams. 
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V. Tonkich sakėsi esąs labai dėkingas už didelį savo indėlio į Lietuvos 
sportą įvertinimą, nors yra gerokai nustebintas tokiu aukštu LTOK apdova-
nojimu. Jis tvirtino, kad ir toliau negailės pastangų padėti mūsų šalies spor-
tui, ypač vandensvydžiui, kuriam tokios paramos ypač reikia. Po apdovano-
jimo LVF ir „Baltic Amadeus" prezidentas V.Tonkichas pasidalijo mintimis 
apie vandensvydį, jo patrauklumą, apie Lietuvos sportą ir jo strategiją, ar 
tiksliau, jos nebuvimą, bei apie tai, kad mūsų šalies Vyriausybės rūpinima-
sis žmonių sveikata net nevertas kritikos ir didesnių prošvaisčių nesimato. 

„Vandensvydis - tai tokia sporto šaka, į kurią patekęs, iš jos nebeišeini, - 
tvirtino V.Tonkich. - Vandensvydį puikiai žaidė tokie žinomi žmonės kaip 
ambasadorius Rimantas Tonkūnas, euro parlamentaras Justas Paleckis, isto-
rikas Romas Batūra, kurie ir dabar neužmiršta baseino. Tą sąrašą galima 
tęsti ir tęsti. Nė vienas iš vandensvydininkų nepasuko blogais keliais. Van-
densvydžio atmosfera užkerta bet kokius kelius nukrypti iš doros kelio. 
Tačiau sąlygos šiai sporto šakai plėtoti - blogos. Labai stinga baseinų, kur 
būtų galima užimti vaikus, mokyti juos plaukti, ugdyti jų sveikatą ir ati-
traukti juos nuo gatvės. Antai Lietuvos prezidentas V.Adamkus rado, kur 
palaikyti sveikatą ir kasryt paplaukioti. O kur išmokti plaukti, paplaukioti ir 
treniruotis visai Lietuvai?! Reikia mokyti sveikai gyventi, privalu būtinai ir 
greitai sudaryti sąlygas, kad Lietuvos žmonės galėtų ir turėtų kur stiprinti 
savo sveikatą. Antraip skęsime visomis prasmėmis..." 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas jubiliejaus proga 
V.Tonkich apdovanojo „Sporto Garbės kryžiumi“. 

Viktoras Tonkich gimė 1948 metų balandžio 25 dieną Vilniuje. 1972 m. 
jis baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1974-1978 m. jis tęsė 
mokslus Lietuvos MA Matematikos ir kibernetikos institute aspirantūroje. 
1972–1988 m. dirbo Lietuvos MA Matematikos ir informatikos institute. 
Nuo1989 m. firmos (vėliau – UAB) „Baltic Amadeus“ viceprezidentas, nuo 
1998 m. – prezidentas.  

1991 m. jo iniciatyva buvo sukurta Vilniaus vandensvydžio komanda 
„Baltic Amadeus“, kuri jau 7 kartus tapo Lietuvos čempionė. 2007 m. 
V.Tonkich buvo išrinktas Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentu, 
juo sėkmingai dirba iki šiol. 2007 m. jis buvo išrinktas ir LTOK nariu.  

V.Tonkich vadovaujama UAB „Baltic Amadeus“ yra oficiali LTOK rė-
mėja nuo 1998 metų. Nuo 1996  m. rengiami tarptautiniai jaunių turnyrai 
UAB „Baltic Amadeus“ taurei laimėti.  
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2009 METAI 

ATVIRAS LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Atviras Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko gegužės 22-24 die-

nomis Vilniuje, Lazdynų baseine. Dalyvavo Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ (treneris Nerijus Papaurėlis), Klaipėdos „Jūrų liūtai“ (treneris 
Arūnas Radzevičius) Lietuvos jaunių rinktinė (treneriai Nerijus Papaurėlis ir 
Tadas Pašukas) Ir Baltarusijos „Minsko“ komanda , treniruojama Sergejaus 
Florovo ir Leonido Romanovskio. 

Čempionatas vyko labai atkakliai. Nei viena komanda neišvengė pralai-
mėjimų, buvo ir varžybų pratęsimų. Trims komandoms surinkus po lygiai 
taškų, vietos buvo paskirstytos atsižvelgiant į įvarčių skirtumus. 

Pirmą varžybų dieną atsirado pirmoji sensacija. Lietuvos jaunių rinktinė 
po atkaklios kovos ir pratęsimo palaužė tituluotą Baltarusijos „Minsko“ 
komandą – 10:9. Antrose varžybose Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ ne-
sunkiai įveikė Klaipėdos „Jūrų liūtus“ – 13:3. 

Antrąją dieną Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ po geroko pasipriešini-
mo nugalėjo Lietuvos jaunių rinktinę 16:13. Baltarusijos „Minskas“ įveikė 
Klaipėdos “Jūrų liūtus“ – 15:5.  

Vilniečiai butų iš karto tapę čempionais, jei nugalėtų ir Baltarusijos 
„Minsko“ komandą.  

Jau pirmas kėlinys žadėjo principingą kovą. Pirmą įvartį pasiekė mins-
kietis P.Drančiuk, vilnietis J.Bakula išlygina rezultatą. P.Drančiuk įmušą 
antrą įvartį, vilnietis M.Lapida vėl lygina skirtumą. Pirmas kėlinys baigiasi 
taikai – 2:2. 

Antrame kėlinyje į du baltarusių įvarčius vilnietis M.Lapida atsako tik 
vienu. Svečiai antrąjį kėlinį laimi – 4:3. 

Trečiame kėlinyje vilniečiai sužaidžia sėkmingiau. J.Bakula dvejais 
įvarčiais išlygina ir persveria rezultatą šeimininkų naudai – 5:4. po to įvar-
čius pasiekia vilniečiai M.Lapida ir E.Vyšniauskas. Minskiečiai sugeba 
atsakyti tik vienu P.Drančiuk įvarčiu. Lietuviai trečiąjį kėlinį laimi – 7:5.  

Ketvirtas kėlinys irgi vyko atkakliai, nors iš pradžių atrodė, kad vilnie-
čiai pagaliau palaužė svečiu gynybą, nes sekė kelios sėkmingos šeimininkų 
atakos, pasibaigusios J.Bakulos, A.Tonkich įvarčiais. Kai tuo tarpu baltaru-
siai atsako tik vienu D.Čarbašian įvarčiu. Rezultatas išauga iki 9:6 vilniečių 
naudai. Tačiau, atrodo, šeiminiai per anksti pradėjo džiaugtis galima perga-
lę. Seka net trys sėkmingos svečių atakos ir ketvirtas kėlinys baigiasi ly-
giomis – 9:9.  

Varžybos buvo pratęstos dar dvejais kėliniais po 3 minutes. Pratęsimui 
pasibaigus švieslentėje vėl spindėjo lygus rezultatas – 12:12. Teko abejoms 
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komandoms mušti po 5 baudinius. Juo tiksliau mėtė svečiai – 5:4. Galutinis 
rungtynių rezultatas 17:16 minskiečių naudai.  

Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, Lietuvos jaunių rinktinė ir Baltarusi-
jos „Minsko“ komandos surinko po 4 taškus. Palankiausiais įvarčių skirtu-
mas buvo pas vilniečius. Jie ir tapo naujais Lietuvos vandensvydžio čem-
pionais. 

Čempionais tapo Tadas Pašukas, Eimantas Vyšniauskas, Algirdas Sku-
kauskas, Selestinas Zabilavičius, Aleksejus Tonkich, Justinas Šerkšnas, 
Vitalijus Bogdanovičius, Janas Bakula, Paulius Kovalskis, Michailas Lapi-
da, Arūnas Šakauskas, Dominykas Berkys, Evaldas Gudynas, Anatolijus 
Asakavičius ir Karolis Narbutavičius. Treneris Nerijus Papaurėlis.  

Antri tapo Baltarusijos „Minskas“, treti Lietuvos jaunių rinktinė, ketvirti 
Klaipėdos „Jūrų liūtai“. 

Geriausiojo žaidėjo prizas atiteko Vitalijui Bogdanovičiui (VSM-Baltic-
Amadeus), geriausiu vartininku buvo pripažintas Jurijus Tomaj (Jūrų liūtai), 
geriausias gynėju išrinktas Darelėlis Čarbašian (Minskas).  

Vyr. teisėjas A.Šečkus, teisėjavo V.Alekperlis, T.Pašukas, V.Cariovas, 
A.Asajavičius (Lietuva), V.Poloskov ir E.Babkov (Baltarusija)  

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Atviros Lietuvos vandensvydžio taurės varžybos vyko Vilniuje gruodžio 

4-6 dienomis. 
Dalyvavo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, Vilniaus „VSM-

Polikopija“, (abiejų komandų treneriai – Nerijus Papaurėlis, Tadas Pašukas 
ir Anatolijus Asajavičius) NVL jaunimo rinktinė (treneris Artūras Vainiki-
nis) ir Baltarusijos „Minskas“(treneriai Sergejus Florov, Leonidas Roma-
novskij. 

 

 
 

2009 metų Lietuvos vandensvydžio čempionas vilnietis Tadas Pašu-
kas 
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Lietuvos vandensvydžio taurę iškovojo Baltarusijos „Minsko“ komanda, 
įveikusi Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ – 16:7, Vilniaus „VSM-
Polikopiją“ – 17:2 ir NVL jaunimo rinktinę – 32:4.  

Antri liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, nugalėję Vilniaus „VSM-
Polikopiją“ – 19:8 ir NVL jaunimo rinktinę – 28:8. Trečia liko Vilniaus 
„VSM-Polikopija“, įveikusi tik NVL jaunimo rinktinę – 11:9.  

Geriausiais atskirose komandose pripažinti Vitalijus Bagdonavičius 
(VSM-Balktic-Amadeus“, Ilja Gorban (VSM-Polikopija), Norvydas Zapus-
tas (NVL jaunio rinktinė) ir Aleksejus Kuzmin (Minskas). 

Varžybų vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo T.Pašukas, E.Urbutis, 
A.Asajavičius, V.Poloskov (Baltarusija). 

 

 
 

2009 metų  Lietuvos vandensvydžio „Olimpinių vilčių“ vaikų turny-
ro nugalėtoja – Kauno „PSM-Dainava“ 

 

LSD „ŽALGIRIO“ VANDENSVYDŽIO TAURĖ 
Vilniaus Lazdynų baseine lapkričio 21-22 dienomis vyko vandensvydžio 

turnyras LSD „Žalgirio“ taurei laimėti. Dalyvavo Vilniaus „Delfinas“, „Po-
likopija“ ir „“Skorpionas“. 

Žalgirio taure iškovojo Vilniaus „Polikopija“, įveikusi „Delfiną“ ir 
„Skorpioną“, Antri liko „Skorpiono“ vandeniai, įveikę „Delfiną“. 

„Polikopijoje“ rezultatyviausiai žaidė Selestinas Zabilabičius, pelnęs 6 
įvarčius, Aleksejus Tonkich, Tadas Pašukas ir Vygantas Keršulis pelnė po 5 
įvarčius.  
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Geriausiųjų žaidėjų prizai atiteko vandenių veteranams iš „Delfino“ ko-
mandos – vartininkui Aleksandrui Prokopčenkai, saugui Algirdui Kaltanui 
ir puolėjui Arvydui Ulevičiui. 

Prizas už efektyviausią įvartį buvo įteiktas Robertui Beliūnui (Skorpio-
nas), kuris sugebėjo galva pasiųsti kamuolį į ... savo vartus.  

Teisėjavo N.Papaurėlis, K.Astafjevas ir L.Putrimas. 
 

