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Praėjusį šeštadienį, po trijų mėnesių per-
traukos, atnaujintos rajono kaimiškų seniūnijų 
sporto žaidynės. Joniškėlio Gabrielės Petke-
vičaitės-Bitės gimnazijos sporto aikštyne su-
rengtas krepšinio 3 prieš 3 turnyras. Šį kartą 
sėkmė lydėjo Pušaloto seniūnijos krepšininkus. 
Seniūnijos sporto instruktorės Vydos Jara-
šiūnienės suburta „Savi“ komanda – Andrius 
Ališauskas, Grantas Avižienis, Vytautas Jaku-
baitis ir Eimantas Staškevičius – finale įveikė 
Vaškų krepšininkus. Praėjusiais metais puša-
lotiečiai buvo iškovoję antrąją vietą. Turnyro 
nugalėtojai pelnė 110 taškų, o antroje vietoje 
likusi Vaškų komanda – 90.

Bronzos medaliais pasidabino Daujėnų 
seniūnijos krepšinio mėgėjų komanda. Ji 
mažajame finale nugalėjo Krinčino ekipą. 
Bronzos medalių savininkai pelnė 70 taškų, 
Krinčinas – 60. 

Nugalėtojams ir prizininkams apdovano-
jimus įteikė bei sveikinimo žodį tarė Pasvalio 
sporto mokyklos sporto renginių organizatorius 

Vidmantas Kazlauskas ir Joniškėlio miesto 
seniūnas Donatas Dilys.

Penktoje vietoje liko Pasvalio apylinkių 
seniūnijos krepšininkai (50 tšk.), šeštoje – 
Joniškėlis (40), septintoje – Pumpėnai (30), 
aštuntoje – Saločiai (20), devintoje – Namišiai 
(10).

Po keturių rungčių – plaukimo, šaškių tur-
nyro, stalo teniso ir krepšinio 3 prieš 3 varžybų 
– seniūnijų rikiuotė turnyrinėje lentelėje atrodo 
taip: 1. Krinčinas – 350, 2. Vaškai – 280, 3. 
Joniškėlis – 270, 4. Daujėnai – 220, 5. Pumpė-
nai – 150, 6–7. Namišių ir Pasvalio apylinkių 
seniūnijos – po 110, 8. Saločiai – (–10), 9. 
Pušalotas – (–30).

Birželio 27 d., šeštadienį, į Pasvalio parko 
sporto mokyklos stadioną kviečiami seniūnijų 
futbolo mėgėjai. Čia bus surengtas turnyras 
8 prieš 8.

„Darbo“ inf.
Asmeninio archyvo 

nuotrauka 

Po pertraukos – pušalotiečių triumfas 

Varžybų nugalėtoja – Pušaloto seniūnijos krepšinio komanda „Savi“.

Neseniai rašėme apie virtualų Vilniaus 
pusmaratonį, o visa pirmoji birželio savaitė 
buvo skirta jau kitam didžiuliam bėgimo ren-
giniui – virtualiam Kauno maratonui. Jame per 
3 tūkst. bėgikų savo jėgas išbandė nuotoliniu 
būdu, bėgdami jiems patogiu laiku savo pačių 
pasirinktoje vietoje. Bėgimo entuziastai galėjo 
rinktis įvairaus ilgio distancijas: maratoną (42 
km 195 m), pusmaratonį (21 km 98 m), 10 ar 
5 km bėgimus, 1,5 km šeimos bėgimą, 400 m 
vaikų bėgimą.

Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyven-
senos klubo „Vėtra“ nariai Arūnas Jankauskas, 
Jurgita Leveikienė ir Marius Leveika sėkmingai 
įveikė pusmaratonio distanciją.

Dar keliolika vėtriečių nubėgo trumpesnes 
– 10 ar 5 km – distancijas.

Šįkart 10 kilometrų distanciją pasirinko 
ir ištvermingasis Zigmantas Rimkus, turintis 
regėjimo negalią. O jo vedliu, kaip ir Vilniaus 
pusmaratonyje, buvo „Vėtros“ klubo vadovas 
Zenonas Balčiauskas. 

Visi nuotolinio Kauno maratono dalyviai 
buvo apdovanoti išskirtiniais atminimo me-
daliais bei firminėmis kaklaskarėmis ir marš-
kinėliais.