NACIONALINĖJE VANDENSVYDŽIO LYGOJE 
NVL 2009 metų Atviras Lietuvos vandensvydžio čempionatas vyko tri-

mis turais. Pirmas - sausio 23-25 dienomis Kaune, antras balandžio 3-5 
dienomis Vilniuje, trečias - lapkričio 20 - 22 dienomis Alytuje. Dalyvavo 
Kauno “Dainava-Bebras” Vilniaus “Baltic-Amadeus”, Alytaus “Dzūkijos 
vandenis”, Alytaus SRC, NVL jaunimo rinktinė, ir Minsko “Master Minsk”. 
Pirmą vietą užėmė Kauno “Dainava”, antrą - Minsko “Master Minsk”, tre-
čią – Alytaus “Dzūkijos vandenis”. 

Teisėjavo J.Čirūnas, A.Asajavičius, T.Žižniauskas, M.Karaliūnas, 
S.Andrašiūnas. 

„DZŪKIJOS TAURĖS“ TURNYRAS 
Spalio 9–11 dienomis Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vyko 

turnyras, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui. Buvo kovoja-
ma dėl „Dzūkijos taurės“. Į turnyrą atvyko Minsko „Master“, Varšuvos 
„UKPV-44”, Vilniaus „Baltic Amadeus“, Alytaus „Dzūkijos vandenio“ 
klubų komandos, taip pat iš stipriausių jaunųjų Alytaus ir Kauno vandens-
vydininkų sudaryta Nacionalinės vandensvydžio lygos jaunių rinktinė. 

Geriausiai turnyre sekėsi Minsko „Master“ vandensvydininkams: nuga-
lėję visus varžovus, jie surinko 8 taškus ir pirmą kartą iškovojo turnyro 
taurę, o komandos žaidėjas Sergejus Borovojus buvo apdovanotas prizu 
naudingiausiam žaidėjui. 

Antrąją vietą iškovojo Alytaus „Dzūkijos vandenio“ sportininkai: per-
mainingoje kovoje 7:8 nusileidę minskiečiams Jie 16:12 nugalėjo Vilniaus 
„Baltic Amadeus“, 13:6 Varšuvos „UKPV-44” ir 13:9 – NVL jaunių rinkti-
nę. Trečia liko vilniečių komanda, ketvirti – Varšuvos sportininkai, penkta – 
NVL jaunių rinktinė.  

Turnyro metu KKSD sidabro medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ 
buvo apdovanotas Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir klubo „Dzūkijos 
vandenis“. Vandensvydžio treneris Artūras Vainikonis.  
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JAUNIAI 
Lietuvos jaunių pirmenybės vyko Alytuje lapkričio 13-15 dienomis. 

Žaidė sportininkai gimę 1991 metais ir jaunesni. Dalyvavo Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas), Kauno 
„Dainava-Bebras“ (treneris Artūras Šimanskas), Kauno „Dainava-Ruonis ( 
treneris Jonas Čirūnas), Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“(treneris Artūras 
Vainikonis) ir Vilniaus „VSM-Polikopija“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir 
Liudas Putrimas). 

Lietuvos jaunių čempionais tapo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, nu-
galėjusi visus varžovus: Kauno „Dainavą-Bebrą“ 22:10, Alytaus „SRC-
Dzūkijos vandenį“ – 25:8, Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 10:0 ir Vilniaus 
„VSM-Polikopiją“ – 22:8. 

Antras tampa Kauno „Dainava-Bebras“, įveikęs Kauno „Dainavą-
Ruonį“ – 24:7, Vilniaus „VSM-Polikopiją“ – 19:5 ir Alytaus „SRC- Dzūki-
jos vandenį“ – 17:5. 

Treti liko Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“, nugalėję Vilniaus „VSM-
Polikopiją“ – 6:4, ir Kauno „Dainavą-Ruonį“ – 20:3. 

Čempionų komandoje rezultatyviausi buvo J.Bakula – 17, A.Skukauskas 
– 13, E.Vyšniauskas - 4 įvarčiai.  

Lietuvos jaunių čempionais tapo Evaldas Gudynas, Dominykas Brekys, 
Algirdas Skukauskas, Konstantinas Astafjevas, Eimantas Vyšniauskas, Ilja 
Gorban, Robertas Kasiukevičius, Mantas.Pelakauskas, Antonas Sugoniakas, 
Rokas Grigaitis, Vytautas Liubertas, Donatas Banevičius ir Janas Bakula. 
Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas.  

Vyr. teisėjas A.Šečkus, teisėjavo T.Vainikonis, V.Cariovas, 
M.Karaliūnas, A.Asajavičius, T.Pašukas, V.Alekperlis.  

 

 
 

Klaipėdos vandensvydininkų treneris Arūnas Radzevičiaus (centre). 
Šalia ir vandensvydžio veteranai Jonas Čirūnas ir medikas profesorius 
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Robertas Petkevičiusš Nuotrauka padaryta per A,Radzevičiaus 60–
mečio iškilmes 

JAUNUČIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunučių pirmenybės vyko Kaune ir Vilniuje 

vasario 6-8 dienomis. Dalyvavo Kauno „PSM-Dainava-Bebras“ (treneris 
Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneris nerijus 
Papaurėlis), Kauno PSM-Dainava II) (treneris Jonas Čirūnas) ir Alytaus 
SRC (treneris Artūras Vainikonis). 

Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionais tapo Kauno „PSM-
Dainava-Bebras“, įveikęs Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ – 15:5, Kauno 
PSM-Dainava II) -10:0 ir Alytaus SRC -18:8.  

Čempionų komandoje žaidė A.Šigabovas, T.Kivilis, A.Laukaitis, 
T.Šimanskas, L.Antoniukas, D.Zapustas, D.Poliakovas, R.Baniulis, 
T.Leviška, L.Žiūras, M.Prakopimas, K.Margelis, K.Balinskas ir D.Vosylius.  

Antri buvo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, nugalėję Kauno „PSM-
Dainava II“ – 11:1 ir Alytaus SRC – 12:2. treti liko Alytaus SRC, nugalėję 
tik Kauno „PSM-Dainava II“ – 14:6. 

Geriausiais komandų žaidėjais pripažinti Karolis Margelis (PSM-
Dainava-Bebras), Janas Renaut (VSM-Baltic-Amadeus), Simas Mrazlaus-
kas (SRC) ir Vilius Leonavičius (PSM-Dainava II). 

Teisėjavo A.Asajavičius, T.Pašukas, V.Cariovas, A.Šečkus, 
M.Karaliūnas ir T.Žižniauskas. 

VAIKAI 
Lietuvos vandensvydžio vaikų pirmenybės vyko Vilniuje ir Kaune 

gruodžio 10-12 dienomis. Dalyvavo Kauno „PSM-Dainava-Bebras“ (trene-
ris Artūras Šimanskas), Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus 
Papaurėlis ir Liudas Putrimas), Vilniaus „VSM-Polikopija“ (treneris Egidi-
jus Urbutis) ir Alytaus SRC (treneris Tomas ir Artūras Vainikoniai).  

Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionais tapo Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“ komanda, įveiksi Alytaus SRC – 8:4, Kauno „PSM-Dainavą-
Bebrą“ – 24:1 ir Vilniaus „VSM-Polikopiją“ -9:4. 

Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ komandoje rezultatyviausiai žaidė 
A.Jankus – 11, G.Gimžauskas – 8 ir J.Goštautas – 4 įvarčiai. 

 Čempionais tapo Romualdas Stankevičius, Robertas Voroneckis, Ma-
rius Vinikas, Julius Goštautas, Justas Janušauskas, Jonas Mažeika, Gintaras 
Gimžauskas, Kristijonas Grigaitis, Aurimas Jonkus, Tomas Skukauskas ir 
Remigijus Vėlys. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Liudas Putrimas. 
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Antrą vietą užėmė Alytaus SRC , įveiksi Kauno „PSM-Dainavą-Bebrą“ 
– 5:2 ir Vilniaus „VSM-Polikopiją“ -23:1. Trečia liko Kauno „PSM-
Dainava-Bebras“, nugalėjusi tik –Vilniaus „VSM-Polikopiją“ -23:2. 

Teisėjavo K.Astafjevas, M>Karaliūnas, T.Žižniauskas, E.Vyšniauskas, 
K.Leviška,  

*** 
Lietuvos vandensvydžio „Olimpinių vilčių“ vaikų turnyras vyko Kaune 

gruodžio 13 dieną. Dalyvavo Kauno „PSM-Dainava“ (treneris Artūras Ši-
manskas), Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneriai Egidijus Urbutis ir 
Liudas Putrimas) ir Vilniaus „VSM-Polikopija“ (treneriai Liudas Putrimas 
ir Egidijus Urbutis).  

Pirmąją vietą užėmė Kauno „PSM-Dainava“, įveikusi Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“ – 12:4 ir Vilniaus „VSM-Polikopiją“ – 19:0.  

Įdomu tai, kad nugalėtojų gretose buvo ir dvi mergaitės - Ornela Kvie-
cinskaitė ir Gabrielė Šilanskaitė. 

Turnyro nugalėtojams daugiausiai įvarčių pelnė T.Janavičius ir 
K.Sirijutavičius –po 9, N.Bakšanskas – 5, L.Sapijanskas – 3.  

Kauno „PSM –Dainava“ komandos sudėtis: Vilius Albrechtas, Lukas 
Ramanauskas, Povilas Vizbaras, Tautvydas Intas, Rokas Palšauskas, Ornela 
Kviecinskaitė, Marius Misiūnas, Šarūnas Ališauskas, Dominykas Intas, 
Netas Bakšanskas, Tomas Janavičius, Kristis Sirijutavičius, Aurimas Kava-
liauskas, Martynas Acas, Rokas Fedaravičius, Gabrielė Šilanskaitė ir Linas 
Sapijanskas. Treneris Artūras Šimanskas.  

Antra liko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, nugalėjusi Vilniaus 
„VSM-Polikopiją“- 17:3. 

Teisėjavo M.Karaliūnas, R.Grigaitis ir T.Žižniauskas. 

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
Europos čempionato atrankos turnyras Stambule 
Europos čempionato atrankos turnyras Stambule vyko gegužės 1-4 die-

nomis. Dalyvavo 1989 metais gimę ir jaunesni sportininkai. Pogrupyje žai-
dė Lietuvos, Vokietijos, Turkijos ir Kipro rinktinės. 

Lietuviai pogrupyje užėmė trečiąją vietą, laimėję prieš Kiprą 14:8, ir nu-
sileidę Vokietijai – 19:6 ir Turkijai - 21:5. 

Pirma buvo Vokietija, įveikusi Kiprą 34:0 ir sužaidusi su Turkiją lygio-
siomis – 9:9, antra liko Turkija, nugalėjusi Kiprą – 25:2.  

Lietuvos rinktinėje rezultatyviausi buvo J.Bakula - 10, A.Skukauskas – 
4, V.Liubertas -3 įvarčius. 

Lietuvos rinktinę sudarė Evaldas Gudynas, Dominykas Brekys, Justinas 
Šerkšnas, Eimantas Vyšniauskas, Algirdas Skukauskas, Ilja Gorban, Vytau-
tas Liubertas, Norvydas Zapustas, Antonas Sugoniakas, Rokas Grigaitis, 
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Ernestas Volodko, Janas Bakula, Vadimas Sinicynas, Karolis Leviška, Man-
tas Pelakauskas, Tautvydas Šimanskas ir Edgaras Asajavičius. Vyr.treneris 
Nerijus Papaurėlis, treneris Tadas Pašukas.  

EUROPOS ŠIAURĖS IR  BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ  VANDENS-
VYDŽIO JAUNIMO IR JAUNIŲ ČEMPIONATAS 

 Europos Šiaurės ir Baltijos jūros šalių vandensvydžio jaunimo ir jaunių 
čempionatas vyko gruodžio 5-7 dienomis Švedijos sostinėje Stokholme. 
Buvo rungtyniaujama dvejose amžiaus grupėse. Pirmoje grupėje varžėsi 
gimusieji 1991 metais ir jaunesni, antroje gimę 1993 metais ir jaunesni. 
Pirmoje grupėje dalyvavo Lietuvos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos jau-
nimo rinktinės. 

Antroje – Lietuvos, Suomijos, Danijos, Norvegijos ir Švedijos jaunių 
rinktinės. 

Lietuva pirmąją dieną nesunkiai įveikė Norvegiją – 30:2, antrąją dieną 
nugalėjo Suomiją - 14:6 ir Švediją – 21:6. 

Finale Lietuva dar kartą įveikė Švediją – 16:5 ir tapo Baltijos šalių ir Eu-
ropos Šiaurės šalių vandensvydžio jaunimo čempione. 

Lietuvai daugiausiai įvarčių pelnė J.Bakula - 20, N.Zapustas – 9, 
E.Vyšniauskas - 8 V.Liubertas ir A.Skukauskas – po 7, R.Grigaitis – 6. 

Jaunimo rinktinėje Lietuvą atstovavo ir čempionais tapo Evaldas Gudy-
nas, Dominykas Brekys, Karolis Leviška, Eimantas Vyšniauskas, Algirdas 
Skukauskas, Mantas Pelakauskas, Vytautas Liubertas, Ilja Gorban, Antonas 
Sugoniakas, Rokas Grigaitis, Norvydas Zapustas, Janas Bakula, Tadas Žiž-
niauskas, Tautvydas Šimanskas ir Vadimas Sinicinas. Treneris Nerijus Pa-
paurėlis. 

Antroje grupėje žaidžiusi Lietuvos jaunių rinktinė pirmą dieną pralaimė-
jo Danijai – 5:11, antrąją – Švedijai – 9;12. Vėliau įveikė Norvegiją – 14:7 
ir Suomiją – 21:12. 

Mažajame finale dėl trečiosios vietos Lietuva dar kartą įveikė Suomiją – 
22:3. Finale Švedija įveikė Daniją – 11:10. 

Rezultatyviausiai Lietuvos jaunių rinktinėje žaidė T.Šimanskas - 20, 
K.Balinskas ir M.Prakopimas - po 7, S.Mrazauskas ir J.Renautt – po 6, 
K.Laurinavičius – 5 įvarčiai. 

Čempionate trečią vietą iškovojusios Lietuvos jaunių rintinės sudėtis: 
Vadimas Sinicinas, Janas Renautt, Tomas Jančiūra, Tautvydas Šimanskas. 
Marius Venckus, Kernius Laurinavičius, Karolis Balinskas, Marius Prako-
pimas, Tomas Leviška, Lukas Žiūras, Darius Poliakovas, Simas Mrazauskas 
ir Aurimas Jonkus. Treneris Artūras Šimanskas. 

Turnyre teisėjavo ir du Lietuvos atstovai – Tadas Pašukas ir Valerijus 
Cariovas. 
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TARPTAUTINIS VANDENSVYDŽIO TURNYRAS VILNIUJE  
Tarptautinis vandensvydžio turnyras Vilniuje vyko kovo 27-29 dieno-

mis. Dalyvavo Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos jaunimo rinktinės ir ne 
konkurse žaidusi suaugusiųjų komanda - Lietuvos klubų rinktinė. Iš pradžių 
buvo žaidžiama ratų sistema, po to finalai dėl trečios ir pirmos vietos. 

Turnyras buvo įtemptas, nei viena komanda neišvengė pralaimėjimo. 
Žaidžiant ratais, geriausiai sekėsi Baltarusijai. Ji įveikė Lenkiją 15:7 ir Lie-
tuvos klubų rinktinę – 13:10, tačiau nusileido Lietuvai – 11:9. Antroji buvo 
Lietuva, įveikusi Lenkiją – 11:10 ir pralaimėjusi Lietuvos klubų rinktinei – 
5:15. Trečia liko Lenkija, pralaimėjusi Lietuvos klubų rinktinei 19:12. 

Mažajame finale dėl trečiosios vietos Lietuvos klubų rinktinė įveikė 
Lenkiją 10:9. 

Finale dėl pirmosios vietos Baltarusija nugalėjo Lietuvą 13:4. 
Turnyro laimėjo Baltarusija, antra – Lietuva, trečia –Lenkija.  
Gerai žaidusiai Lietuvos jaunimo rinktinei vadovavo Nerijus Papaurėlis. 

Ji buvo sudaryta ir Vilniaus ir Kauno jaunimo. Komandos sudėtyje: Evaldas 
Gudynas, Dominykas Brekys, Karolis Leviška, Eimantas Vyšniauskas, Al-
girdas Skukauskas, Mantas Pelakauskas, Vytautas Liubertas, Ilja Gorban, 
Antonas Sugoniakas, Rokas Grigaitis, Ernestas Volodko, Janas Bakula, 
Norvydas Zapustas, Tautvydas Šimanskas ir Valerijus Sinicynas.  

Lietuvos jaunio rinktinėje rezultatyviausiai žaidė J.Bakula -13, 
V.Liubertas ir E.Vyšniauskas –po 6, A.Skukauskas – 3 įvarčiai.  

Lietuvos klubų rintinę sudarė Vilniaus, Kauno ir Alytaus klubų žaidėjai. 
Komandai vadovavo Artūras Šimanskas. Suaugusiųjų komandoje rezultaty-
viausi buvo E.Sutkus -7, A.Šakauskas – 6, D.Džiugas,.T.Mikalauskas ir 
T.Latkauskas – po 5, P.Kovalskis ir T.Šimanskas - po 4 įvarčius.  

Varžybų vyr. teisėjas A.Šačkus, teisėjavo T.Pašukas, V.Cariovas, 
L.Putrimas, A.Asajavičius, V.Poloskov (Baltarusija).  

VLADO KUPSČIO AŠTUONIASDEŠIMTMETIS  
Sausio 3 dieną Lietuvos vandensvydininkų šeima gražiai paminėjo praeityje 
garsaus plaukiko, vandensvydininko, trenerio ir sporto organizatoriaus Vla-
do Kupsčio aštuonių dešimtmečių sukaktį.  

V.Kupstys gimė 1929 metų sausio 3 dieną Jonavos valsčiuje, Dumsių 
kaime. 1952 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą.  

V.Kupstys nuo mažumos mėgo sportuoti. Būdamas studentu, jis ypač 
susidomėjo plaukimu ir vandensvydžiu. Pirmasis jo treneris buvo R. Bag-
donavičius. V.Kupstys buvo gabus auklėtinis. Jis ne kartą tapo Lietuvos 
plaukimo čempionu: 100 m krūtine (1950, 1951), 200 m krūtine (1947, 
1950, 1953), 3 × 100 m kombinuotosios estafetės (1951). 
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Sekėsi jam ir vandensvydyje. Jis žaidė Kauno „Žalgirio“ komandoje, 
Kauno miesto rinktinėje.Su šiomis komandomis V.Kupstys 1949, 1951 ir 
1952 metais tampa Lietuvos vandensvydžio čempionas. 

Po karo vandensvydininkai priklausė 
Lietuvos plaukimo federacijai, nes tik 1953 
metais buvo įkurta atskira Lietuvos 
vandensvydžio federacija. V.Kupstys , 
būdamas Vilniaus kūno kultūros ir sporto 
komiteto vyr. instruktorius, Valstybinio kūno 
kultūros ir sporto komiteto vyr. treneris, 
Lietuvos plaukimo federacijos generalinis 
sekretorius dėjo daug pastangų, kad mūsų 
šalyje būtų vystomas vandensvydis.  

1967 metais jam suteikiamas Lietuvos 
nusipelniusio trenerio vardas, 1980 metais - 
Lietuvos nusipelniusio kūno kultūros ir sporto 
darbuotojo vardas. 

Dabar V.Kupstys yra Lietuvos plaukimo federacijos Vykdomojo komi-
teto garbės narys (nuo 2001), LTOK garbės narys (nuo 2004).  

V.Kupstys yra apdovanotas Tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) 
„Sidabro ženklu“ (1999), Lietuvos prezidento Padėkos raštu (2004), KKSD 
„Sporto garbės komandoro ženklu“ (2004), LTOK „Olimpine žvaigžde“ 
(2004), KKSD 2 laipsnio ordinu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2008). 

STASIO KRASAUSKO GIMIMO SUKAKTIS 
Birželio 1 dieną Lietuvos sporto ir meno visuomenė paminėjo garsaus van-
densvydininko, plaukiko ir dailininko Stasio Krasausko gimimo aštuonias-
dešimties metų sukaktį.  

S.Krasauskas gimė 1929 metų birželio 1 dieną Kaune. 1958 m. baigė 
Lietuvos valstybinį dailės institutą. 1961-1977 m. šiame institute dėstė, 
1969 m. tapo docentu. Jis surengė per 30 asmeninių parodų Lietuvoje, Rusi-
joje, Lenkijoje, JAV, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Vokietijoje, Indijoje. Iliust-
ravo daug knygų.  

1965 m. S.Krasauskui paskirta Lietuvos valstybinė premija, 1968 m. jam 
suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas, 1977 m. – Lietuvos 
liaudies dailininko vardas. 
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Antroji S.Krasausko aistra buvo 
baseinas – plaukimas ir vandensvydis. 
Pirmieji jo treneriai buvo plaukimo - 
R. Bagdonavičius, vandensvydžio - K. 
Šmitas. S.Krasauskas net 16 kartų 
buvo Lietuvos plaukimo čempionas: 
100 ir 200 m krūtine (1949), 400 m 
krūtine (1947, 1949), 100 ir 200 m 
nugara (1949), 100 m (1949, 1950, 
1954) ir 200 m (1950) delfinu, 100 m 
šonu (1949), estafečių 4 × 100 m ir 4 
× 200 m laisvuoju stiliumi (1949), 3 × 
100 m kombinuotosios (1949, 1950) ir 
4 × 100 m kombinuotosios (1954). 
Lietuvos PDG daugiakovės čempionas 
(1951). Jis net 33 kartus gerino Lietu-
vos plaukimo rekordus: 100 m krūtine 
(nuo 1 min 22,3 s - 1948 iki 1 min 
19,2 s - 1951), 200 m krūtine (nuo 3 
min 03,1 s - 1948 iki 2 min 51,4 s - 
1951), 100 m delfinu (nuo 1 min 22,2 
s - 1949 iki 1 min 15,1 s - 1951), 200 
m delfinu (nuo 3 min 10,3 s - 1950 iki 

2 min 58,0 s - 1951), 400 m delfinu (nuo 7 min 12,4 s - 1950 iki 6 min 36,1 
s - 1951), 200 m nugara (nuo 3 min 14,8 s - 1948 iki 3 min 06,4 s - 1950), 
100 m šonu (1 min 17,5 s - 1949), estafečių 4 × 100 ir 4 × 200 m laisvuoju 
stiliumi (1949), 3 × 100 m kombinuotosios (1950). 1948-59  

S.Krasauskas vandensvydį žaidė Kauno „Žalgirio“ ir Kauno miesto rink-
tinėje. 1949 ir 1950 metais, būdamas Kauno „Žalgiryje“ ir Kauno rinktinėje, 
jis tapo Lietuvos vandensvydžio čempionu. S.Krasauskas buvo ilgametis 
Lietuvos vandensvydžio rinktinės žaidėjas. Joje sužaidė 32 rungtynes.  