Virtualaus Kauno maratono dalyviai gali 
didžiuotis ir tuo, kad, pasirinkę šį bėgimą, jie 
galėjo pajausti bendrystę su visu būriu olimpie-
čių, atstovaujančių ne tik lengvosios atletikos 
rungtims. Pusmaratonį įveikė Rio de Žaneiro 
olimpinių varžybų dalyvis bėgikas Remigijus 
Kančys, Londono olimpinių žaidynių dalyvis 
gimnastas Rokas Guščinas. 10 kilometrų bėgo 
net trijose olimpinėse žaidynėse dalyvavęs ėji-
kas Marius Žiūkas, Sočio ir Pjongčango žiemos 
olimpiadose Lietuvos garbę gynęs biatloninin-
kas Vytautas Strolia. 

Dar vienas išskirtinis šiemečio virtualaus 
Kauno maratono įvykis – Afrikoje, Nigerijoje 
gyvenanti bėgikė Dayo Akiabode Kauno ma-

ratoną įveikė bėgdama savo namų balkone. 10 
metrų pirmyn ir atgal – šią atkarpą nigerietė 
bėgo po 2110 kartų į kiekvieną pusę.

Visi nuotolinio Kauno maratono dalyviai 
prisidėjo prie kilnaus tikslo – ketvirtadalis 
kiekvieno bėgiko starto mokesčio sumos kaip 
parama atiteks trims organizacijoms: nepasi-
turinčius žmones globojančiam „Maisto ban-
kui“, gydymo įstaigas bei medikus medicinos 
priemonėmis aprūpinančiam „Gydymo įstaigų 
paramos fondui“ ir „Blossomwood Fundation“ 
fondui, tiekiančiam maistą skurstantiems Ugan-
dos gyventojams.

„Darbo“ inf.
Asmeninio albumo nuotrauka

Pasvalio „Pieno žvaigž-
džių“ krepšinio komandos 
gerbėjai, be abejo, atkreipė 
dėmesį į kelis džiuginančius 
ekipos komplektavimo as-
pektus. Įpusėjus birželiui, 
Gedimino Petrausko va-
dovaujamoje komandoje 
jau yra šeši žaidėjai. Iš jų 
– net keli priekinės linijos 
krepšininkai. Be jau minėtų 
latvių Edgaro Lasenbergo ir 
Zigmaro Raimo, Pasvalio 
komandos garbę kitą sezoną 
gins 28 metų 206 cm ūgio 
Karolis Guščikas, 29 metų 
199 cm ūgio serbas Andreja Milutinovičius, 24 
metų 208 cm ūgio amerikietis Danielis Amigo, 
32 metų 196 cm ūgio Arvydas Šikšnius. 

Komandos trenerių štabas nesikeičia. 
G. Petrauskui toliau talkins trenerio asistentas 
Virginijus Sirvydis ir fizinio rengimo treneris 
Mantas Valčiukaitis.

Besidomintiesiems Lietuvos krepšinio pa-
sauliu K. Guščiko pavardė gerai žinoma. Iš Kel-
mės kilęs žaidėjas profesionalaus krepšininko 
karjerą pradėjo prieš dešimt metų Nacionalinės 
krepšinio lygos pirmenybėse rungtyniavusios 
Šiaulių „ABRO-Universiteto“ komandoje. 
Lietuvos krepšinio lygoje K. Guščikas debiu-
tavo prieš penkerius metus, gindamas Šiaulių 
„Šiaulių“ komandos garbę. Iš Saulės miesto 
krepšininko karjeros vingiai pasuko į Alytaus 
„Dzūkiją“ ir Utenos „Juventus“ komandas. 
Praėjusį sezoną 28 metų krepšininkas vilkėjo 
Prienų „CBet“ ekipos marškinėlius. Aikšte-
lėje vidutiniškai praleisdavo po 19 min., per 
kurias pelnydavo po 7,1 taško, atkovodavo po 
4 kamuolius ir rinkdavo 7,4 naudingumo balo. 

Lengvojo krašto pozicijoje žaidžiantis 199 
cm ūgio A. Milutinovičius praėjusį sezoną 
blizgėjo Rumunijos aukščiausioje krepšinio 
lygoje. Bukarešto „CS Dinamo“ ekipai atsto-
vavęs serbas tapo vienu rezultatyviausių lygos 
žaidėjų. Krepšininkas aikštelėje vidutiniškai 
praleisdavo net 31 min., per kurias pelnydavo 
16,4 taško (41 proc. tritaškių), atkovodavo po 
3,9 kamuolio ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus 
perdavimo. 2014–2016 m. A. Milutinovičius 
žaidė garsiojoje Belgrado „Partizano“ ekipoje, 
dalyvavusioje Europos taurės turnyre.

Pratęstos sutartys su vidurio puolėju D. Ami-

go ir Arvydu Šikšniumi. Amerikietis D. Amigo 
iš Meksikos į Pasvalį atvyko kovo pradžioje ir 
spėjo sužaisti vienerias rungtynes su Panevėžio 
„Lietkabeliu“. „Pieno žvaigždžių“ debiutantas 
„Cido“ arenos aikštelėje praleido 15 min. ir per 
jas pelnė 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius bei 
surinko 16 naudingumo balų. Šias rungtynes 
Panevėžyje, kuriomis ir buvo baigtas sezonas, 
mūsiškiai laimėjo 81:67.

Tuo tarpu lengvojo krašto pozicijoje žai-
džiantis A. Šikšnius buvo vienas naudingiausių 
komandos žaidėjų. Tikimasi, kad patyręs 32 
metų krepšininkas solidų žaidimą demons-
truos ir antrą sezoną iš eilės vilkėdamas „Pieno 
žvaigždžių“ komandos marškinėlius. 

Pirmadienį pavakare telefonu kalbintas 
„Pieno žvaigždžių“ strategas G. Petrauskas 
pirmiausia pasidžiaugė, kad pavyko išsaugoti 
Edgarą Lasenbergą, Danielį Amigo ir Arvydą 
Šikšnių. „Labai tikiuosi, kad komandoje bus ir 
daugiau krepšininkų iš praėjusio sezono“, – 
sakė vyr. treneris. Tačiau puikiai pasirodžiusių 
Pauliaus Petrilevičiaus, Miha Laporniko ir Jo-
hno Gillono išsaugoti neleidžia finansinės 
galimybės. Tad, anot pašnekovo, slovėną 
M. Laporniką keičia serbas Andreja Milutino-
vičius, P. Petrilevičių – latvis Zigmaras Raimo. 
„Pieno žvaigždžių“ strategas minėjo, kad šie-
met siekiama kuo greičiau baigti komandos 
komplektavimą, kad rugpjūčio viduryje ekipa 
į Pasvalį jau susirinktų visos sudėties. Treneris 
sakė, kad krepšininkų paieškoms šiemet turi kur 
kas daugiau laiko, kadangi nėra jo vadovaujamos 
šalies jaunimo rinktinės vasaros stovyklos. 

Baschet.ro fotokopija iš 
www.bcpienozvaigzdes.lt

Tęsiasi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešo-
sios bibliotekos Atviro jaunimo centro ir karatė 
kyokushin klubo „Kamuido“ bendradarbiavi-
mas. Pirmadienio popietę „Kamuido“  klubo 
bei viešosios įstaigos „Auto moto“ direktorius 
Gintaras Kazilionis priešais biblioteką, Vytauto 
Didžiojo aikštėje, mokė taisyklingos mankštos 
ir savigynos pradmenų. Kimono vilkinčiam 
juodo diržo savininkui, 2-ojo Dan meistrui 
talkino „Kamuido“ klubo nariai Vaida Šeškienė 
bei Aurius Dobilas. 

Į aikštę susirinkusiems Pasvalio „Vilties“ 
užimtumo centro, Šv. Jono Krikštytojo vaikų 
dienos centro lankytojams, darbuotojams bei 

prie jų prisijungusiems keliems praeiviams
G. Kazillionis pirmiausia priminė taisyklingos 
mankštos svarbiausias taisykles. Sveikos gy-
vensenos propaguotojas parodė, kaip pasirinkti 
tinkamą stovėseną ir taisyklingai kvėpuoti. 
Mankšta ir elementariausių veiksmų demons-
travimas tęsėsi akademinę valandą – 45 min. 

Atviro jaunimo centro vyriausioji specia-
listė Akvilė Angelienė minėjo, kad žiemą 
G. Kazilionis taisyklingos mankštos pradmenų 
mokė ir bibliotekos darbuotojas. 

„Darbo“ inf.
Aidos GARASTAITĖS nuotrauka 

Andreja Milutinovičius blizgėjo Rumunijos aukščiausioje 
krepšinio lygoje.

„Pieno žvaigždžių“ komandos
komplektavimas sparčiai tęsiasi 
Sigitas KANIŠAUSKAS

Miesto centre mokė taisyklingos mankštos

Dar vienas nuotolinis jėgų išbandymas

„Vėtros“ klubo bėgikas Juozas Baliū-
nas savo pasirinktą distanciją įveikė senojo 
Pasvalio parko takais.