Mirė S.Krasauskas 1977 m. vasario 10 dieną Maskvoje, palaidotas Vil-
niuje, Antakalnyje, Karių kapuose, ant Menininkų kalnelio. 

ALGIMANTO MUDĖNO ŠEŠIASDEŠIMTMETIS 
Balandžio 4 dieną Lietuvos medikų ir vandensvydininkų visuomenė gražiai 
paminėjo praeityje garsaus vandensvydininko, dabar – žinomo šalies gydy-
tojo, chirurgo Algimanto Mudėno šešiasdešimtmetį.   

„Aš galima sakyti baseine užaugau, - sako sukaktuvininkas. - Nuo pat 
mažų dienų vis traukė vanduo. Iš pradžių užsiėmiau tik plaukimu, kartais 
krepšinį pažaisdavau, bet vis akis užkliūdavo už jaunuolių, vandenyje mė-
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tančių kamuolį. Vieną dieną nusprendžiau ir aš 
išmėginti. Taip mane ir „užkabino“ van-
densvydis, kurio net dabar, sulaukęs garbingo 
amžiaus, negaliu išsižadėti. Iki penkiasdešimties 
metų aktyviai sportavau, o dabar kartą ar du 
kartus per savaitę einu paplaukioti. Kartais 
susitinkam su senais draugais baseine pamėtyti 
kamuoliuko. Bet metų našta nemaža, o 
vandensvydis reikalauja daug jėgų ir ištvermės. 
Tačiau kamuolio nenoriu ramybėje palikti.. 

Algimantas Mudėnas gimė 1949 metų balandžio 4 dieną Vilniuje. 1973 
metais baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Dirbo gydytoju 
Pakruojyje, Varėnoje, nuo 1975 metų – Vilniaus klinikinėje ligoninėje. Nuo 
1979 metų iki šiol dirba Vilniaus universiteto Onkologijos institute. Tapo 
žinomu chirurgu. Dalyvavo tarptautinėse medikų konferencijose Australijo-
je, Malaizijoje, Vokietijoje, kitur. 

Vandensvydį žaidžia nuo ketvirtos klasės. Jį treniravo Bronius Putrimas. 
Žaidė įvairaus amžiaus komandose. A.Mudėnas buvo ilgametis Vilniaus 
„Delfino“ ir „Baltic-Amadeus“ komandų narys, ne kartą buvo renkamas ir 
komandos kapitonu.  

Pirmąjį aukso medalį A.Mudėnas iškovojo prieš 46 metus. „Tuomet aš 
buvau dar paauglys, šešiolikmetis, atstovavau Vilniaus „Delfino“ komandai 
ir tapau Lietuvos suaugusiųjų čempionu. Ta pergalė ir aukso medalis buvo 
didžiulis įvykis mano gyvenime. Vėliau ne vieną, ir ne du kartus ant kaklo 
puikavosi medaliai, tačiau tos pergalės nepaliko tokio didelio įspūdžio kaip 
šalies čempionatas. Smagūs buvo ir Vilniaus bei Kauno vandensvydininkų 
mačai,“ – prisimena veteranas.-  Esu kairiarankis, todėl buvau ypač nepa-
rankus varžovams. Tai mano vienas didžiausių pranašumų. O mano stichija 
- metimas į vartus per nugarą“.  

A.Mudėnas buvo renkamas į Lietuvos jaunių ir vyrų rinktines, žaidė už 
Lietuvą SSRS Tautų spartakiadoje. 

Jis – stebėtino sportinio ilgaamžiškumo pavyzdys. Jau įžengęs į penktąją 
dešimti metų  dar žaidė už Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komandą, ne kartą 
tapo Lietuvos vandensvydžio čempionatų prizininku. O vandensvydžio 
veteranų varžybose žaidžia ir dabar.  

Jubiliejaus proga KKSD A.Mudėną apdovanojo aukso medaliu „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui“. 
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LIUDO PUTRIMO PENKIASDEŠIMTMETIS 
 

Balandžio 1 dieną Lietuvos vandensvydininkų 
šeima prasmingai paminėjo garsaus vandensvy-
džio trenerio Liudo Putrimo penkiasdešimtmetį. 

L.Putrimas gimė 1959 metų balandžio 1 die-
ną Vilniuje. 1977 - 1983 metais studijavo Vil-
niaus valstybiniame pedagoginiame institute, 
įgydamas kūno kultūros mokytojo specialybę. 

Jau nuo1981 metų, dar būdamas studentu, jis 
pradėjo dirbti treneriu Vilniaus „Žalgirio“ vaikų 
sporto mokykloje, nuo 2005 m dirbo Vilniaus 
vandens sporto mokykloje, treniravo vaikų, 

jaunučių ir jaunių vandensvydžio komandas bei Lietuvos jaunių rinktinę. Jo 
auklėtiniai daug kartų tapo Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų vandensvy-
džio čempionais. L.Putrimas išugdė daugkartinius Lietuvos čempionus Ana-
tolijų Asajavičių ir jo sūnų Edgarą, Nerijų Papaurėlį, Tadą Pašuką ir kitus. 

Apdovanotas KKSD medaliu „Už sportinius pasiekimus“. 



 123 
 

 

2010 METAI 

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS 
Lietuvos vandensvydžio čempionatas buvo atviras ir vyko dvejais turais 

kovo 26-28 ir gegužės 14-16 dienomis Elektrėnuose. Jame dalyvavo Vil-
niaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Tadas Pašu-
kas), Alytaus „Dzūkijos vandenis“ (treneriai Artūras ir Tomas Vainikoniai), 
Elektrėnų „Sporto centras“ (treneris Liudas Purtimas) ir Minsko RORC 
(Respublikinis olimpinio rengimo centras, treneris Leonidas Romanovskij). 

Pirmąjį turą sėkmingiausiai baigė Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, 
laimėjusi visas tris varžybas: su Alytaus „Dzūkijos vandeniu“ – 14:9, su 
Elektrėnų „Sporto centru“ – 21:9, su Minsko RORC – 11:6.  

Antras po pirmojo turo buvo Alytaus „Dzūkijos vandenis“, įveikęs Elek-
trėnų „Sporto centrą“ – 15:6 ir Minsko RORC – 11:7. Trečias liko Minsko 
„RORC, nugalėjęs tik Elektrėnų „Sporto centrą“ –16:7. 

Po pirmojo turo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ surinko 6 taškus, Aly-
taus „Dzūkijos vandenis“ – 4 taškus, Minsko RORC – 2 taškus ir Elektrėnų 
„Sporto centras“ – liko be taškų. 

Nedidelis taškų skirtumas tarp dviejų lyderių leido manyti, kad čempio-
nato intriga dar neišsisprendė. Juk užtektų alytiškiams antrajame ture įveikti 
vilniečius – tai jau ne kartą buvo – ir visos prognozės vėl galėjo apsiversti. 

 

 
2010 metų Lietuvos vandensvydžio čempionai - Vilniaus "VSM-

Baltic-Amadeus" 
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Antras turas turėjo vykti Vilniuje, tačiau nežiūrint į daug žadančių sosti-

nės politiku pažadus, Vilniuje taip ir neatvėrė durų Lazdynų laisvalaikio 
centro baseinas. Varžybas priglaudė svetingas Elektrėnų sporto centro ba-
seinas, kuriame, be kita ko, jau beveik pusę metų priversti treniruotis vilnie-
čiai vandensvydininkai. 

Po Elektrėnų mero Arvydo Vyšniausko sveikinimo žodžio prasidėjo ant-
rasis turas. Pirmose rungtynėse Minsko RORC atsirevanšavo už pralaimė-
jimą pirmame ture Alytaus „Dzūkijos vandeniui“, švęsdama pergalę – 18-8 
Pirmąją dieną Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ nesunkiai įveikė Elektrėnų 
„“Sporto centrą“ – 19:4. 

Antrąją dieną susitiko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ ir Alytaus 
„Dzūkijos vandenis“. Tačiau tikėtosios principinės ir aštrios dvikovos ne-
įvyko. Vilniečiai nesunkiai įveikė alytiškius – 16:7. Ir tuo pačiu užsitikrino 
sau čempionato aukso medalius.  

Antrose varžybose Elektrėnų „Sporto centras“ turėjo pripažinti minskie-
čių pranašumą – 5:17. 

Karščiausios varžybos vyko sekmadienį, paskutinę čempionato dieną, 
nors jos abi jau principinės reikšmės komandų pasiskirstymui čempionate 
neturėjo. Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ tik po labai sunkios ir permai-
ningos kovos sugebėjo šiaip taip palaužti minskiečių pasipriešinimą ir lai-
mėti minimaliu rezultatu – 7:6.  

Netikėtai aštrios ir permainingos varžybos vyko ir tarp elektrėniškių ir 
alytiškių. Nugalėjo Alytaus „Dzūkijos vandenis“ irgi minimaliu rezultatu – 
12:11. 

Auksas atiteko Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, sidabras - pagal nuo-
status atiteko dvejoms komandoms – Alytaus „Dzūkijos vandenis“ ir Mins-
ko RORC, bronza – Elektrėnų „Sporto centrui“.  

Lietuvos vandensvydžio čempionais tapo Vitalijus Bogdanovičius, Do-
minykas Brekys, Eimantas Vyšniauskas, Algirdas Skukauskas, Selestinas 
Zabilavičius, Arūnas Šakauskas, 

Antonas Sugoniakas, Vytautas Liubertas, Karolis Narbutavičius, Ernes-
tas Volodko, Janas Bakula, Vadimas Sinicynas, Jegoras Prudnikovas, Edga-
ras Asajavičius ir Michailas Lapida. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Tadas 
Pašukas.  

Geriausiais žaidėjais buvo pripažinti vartininkas Vitalijus Bogdanovi-
čius (VSM-Baltic-Amadeus), Aleksejus Tonkich (Sporto centras) ir Alek-
sandras Mogučij (RORC). 

Vandensvydininkai nuoširdžiai dėkojo Elektrėnų savivaldybei ir ypač 
Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktoriui Kęstui Vitkauskui 
už sudarytas geras sąlygas treniruotis ir rengti čempionatą.  



 125 
 

Varžybų vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo V.Cariovas, 
V.Alekperlis, K.Astafjevas, E.Urbutis,(Lietuva), E,Bobkov ir E.Polozkov 
(Baltarusija)  

VANDENSVYDŽIO FEDERACIJOS TAURĖ 
Gruodžio 10-11 dienomis Elektrėnų baseine vyko Atviros Lietuvos van-

densvydžio taurės varžybos. Jose dalyvavo daugkartiniai Lietuvos čempio-
nai Vilniaus „Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Tadas Pašu-
kas), Lietuvos jaunių rinktinė (Nerijus Papaurėlis) ir Minsko RORC (trene-
riai Aleksandras Tretjak ir Leonidas Romanovskij). Baltarusijos jaunimo 
rinktinė (treneriai Eugenijus Bobkov ir Dmitrijus Vankevič). 

Taurę buvo vėl įsteigusi AB „Silkatas“.Ši bendrovė sena ir gera van-
densvydžio sporto rėmėja. 

Pirmoji dvikova įvyko tarp Lietuvos jaunių rinktinės ir Minsko RORC. 
Varžybos buvo emocingos, bet geriau sekėsi svečiams. Jie ir laimėjo kelia-
lapį į finalą – 13:8. Daugiausia lietuviams įvarčių (3) pasiekė Julius Jan-
čiauskas .  

Kitos varžybos vyko dar atkakliau. Vilniaus „Baltic-Amadeus“ tik po 
rimto pasipriešinimo įveikė Baltarusijos jaunimo rinktinę 15:13. Vilnie-
čiams daugiausiai įvarčių (net 7) pelnė Antonas Sugoniakas 

Dėl trečios vietos žaidė Lietuvos ir Baltarusijos jaunimas. Šį kartą pajė-
gesnį buvo svečiai – 8:3. 

Finale susitiko Vilniaus „Baltic-Amadeus‘ ir Minsko RORC komandos. 
Minskiečiai, turėdami ir olimpinę patirtį, kovojo principingai, neišleisdami 
iniciatyvos iš savo rankų ir laimėjo – 17:9.  

AB „Silikatas“ generalinis direktorius Kęstutis Dabravolskas vandens-
vydžio federacijos taurę įteikė Minsko RORC komandai. 

Geriausiais turnyro žaidėjais pripažinti vilniečių vartininkas Vitalijus 
Bogdanovičius ir Lietuvos jaunių rinktinės puolėjas Šarūnas Beleckas. 

Teisėjavo E.Šečkus, V.Cariovas, R.Grigaitis, T.Pašukas, K.Astafjevas 
(Lietuva), E.Bobkov (Baltarusija). 

NACIONALINĖJE VANDENSVYDŽIO LYGOJE 
Balandžio 25 dieną Alytaus sporto ir rekreacijos centre pasibaigė NVL 

2010 metų Lietuvos vandensvydžio čempionatas, kuriame dalyvavo Kauno 
“Dainava-Bebras” Vilniaus “Baltic-Amadeus”, Alytaus “Dzūkijos vande-
nis”, NVL jaunių rinktinė, Varšuvos “UKPV 44” ir Minsko “Master 
Minsk”. Baltarusiai įveikė visus varžovus ir tapo čempionato nugalėtojais. 
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JAUNIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunių pirmenybės vyko spalio 22-24 dienomis 

Alytuje. Dalyvavo Vilniaus VSM (treneris Nerijus Papaurėlis), Kauno PSM 
I (treneris Artūras Šiamanskas), Alytaus SRC (treneris Artūras Vainikonis) 
ir Kauno PSM II (treneris Artūras Šimanskas) komandos 

Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionais tapo Vilniaus VSM koman-
da. Ji įveikė Kauno PSM I – 10:7, Alytaus SRC - 12:5 ir Kauno PSM II – 
32:2. 

Rezultatyviausi tarp čempionų buvo M.Pelakauskas -10, D.Brekys – 9, 
Š.Beleckas – 7 ir M.Mažeika – 5 įvarčiai. 

Jaunių čempionais tapo Vadimas Sinicynas, Dominykas Brekys, Janas 
Reut, Mantas Pelakauskas, Martynas Mažeika, Andrejus Kiriuščenka, Ma-
rius Vinikas, Julius Goštautas, Jonas Mažeika, Igoris Sklizkovas, Robertas 
Voroneckis, Šarūnas Beleckis ir Rimantas Jakutis. Treneris Nerijus Papau-
rėlis.  

Antra buvo Kauno PSM I, nugalėjusi Alytaus SRC – 15:2 ir Kauno PSM 
II – 34:7. Trečia liko Alytaus SRC, įveikusi tik Kauno PSM II – 13:8. 

Pirmenybių vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo M.Karaliūnas, 
T.Žižniauskas, T.Pašukas ir K.Astafjevas.  

JAUNUČIAI 
Lietuvos vandensvydžio jaunučių pirmenybės vyko balandžio 14-17 

dienomis Alytuje. 
Dalyvavo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“ (treneriai Nerijus Papaurėlis 

ir Egidijus Urbutis), Kauno „PSM-Dainava-Bebras“ (treneris Artūras Ši-
manskas), Vilniaus „VSM-Polikopija“ (treneriai Nerijus Papaurėlis ir Egidi-
jus Urbutis) ir Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenis“ (treneriai Artūras ir To-
mas Vainikoniai).  

Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionais tapo Vilniaus „VSM-
Baltic-Amadeus“, nugalėjusi Kauno „PSM-Dainavą-Bebrą“ – 14:5, Vil-
niaus „VSM-Polikopiją“ -20:9 ir Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenius“ – 
19:4. 

Rezultatyviausi tarp čempionų buvo Š.Beleckas -11, A.Jankus – 8, 
J.Janušauskas - 6, J.Goštautas – 4 įvarčiai. 

Jaunučių čempionais tapo Martynas Mažeika, Andrejus Kiriuščenka, Ju-
lius Janušauskas, Šarūnas Beleckas, Robertas Voroneckis, Rimantas Jakutis, 
Jonas Mažeika, Gintaras Gimžauskas, Julius Goštautas, Aurimas Jankus ir 
Igoris Sklizkovas. Treneriai Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis. 

Antri tapo Kauno „PSM-Dainava-Bebras“, įveikę Vilniaus „VSM-
Polikopiją“ -12:5 ir Alytaus „SRC-Dzūkijos vandenius“ – 10:4. Treti liko 
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Vilniaus „VSM-Polikopija“, nugalėjusi tik Alytaus „SRC-Dzūkijos vande-
nius“ – 10:0. 

Varžybų vyr. teisėjas - A.Šečkus, teisėjavo K.Astafjevas, M.Rimašius, 
T.Pašukas, A.Asajavičius, M.Karaliūnas. 

 VAIKAI 
Lietuvos vandensvydžio vaikų pirmenybės vyko Kaune ir Vilniuje lap-

kričio 12-14 dienomis. Užsiregistravo Vilniaus VSM (treneriai Nerijus Pa-
paurėlis ir Egidijus Urbutis), Alytaus SRC (Tomas ir Artūras Vainikoniai), 
Vilniaus „Delfinas“ (Anatolijus Asajavičius) ir Kauno PSM (treneris Artū-
ras Šimanskas). 

Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionais tapo Vilniaus VSM, nugalė-
jusi Alytaus SRC – 15:9, Vilniaus „Delfiną“ – 8:3 ir Kauno PSM – 20:7. 

 

 
 

2010 metų Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionai - Vilniaus 
"VSM-Baltic-Amadeus" komanda 

 
Rezultatyviausi tarp čempionų buvo J.Mažeika, pelnęs 7, R.Voroneckis, 

P.Dzenkaitis, K.Liktaravičius ir J.Riabinskis – po 5 įvarčius. 
Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionais tapo Igoris Sklizkovas, Ro-

bertas Voroneckis, Jonas Mažeika, Remigijus Vielys, Tomas Skakauskas, 
Marius Jakimčiukas, Aivaras Urba, Jurijus Riabinskis, Paulius Dzenkaitis, 
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Kasparas Liktaravičius, Karolis Cibulskas ir Igoris Černovas. Treneriai 
Nerijus Papaurėlis ir Egidijus Urbutis.  

Antri buvo Alytaus SRC, įveikusi Vilniaus „Delfiną“ – 13:3 ir Kauno 
PSM – 17:4. Treti liko Vilniaus „Delfinas“, sužaidęs su Kauno PSM lygio-
mis – 7:7. 

Geriausias žaidėjais savose komandose pripažinti Robertas Voroneckis 
(VSM), Jonas Žemaitis (SRC), Paulius Ašvydis (Delfinas) ir Vilius Alb-
rechtas (PSM).  

Pirmenybėse teisėjavo T.Žižniauskas, K.Astafjevas, K.Leviška, 
T.Pašukas ir V.Cariovas. 

*** 
Lietuvos „Olimpinių vilčių“ vaikų pirmenybės vyko Kaune gruodžio 3-5 

dienomis. Dalyvavo Kauno PSM I (treneriai Jonas Čirūnas ir Artūras Ši-
manskas), Vilniaus VSM (treneris Egidijus Urbutis), Kauno PSM II (trene-
riai Jonas Čirūnas ir Artūras Šimanskas) ir Alytaus RSC (treneriai Artūras ir 
Tomas Vainikoniai) komandos. 

 

 
 

2010 metų Lietuvos „Olimpinių vilčių“ turnyro nugalėtojai – jaunie-
ji kauniečiai 

 
Pirmą vietą pirmenybėse užėmė Kauno PSM I, įveikusi Vilniaus VSM – 

12:5, Kauno PSM II – 19:2 ir Alytaus RSC -10:0 (Užskaitytas pralaimėji-
mas). 
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Rezultatyviausi Kauno PSM I komandoje buvo M.Balnaitis – 9, 
A.Kavaliauskas – 6, L.Sapijanskas ir J.Galionokas - po 4 įvarčius. 

Vandensvydžio vaikų čempionais tapo Vilius Albrechtas, Šarūnas Ališ-
kevičius, Linas Sapijanskas, Ornela Kviecinskaitė, Matas Balnaitis, Domi-
nykas Povilaitis, Kristis Sirijutavičius, Martynas Acus, Jurijus Galionokas, 
Artūras Kavaliauskas, Gabrielė Šilanskaitė, Povilas Virbalas, Rokas Pla-
šauskas ir Daumantas Kriaučiokis. Treneriai Jonas Čirūnas ir Artūras Ši-
manskas. Nugalėtojų komandoje vėl žaidė dvi merginos. 

Antra liko Vilniaus VSM, nugalėjusi Kauno PSM II – 14:8 ir Alytaus 
RSC 10:0. (Užskaitytas pralaimėjimas). Trečia Kauno PSM II, įveikusi 
Alytaus RSC 10:0. (Užskaitytas pralaimėjimas). Alytaus RSC už reglamen-
to pažeidimus komandos rezultatai buvo anuliuoti 

Varžybų vyr. teisėjas buvo A.Asajavičius, teisėjavo T.Žižniauskas, 
K.Astafjevas, T.Šimanskas, K.Leviška.  

 

VETERANAI 
Alytaus „Dzūkijos vandenis“ Švedijoje vykusio pasaulio vandens sporto 

šakų veteranų čempionato amžiaus grupėje per 35 metų pirmą kartą Lietu-
vos vandensvydžio istorijoje iškovojo sidabro medalius. Alytaus klubas 
finale 5:8 pralaimėjo SK SSSR (Rusija) vandensvydininkams. Pirmajame 
varžybų etape „Dzūkijos vandenis“ iškovojo šešias pergales ir patyrė vieną 
pralaimėjimą bei tarp aštuonių ekipų užėmė antrąją vietą. Šioje amžiaus 
grupėje kovojo po dvi Švedijos ir Brazilijos komandas bei po vieną JAV, 
Lietuvos, Rusijos ir Rumunijos klubą. 

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
EUROPOS ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ ČEMPIONATAS 

Lietuvos jauniams – aukso medaliai, Lietuvos jaunimui – sidabro 
medaliai! 

2010 metais buvo patikėta Lietuvos vandensvydžio federacijai surengti 
Europos Šiaurės ir Baltijos šalių jaunių ir jaunimo čempionatą. Jis vyko 
Elektrėnuose lapkričio 19-21 dienomis. Šiam dideliam tarptautiniam sporto 
įvykiui gražiai pasiruošė Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras. 

Jaunių grupėje rungėsi sportininkai gimę 1995 metais ir jaunesni. Daly-
vavo Lietuvos, Danijos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos vandensvydžio 
jaunių rinktinės. 
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Europos Šiaurės ir Baltijos šalių vandensvydžio jaunių čempionė – 
Lietuvos jaunių rinktinė su vadovais. Elektrėnai, 2010 metai 

 
Iš pradžių buvo žaidžiama ratų sistema, vėliau mažasis ir didysis finalai. 
Lietuvos jauniai pakiliai sužaidė šį čempionatą, garbingai kovėsi su vi-

sais varžovais.  
Pirmąją varžybų dieną ryte susitiko Lietuva su Suomija. Lietuviai įveikė 

suomius net 17:4. Vakare teko žaisti su Švedijos rinktine. Ir čia sėkmė lydė-
jo mūsiškius – 7:3 lietuvių naudai. 

Sekančią dieną ryte Lietuvos komanda susitiko su Norvegija ir ją prak-
tiškai sutriuškino 24:3. Gal būt nereikėjo taip stipriai įsijausti į žaidimą, gal 
reikėjo pataupyti jėgas, nes po pietų lietuvių laukė stipri Danijos rinktinė, su 
kuria buvo žymiai sunkiau žaisti. Lietuviai pralaimėjo nedideliu skirtumu – 
5:7. 

Danija, nugalėjusi ir kitus varžovus: Suomiją – 15:3, Norvegiją 15:1 ir 
Švediją – 9:8, tapo pirma ir kartu su Lietuva išėjo į didįjį finalą. 

Į mažąjį finalą išėjo Švedija, įveikusi Norvegiją – 15:1 ir Suomiją – 
12:1. Ji užėmė 3 vietą. 

Ketvirta buvo Suomijos rinktinė, įveikusi Norvegiją - 10:8 ir patekusi į 
mažąjį finalą. 

Čempionate trečiąją vietą laimėjo Švediją, mažajame finale antrą kartą 
įveikusi Suomiją – 10:2. 

Dėl čempionų vardo susikovė Lietuvos ir Danijos komandos. Lietuviai 
buvo kupini ryžto atsirevanšuoti ir laimėti garbingus čempionų titulus.  
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Lietuviai pradėjo varžybas atakomis, kurioms netruko ir jaunatviško 
azarto, ir sėkmės. Įvarčius pasiekia Lietuvos atstovai R.Voroneckis ir 
I.Sklizkovas. Pirmas kėlinys baigiasi - 2:0 Lietuvos naudai. 

 

 
 

Lietuvos vandensvydžio jaunimo rinktinė su treneriu Artūru Ši-
mansku -  Europos Šiaurės ir Baltijos šalių čempionate Elektrėnuose 
užėmusi 2 vietą. 2010 metai 

 
Antrąjį kėlinį įsisiūbuoja danas K.Sorensen ir pelno du įvarčius. Lietu-

vos puolėjams, deja, nesiseka įmesti kamuolį į varžovo vartus. Rezultatas 
lygus – 2:2. 

Trečiąjį kėlinį vėl atsigauna lietuviai. Sėkmingai smūgiuoja A.Jonkus ir 
J.Goštautas. Rezultatas išauga - 4:2 lietuvių naudai. Po to pasikeičiama 
įvarčiais. Juos įmuša danas P.Jensen ir lietuvis J.Goštautas. Kėlinys baigiasi 
5:3 lietuvių naudai. 

Ketvirtą kėlinį reikėjo išlaikyti susidariusią persvarą. Tai suprato ir Lie-
tuvos jauniai, ir jų treneriai. Iš pradžių danai dar bandė regzti aktyvias ata-
kas, tačiau jos bliuško lietuvių gynyboje. Tada „prabilo“ J.Goštautas, pelnęs 
dar du įvarčius. Lietuvos jaunių rinktinė laimėjo labai svarbiais varžybas - 
7:3.  

Lietuvos komandai daugiausia įvarčių pelnė J.Goštautas -13, A.Jonkus – 
11, J.Mažeika – 9, R.Voroneckis – 5. 

Europos Šiaurės ir Baltijos šalių vandensvydžio jaunių čempionais tapo 
Lietuvą atstovavę R.Vielys, R.Voroneckis, Ž.Grinius, J.Goštautas, 



 132 
 

R.Jakutis, P.Vadvilavičius, J.Mažeika, I.Sklizkovas, M.Grigaliūnas, 
A.Jonkus, T.Skukauskas ir R.Stankevičius. Treneriai Nerijus Papaurėlis, 
Tadas Pašukas ir Vitalijus Cariovas. 

 

 
 

2010 metai, Elektrėnai. Geriausiu Europos Šiaurės ir Baltijos jūros 
šalių jaunių čempionato žaidėju pripažintas Julius Goštautas. Jam ap-
dovanojimą įteikia LVF prezidentas Viktoras Tonkich ir Elektrėnų 
meras Arvydas Vyšniauskas 

 
Jaunimo grupėje rungėsi sportininkai gimę 1993 metais ir jaunesni. Da-

lyvavo Lietuvos, Danijos, Suomijos, Norvegijos ir Švedijos vandensvydžio 
jaunimo rinktinės. 

Iš pradžių buvo žaidžiama ratų sistema, vėliau mažasis ir didysis finalai. 
Lietuvos jaunimas irgi pakilai pakiliai sužaidė šį čempionatą, garbingai 

kovėsi su visais varžovais.  
Pirmąją varžybų dieną ryte susitiko Lietuva su Suomija. Lietuviai įveikė 

suomius 12:5. Vakare teko žaisti su Švedijos rinktine. Čia sėkmė jau lydėjo 
mūsų varžovus. Po įtemptos kovos laimėjo švedai – 11:6. 

Jaunių čempionate vyr. teisėjas buvo A.Šečkus, teisėjavo A.Asajavičius, 
T.Pašukas, V.Cariovas, K.Astafjevas, E.Vyšniauskas, R.Grigaitis, 
N.Papaurėlis (Lietuva), E.Suttinen (Suomija), F.Mansson (Švedija), 
V.Rasmussen (Danija). 

Sekančią dieną ryte Lietuvos komanda susitiko su Norvegija ir ją įveikė 
net 14:4. Po pietų lietuvių laukė Danijos jaunimo rinktinė, kuri irgi buvo 
nesunkiai įveikta -8:1. Lietuva užėmė antrą vietą ir pateko į didįjį finalą. 

Pirmąją vietą ir kelialapį į didįjį finalą laimėjo Švedija, įveikusi Daniją – 
11:7, Suomiją – 12:1 ir Norvegiją – 17:0. 
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Trečiąją vietą ir kelialapį į mažąjį finalą iškovojo Danija, įveikusi Suo-
miją – 17:3 ir Norvegiją – 13:3. Ketvirtą vietą ir antrąjį kelialapį į mažąjį 
finalą laimėjo Suomija, įveikusi Norvegiją - 8:7. 

Kova dėl bronzos medalių tarp 
Danijos ir Suomijos baigėsi danų 
pergale – 16:8. 

Dėl jaunimo čempionų vardo 
susitiko Lietuvos ir Švedijos 
komandos. Varžybos buvo sunkios, 
mažai rezultatyvios, nors noro laimėti 
rodė abi komandos. Tačiau gerai žaidė 
abu vartininkai, kietai gynėsi gynėjai, 
todėl rezultatas augo labai pamažu. 
Pirmąjį įvartį įmuša švedas J.Olsson. 
Jam atsako lietuvis D.Smailys. Pirmas 
kėlinys baigiasi taikiai – 1:1. 

Antrame kėlinyje įvartį pasiekia 
tik vienas švedas J.Ollsen. Kėlinys 
baigiasi minimalia švedų persvara – 
2:1. 

Trečiajame kėlinyje sugebama tik 
pasikeisti įvarčiais. Juos pasiekia šve-
das M.Szreder ir lietuvis D.Zapustas. 
Rezultatas 3:2 švedų naudai. 

Čempionato likimą lėmė ketvirtas 
kėlinys. Tačiau labiau sekasi švedams. 
Įvartį įmušą N.Nord. Lietuviai dar 
bando gelbėti padėtį, spurtuoja, tačiau 
įvartį pasiekia tik vienas D.Smailys. 
Galutinis rezultatas 4:3 švedų naudai. 
Nusileista garbingai, bet galėjo būti ir 

kitaip. 
Švedija tampa Europos Šiaurės ir 

Baltijos šalių vandensvydžio jaunimo 
čempione. Sidabro medalius iškovojo 
Lietuvos jaunimo rinktinė. Jos sudėtyje 

V.Sinicynas, K.Margelis, T.Šimanskas, D.Polakovas, A.Laukaitis, 
M.Prakopimas, D.Vosylius, D.Zapustas, T.Leviška, L.Žiūras, T.Kivilis, 
D.Smailys, K.Babinskas. Treneris Artūras Šimanskas. 

Lietuvos jaunimo rinktinėje rezultatyviausi buvo D.Smailys -12, 
T.Šimanskas -10, D.Zapustas -7, K.Balinskas -6 ir K.Margelis – 5 įvarčiai.  

Vilnietis Lietuvos vandens-
vydžio čempionas A.Tonkich 
su sūnumi, būsimu čempionu  
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Jaunimo čempionato vyr. teisėjas buvo A.Asajavičius, teisėjavo 
N.Papaurėlis, V.Cariovas, T.Pašukas, K.Astafjevas, E.Vyšniauskas, 
R.Grigaitis, (Lietuva), E.Suttinen (Suomija), F.Mansson (Švedija), 
V.Rasmussen (Danija).  

„Čempionatas Elektrėnuose vyko labai sklandžiai, organizuotai. Čia di-
delis Lietuvos vandensvydžio federacijos, jos prezidento Viktoro Tonkich ir 
generalinio sekretoriaus Rolando Vizgirdos nuopelnas,“- pasibaigus šiai 
gražiai jaunimo vandensvydžio šventei sakė Europos Šiaurės ir Baltijos 
šalių čempionato organizacinio komiteto pirmininkas Elektrėnų meras Ar-
vydas Vyšniauskas. 

VYTAUTO VAITKAUS 
SEPTYNIASDEŠIMTMETIS  

Sausio 26 dieną Lietuvos sporto ir žurnalistų 
visuomenė gražiai paminėjo praeityje žinomo 
vandensvydininko, sporto organizatorius ir 
žurnalisto Vytauto Petro Vaitkaus 
septyniasdešimtmetį. Jis gimė 1940 metų 
sausio 26 dieną Kaune. Studijavo Vilniaus 
universiteto Istorijos-filologijos ir Finansų- 
kredito fakultetuose, įgijo istoriko ( 1962) ir 
ekonomisto (1977) specialybes. Pirmasis 

treneris buvo Algirdas Plioplys, vėliau treniravo Eduardas Sprindys, Bro-
nius Putrimas. Žaidė Vilniaus vandensvydžio rinktinėje, „Delfino“ koman-
doje (1958-1968). 

Jis tris kartus (1959, 1964 ir1965 m.) tapo Lietuvos vandensvydžio 
čempionu, 1965 m - iškovoja. Lietuvos vandensvydžio taurę. 1963-1965 m. 
V.P. Vaitkus yra Lietuvos rinktinės narys. Su rinktine dalyvavo 1963 m. 
SSRS Tautų spartakiadoje. 

V.P. Vaitkus pasireiškė ir kaip sporto organizatorius. 1970-1980 m. jis 
buvo Lietuvos vandensvydžio federacijos atsakingasis sekretorius.  

1969-1976 m. jis buvo Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininko 
padėjėjas, skyriaus instruktorius, Plano komisijos pirmininko pavaduotojas, 
1976-1987 m. - Lietuvos Ministrų tarybos pirmininko pavaduotojo referen-
tas. 1987-1991 m. - žurnalo „Kooperatininkas“ vyr. redaktorius, 1991-2000 
m. - laikraščio „Vakarinės naujienos“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 2000-
2005 m. - UAB „Ventiliacinės sistemos“ direktorius. 2006-2009 m. - laik-
raščio „Lietuvos aidas“ bendradarbis. 

V.P. Vaitkus apdovanotas KKSD garbės raštais ir diplomais, aukso me-
daliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2010). 
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2011 METAI 

ATVIRAS VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATAS, SKIRTAS LIETU-
VOS VANDENSVYDŽIO 80-MEČIUI  

Šis jubiliejui skirta čempionatas vyko Elektrėnuose gegužės 20-21 die-
nomis. Jame dalyvavo Vilniaus „Baltic-Amadeus“(treneris Tadas Pašukas), 
Elektrėnų „Sporto centras“ (treneris Liudas Putrimas), Lietuvos jaunimo 
rinktinė (treneris Nerijus Papaurėlis) ir Baltarusijos „Minsk“ (treneris 
B.Golosun).  

Čempionate pirmą vietą užėmė Vilniaus „Baltic-Amadeus“, kuri įveikė 
Elektrėnų „Sporto centrą“ – 24:7, Lietuvos jaunimo rinktinę -19:7 ir Balta-
rusijos „Minsk“ – 13:9. 

Antri liko svečiai – Baltarusijos „Minsk“ komanda, įveikusi Elektrėnų 
„Sporto centrą“ – 20:5 ir Lietuvos jaunimo rinktinę -24:3. Treti liko Elek-
trėnų „Sporto centras“, nugalėjęs Lietuvos jaunimo rinktinę -10:7. 

Rezultatyviausias žaidėjais buvo pripažinti Sergejus Florov (Minsk) – 
13 įvarčių ir Antonas Sugoniakas (Baltic-Amadeus) – 9 įvarčiai. 

 

G 
 
2011 metų Lietuvos vandensvydžio čempionai – Vilniaus „VSM-

Baltic-Amadeus“ komanda 
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Geriausiais žaidėjais Elektrėnų komandoje buvo pripažintas Igoris Ko-
senkovas, o Lietuvos jaunimo komandoje – Marius Vinikas. 

Varžybų vyr. teisėjas - A.Šečkus, teisėjavo V.Cariovas, T.Pašukas ir 
T.Pratusevičius.  

TARPTAUTINIS VANDENSVYDŽIO JAUNIMO TURNYRAS, SKIR-
TAS LIETUVOS VANDENSVYDŽIO 80-OSIOMS METINĖMS 
Šis turnyras vyko kovo 25-27 dienomis Elektrėnuose. Dalyvavo Lietu-

vos, Baltarusijos ir Ukrainos jaunimo rinktinės, kurioje žaidė 1994 metai 
gimę ir jaunesni sportininkai bei Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komanda. Abi 
lietuvių komandas treniravo Nerijus Papaurėlis, Tadas Pašukas ir Valerijus 
Cariovas. 

 

 
 

2011 metais geriausiu tarp jaunučių buvo pripažintas vilnietis Ri-
mantas Jakutis. Specialų prizą įteikia varžybų vyriausias teisėjas Aud-
rius Šečkus 

 
Vilniaus „Baltic-Amadeus“ pirmąjį turą praėjo be pralaimėjimų. Vilnie-

čiai įveikė Lietuvos jaunimo rinktinę – 11:10, Baltarusijos – 13:10 ir Ukrai-
nos – 7:1.  

Į turnyro finalą išėjo ir Baltarusijos komanda, įveikusi Lietuvos jaunimą 
– 16:8 ir Ukrainą – 11:10. 
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Dėl trečiosios vietos žaidė Ukrainos ir Lietuvos jaunimas. Sėkmė lydėjo 
svečius – 9:5. 

Dėl pirmosios vietos susitiko Vilniaus „Baltic-Amadeus“ ir Baltarusis 
jaunimo rinktinė  

Šį kartą sėkmė lydėjo svečius, jie įveikė vilniečius 17:14.  
Varžybų vyr. teisėjas - A.Šečkus, teisėjavo A.Asajavičius, R.Grigaitis, 

V.Cariovas, T.Pašukas, E.Bobkov (Baltarusija) .  
 

VILNIAUS „DELFINO“ KLUBUI – 50 METŲ 
Vilniuje vyko tarptautinis turnyras, skirtas vandensvydžio „Delfino“ 

klubo 50-mečiui paminėti.  
Turnyre varžėsi Baltarusijos vicečempionė Minsko „RCOP“ komanda, 

Lenkijos čempionato bronzos medalių laimėtojai – Varšuvos „UKPW 44“, 
Berlyno „ Wedding“ ekipa, Vokietijos Bundeslygos čempionate iškovojusi 
penktą vietą ir Lietuvos čempionai- Vilniaus „Baltic-Amadeus“ vandensvy-
dininkai. 

Turnyrą laimėjo Vilniaus „Baltic-Amadeus“ komanda, įveikusi visus ti-
tuluotus svečius. 

Turnyro rezultatai: Vilniaus „Baltic-Amadeus“ - Varšuvos „UKPW 44“ 
- 22:9, „Baltic-Amadeus“ - Minsko „RCOP“ - 11:7, „Baltic- Amadeus“- 
Berlyno „ Wedding“ -17:12, „Wedding“- „UKPW 44“ - 21:4. „RCOP“ – 
„Wedding“ - 10:10, „UKPW 44“- „RCOP“ -8:22 

Geriausiu turnyro vartininku pripažintas vilnietis Vitalijus Bogdanovi-
čius, naudingiausiu žaidėju – baltarusis Pavelas Drančiukas, o rezultaty-
viausio žaidėjo prizą gavo vokietis Carstenas Schulzas, į metęs 10 įvarčių. 

Turnyrą papuošė vandensvydžio veteranų (50 metų ir vyresni) dvikova, 
kurioje susirungė buvę seni varžovai - Vilniaus „Delfino“ ir Kauno „Rau-
donojo Spalio“ komandos. Stipresni buvo kauniečiai. 

„Visi turnyre dalyvavę – mūsų seni draugai. Su Berlyno komanda ben-
draujam jau 10 metų. Vokiečiai kasmet mus kviečia į savo turnyrą, o dabar, 
pirmą kartą atvyko pas mus. Vokietijos čempionatas - labai aukšto lygio, 
vokiečiai – šešti pasaulyje ir mums pirmą kartą pavyko juos nugalėti. Ši 
pergalė mums yra svarbiausias šio turnyro įvykis, - džiaugėsi nugalėtojų 
treneris Nerijus Papaurėlis, - prieš Minską taip pat ne visada pavykdavo 
laimėti, o Varšuvos komanda šiemet nesurinko pajėgiausių žaidėjų, todėl 
pergalė prieš juos nebuvo sunki.“ 

Varžybos vyko Vilniaus Lazdynų baseine, kuris, deja, jau neatitinka iš-
augusių reikalavimų. 

„Žinoma, Lazdynų baseinui reikalinga renovacija, tačiau iš bėdos galima 
ir čia rengti varžybas. Tai ir norėjome parodyti, kad miesto valdžia planuotų 
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ateičiai lėšų, kad tas baseinas išliktų. Manau, kad toks tarptautinis sujudi-
mas buvo reikalingas“, - po turnyro teigė Vilniaus vandensvydžio klubo 
„Baltic Amadeus“ treneris Nerijus Papaurėlis. 

 

 
 
Vandensvydžio veteranų Putrimų šeima: Jadvyga, Bronius ir jų sū-

nus Liudas  
 
DZŪKIJOS TAURĖ 
Spalio 8 – 9 dienomis Alytuje vyko tarptautinis turnyras Dzūkijos taurei 

laimėti. Jame dalyvavo keturios komandos: Vilniaus „VSM-Baltic-
Amadeus“,  Alytaus „Dzūkijos vandenis“, Kauno „Dainava-Bebras“ ir 
Minsko „Minsk“. 

Turnyras vyko įtemptai. Nei viena komanda nebaigė turnyro nepraradusi 
taškų.. Dvejos varžybos baigėsi lygiomis. 

Pirmą vietą ir Dzūkijos taurę laimėjo Vilniaus „VSM-Baltic-Amadeus“, 
įveikusi Alytaus „Dzūkijos vandenį“ – 20:10, Kauno „Dainavą-Bebrą“ – 
21:5 ir sužaidusi su Minsko „Minsk“ lygiomis – 9:9. 

Dzūkijos taurės iškovojo Paulius Kovalskis, Jan Reutt, Mantas Pela-
kauskas, Šarūnas Beleckas, Daleras Čarbašanas, Sergejus Frolovas, Domi-
nykas Brekys, Vadimas Sinicynas, Antonas Sugoniakas, Ilja Gorban, Auri-
mas Jonkus, Eimantas Vyšniauskas ir Dmitrijus Vankevičius. Komandos 
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vyr. treneris Nerijus Papaurėlis, treneriai Valerijus Cariovas ir Tadas Pašu-
kas. 

Antrąją vietą užėmė Minsko „Minsk“, nugalėjusi Kauno „Dainavą-
Bebrą“ – 14:7 ir sužaidusi lygiomis su Alytaus „Dzūkijos vandeniu“ – 7:7. 

Treti liko Alytaus „Dzūkijos vandenis“, įveikusi Kauno „Dainavą-
Bebrą“ – 10:7.    

 

 
 

Vilniaus „VSM-Baltic Amadeus“- 2011 metų Dzūkijos taurės laimė-
tojai (iš kairės):pirmoje eilėje - vyr.treneris Nerijus Papaurėlis, Paulius 
Kovalskis, Jan Reutt, Mantas Pelakauskas, Šarūnas Beleckas, Daleras 
Čarbašanas, treneris Valerijus Cariovas> Antroje eilėje - Sergejus Fro-
lovas, Dominykas Brekys, Vadimas Sinicynas, Antonas Sugoniakas, Ilja 
Gorban, Aurimas Jonkus. Nuotraukoje nėra Eimanto Vyšniausko, 
Dmitrijaus Vankevičiaus ir trenerio Tado Pašuko 

 
EUROPOS JAUNIMO VANDENSVYDŽIO ČEMPIONATO ATRAN-

KOS VARŽYBOS 
Europos jaunimo vandensvydžio čempionato atrankos varžybos vyko 

balandžio 6-10 dienomis Lietuvoje, Elektrėnų mieste. A grupėje buvo Lie-
tuvos, Dž. Britanijos, Rumunijos, Makedonijos, Slovėnijos ir Turkijos jau-
nimo rinktinės. Čia žaidė 1994 metais gimę ir jaunesni sportininkai. 

Lietuviai burtų kelių pateko į labai stiprią grupę. Mūsiškius treniravo 
Nerijus Papaurėlis, Tadas Pašukas ir Valerijus Cariovas. Lietuviai, būdami 
metais jaunesni už kitus savo varžovus, laimėjo prieš Makedoniją – 11:7, 
pasipriešino Dž.. Britanijai - 4:9, didesniu rezultatu pralaimėjo Rumunijai – 
6:26, Slovėnijai – 2:22 ir Turkijai – 4:15.Grupėje užėmė penktą vietą.  
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Pirma buvo Rumunija, antra - Turkija, trečia – Slovėnija, ketvirta – 
Dž.Britanija, šešta – Makedonija.  

Skambių pergalių lietuviai nelaimėjo, tačiau sugebėjo labai gerai organi-
zuoti šį čempionatą. „Užsieniečiai dėkojo lietuviams už sklandų darbą per 
Europos vandensvydžio jaunimo čempionato atrankos varžybose Elektrė-
nuose“, - rašė žinomas sporto žurnalistas Marius Grinbergas „Sporto“ laik-
raštyje. 

Rungtynių komisaras iš Izraelio Issy Kramer padėkojo varžybų organi-
zatoriams už puikų čempionato pravedimą ir ypač gerai subalansuotą Lietu-
vos teisėjų darbą, bei pažadėjo, kad ateityje Lietuvai bus patikėtas dar ne 
vienas čempionatas. 

 

 
 

2011 m. Lietuvos jaunučių čempionai - Vilniaus VSM komanda. Iš 
kairės: stovi vyr. treneris Nerijus Papaurėlis, LVF generalinis sekreto-
rius Rolandas Vizgirda, Rimantas Jakutis, Igoris Sklizkovas, Robertas 
Voroneckis, Aurimas Jonkus, Tomas Skukauskas, treneriai Egidijus 
Urbutis ir Tadas Pašukas. Tupi: Remigijus Vielys, Jonas Mažeika, Igo-
ris Černovas, Kasparas Liktaravičius, Marius Jakimčikas, Nuotraukoje 
nėra Mariaus Viniko. 

 

JAUNUČIAI 
Rugsėjo 30- spalio 2 dienomis Vilniuje Lazdynų laisvalaikio centro ba-

seine vyko Lietuvos vandensvydžio jaunučių pirmenybės, kuriose ne kon-
kurse dalyvavo ir Minsko Sporto mokyklos auklėtiniai.  
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Čempionų vardus iškovojo trenerio Nerijaus Papaurėlio auklėtiniai Vil-
niaus VSM 

Vandeniai, nesunkiai nugalėję visus varžovus: Alytaus SRC 19-
3,Vilniaus „Skorpioną“ 23-5, Kauno „Dainavą“ 22-3, ir Minską 9-2.  

Antri, pateikę sensaciją, tapo trenerių Artūro ir Tomo Vainikonių treni-
ruojami Alytaus SRC sportininkai, įveikę Kauno „Dainavą“ net 12-1 ir Vil-
niaus „Skorpioną“ 17-2.  

Treti Kauno „Dainava“ nugalėję tik „Skorpioną“ 10-4. Ketvirti liko Vil-
niaus SK „Skorpiono“ jaunučiai. 

Minko komanda laimėjusi pas kauniečius 15-3 , alytiškius 9-5 bei pra-
laimėjusi Vilniaus VSM 2-9, tenkinosi medaliais ir prizu už dalyvavimą 
varžybose, nes žaidė ne konkurse. 

Rezultatyviausiais žaidėjais pripažinti alytiškis Pijus Radvilavičius, įme-
tęs 19 įvarčių bei Vilniaus VSM auklėtinis Rimantas Jakutis, pelnęs 15 
įvarčių. Jiems įteikti specialūs prizai. Geriausiu Kauno Dainavos" koman-
dos žaidėju pripažintas Aurimas Kavaliauskas, O Vilniaus "Skorpiono" - 
Konradas Semaška. 

 

 
 

Alytaus SRC jaunučių komanda, kuri pirmą kartą istorijoje tapo 
sidabro medalių laimėtoja treneriai tėvas ir sūnus Artūras ir Tomas 
Vainikoniai  
 

TARPTAUTINIAI SUSITIKIMAI 
Sausio 18-20 dienomis Lenkijos mieste Pušar Dembicy vyko tarptautinis 

vandensvydžio jaunių turnyras, kuriame dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, 
Dž.Britanijos, Airijos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos jaunių rinktinės ir 
Slovakijos „SKP Košice“ komanda. 
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Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes. Lietuva pateko į A grupę ir iš 
pradžių žaidė su Dž.Britanija - -4:4, su Airija – 4:3, ir Lenkija – 4:10.  

Lietuva A grupėje užėmusi antrąją vietą, kartu su Lenkija, pateko į pus-
finalį, kur susitiko su Baltarusija, kuriai teko nusileisti 5:12.  

Mažajame finale dėl trečiosios vietos Lietuva vėl turėjo nusileisti Lenki-
jai – 6:18. 

 

 
 

2011 metų Lietuvos jaunučių čempionato dalyvių bendra nuotrauka 
 

Turnyrą laimėjo Baltarusija, finale įveikusi Ukrainą – 11:7. Lietuviai iš 
aštuonių komandų užėmė ketvirtąją vietą. 

Rezultatyviausi Lietuvos rinktinėje buvo Tadas Kivius ir Aurimas Jon-
kus – po 8, Šarūnas Beleckas - 7 įvarčiai.  

Rinktinės treneris Nerijus Papaurėlis turnyre taip pat sėkmingai teisėja-
vo dvi rungtynes. 

*** 
Kovo 4-6 dienomis Lietuvos jaunių rinktinė (treneriai Nerijus Papaurė-

lis, Tadas Pašukas ir Valerijus Cariovas), siekdama tobulinti žaidimą, Elek-
trėnuose priiminėjo savo bendraamžius - Baltarusijos rinktinę, kurią trenira-
vo Leonidas Ramanovskij. 

Buvo sužaistos tris draugiškos rungtynės. Visas jas laimėjo svečiai – 
15:4, 19:5 ir 14:9. 

Lietuviams daugiausiai įvarčių pasiekė R.Grigaitis ir A.Sugoniakas – po 
3, D.Brekys ir I.Gorban - po 2.  

*** 
Rugpjūčio 15-19 dienomis Vengrijoje, Bekescabos mieste vyko tarptau-

tinis vandensvydžio jaunių turnyras, kuriame dalyvavo Vilniaus „Baltic-
Amadeus“ komanda, treniruojama Nerijaus Papaurėlio. Be lietuvių turnyre 
dalyvavo Vengrijos „Szentesi Vizilabda Klub“ ir „Csabai Csirkefogok VK“ 
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komandos, Slovakijos „ŠKP Košice“ ir Maskvos „Raduga“. Žaidė 1995 
metais gimę ir jaunesni sportininkai. 

 

 
 

Lietuvos jaunių rinktinė turnyre Lenkijoje, Dembicų mieste. 2011 
metai 
 

Lietuviams, deja, nepavyko laimėti nei vienų varžybų. Mūsiškiai kiek 
rimčiau pasipriešino Vengrijos komandoms. „Szentesi Vizilabda Klub“ 
pralaimėta - 8:11 ir „Csabai Csirkefogok VK“ – 7:10. Su Čekijos „ŠKP 
Košice“ sužaista 3:9, su Maskvos „Raduga“- 2:13.  

Vilniečių komandoje rezultatyviausias buvo Julius Goštautas, įmetęs 9 
įvarčius.  

Turnyrą laimėjo „Szentesi Vizilabda Klub“. 
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VANDENSVYDIS LIETUVOS PASTARŲJŲ METŲ PERIODINĖJE 
SPAUDOJE  

(Svarbesni straipsniai) 
 
Rolandas Vizgirda. Anksčiau vandensvydis buvo pati pigiausia sporto 

šaka, o dabar - brangiausia [pokalbis su Lietuvos vandensvydžio federacijos 
generaliniu sekretoriumi R.Vizgirda / užrašė] Marytė Marcinkevičiūtė – 
Lietuvos sportas – 1996, lapk. 21. 

Viktoras Snieška, Vitalijus Alekperlis. Vandensvydis graži sporto šaka, 
bet iš jos negalima pragyventi [pokalbis su vandensvydininkas V.Snieška ir 
V.Alekperliu / kalbėjosi] Marytė Marcinkevičiūtė – Lietuvos sportas – 
1997, liep. 5. 

Jonas Liubertas. Dvi prezidento aistros; chemija ir vandensvydis [pokal-
bis su Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentu J.Liubertu / kalbėjosi] 
Marytė Marcinkevičiūtė – Lietuvos sportas -1997, lapkr. 20. 

Marytė Marcinkevičiūtė. Vandensvydis gyvavo, gyvuoja ir gyvuos! [Eu-
ropos jaunimo vandensvydžio čempionatas Vilniuje] // Sportas – 2000, 
lapk. 20.  

Rolandas Vizgirda. Klaipėdoje vyko Lietuvos vandensvydžio čempiona-
to II turo varžybos // Lietuvos aidas - 2003, kovo 19. 

Su Baltarusijos vandensvydininkas // Sportas -2003, kovo 24. 
Turnyre - 100 jaunųjų sportininkų [Vaikų turnyras Kaune, skirtas Kovo 

11-ąjai] // Sportas – 2003, kovo 26. 
Humoro virtuozas vėl nėrė į sporto vandenis: A. Orlauskas-Zakarauskas 

nepamiršo jaunystėje išmoktų vandensvydžio paslapčių [pokalbis su artistu / 
užrašė] Zigmas Jurevičius // Lietuvos rytas - 2003, kovo 29. 

Marytė Marcinkevičiūtė. Lietuvos rinktinė – ne „kiemo komanda“ // 
Sportas - 2003, kovo 31. 

Nerijus Papaurėlis. Alytaus baseine – vilniečių pergalė // Sportas - 2003, 
kovo 7. 

Po lygiųjų vakare – pralaimėjimas iš ryto // Sportas - 2003, kovo 31. 
Dzūkijos vandenių staigmena // Respublika - 2003, kovo 19. 
Jonas Čirūnas. Dzūkai Kaune „negrybavo!“ // Sportas - 2003, bal. 18. 
Milda Dainiūtė. Didelė legionierių įtaka // Sportas - 2003, bal. 23. 
Vilniečių revanšas // Respublika – 2003 bal. 30.  
Jonas Paulius. Geras vartininko žaidimas įkvėpė komandą // Sportas - 

2003 gegužės 14. 
Marytė Marcinkevičiūtė. Jeigu nori nugalėti – žaisk, kovok! // Sportas - 

2003, geg. 19. 
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Tautvydas Paukštys. Čempionai apgynė titulą // Respublika - 2003, geg. 
20. 

Milda Dainiūtė. „Dzūkija“ lygiuojasi į ... „Alytą“ // Sportas – 2003 geg. 
30.  

Česlovas Kavarza. Klaipėdos ''Jūros liūtai'' - buvo geriausi [tarptautinio 
vandensvydžio senjorų turnyras Šernuose] // Klaipėda - 2003, liep. 31. 

Marytė Marcinkevičiūtė. Po metų pertraukos - vėl vilniečiai : Lietuvos 
jaunių vandensvydžio čempionatas [Alytuje ir Vilniuje] // Sportas - 2003, 
spal. 31. 

Kūno kultūros ir sporto departamentas. Sveikiname! [Juozo Širvinsko 
60-metis] // Sportas - 2003, lapk.12. 

Lietuvos vandensvydžio federacija. Būkite tvirtas, ištvermingas ir lai-
mingas!. [Juozo Širvinsko 60-metis] // - Sportas, 2003, lapk.12. 

Vandensvydininkai - sporto inteligentai [pokalbis su Lietuvos vandens-
vydžio federacijos prezidentu, Lietuvos kultūros ministerijos sekretoriumi J. 
Širvinsku / kalbėjosi] Marytė Marcinkevičiūtė // Sportas - 2003, lapkr. 21. 

Marytė Marcinkevičiūtė. Gera pradžia - dar ne pusė darbo: Lietuvos 
vandensvydžio taurė // Sportas - 2003, gruod. 1. 

Vytautas Saulis. „Silikato“ taurė – vilniečiams // Respublika - 2003, 
gruod.1. 

Algis Matulevičius. Vandensvydininkams nugalėti padėjo ir prancūzas // 
Lietuvos rytas - 2003, gruod. 2. 

Marytė Marcinkevičiūtė. Staigmenos autorė – Alytaus „Dzūkija“ nepri-
pažįsta favoritų // Sportas - 2004, bal. 4. 

Romas Trubnikovas. "Dzūkijos" vandensvydininkai - šalies čempionai // 
Dainavos žodis - 2004, bal. 8. 

Išlikite vandensvydžio patriotais! : [pokalbis su buvusiu ilgamečiu Lie-
tuvos vandensvydžio federacijos prezidentu, UAB "Paroc" užsienio kapitalo 
įmonės generaliniu direktoriumi Jonu Liubertu, švenčiančiu 50 metų jubilie-
jų / užrašė] Marytė Marcinkevičiūtė // Sportas - 2004, spal. 29. 

Vilniečius sunku nugalėti // Sportas - 2004, spal. 29. 
Marytė Marcinkevičiūtė. Prireikė aritmetikos – kauniečiams taurę nulė-
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