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Varėnos rankinio klubas „Ūla“ naująjį 2017/2018 metų VIVUS.LT vyrų rankinio lygos
čempionatą pradeda turėdama nekokią finansinę perspektyvą - savivaldybė klubui šiam
sezonui skyrė tik 3400 eurų dotaciją, nors sporto specialistų paskaičiavimu, minimaliam
komandos funkcionavimui reikėtų apie 20000 eurų...

Virgilijus Mundrys

Pokyčiai komandose

Atėjo rugsėjis, o su juo - ir naujojo 2017/2018 metų VIVUS.LT vyrų rankinio lygos čempionato
pradžia. Kaip „Giružį“ informavo šių varžybų direktorius vilnietis Tadas Jansonas, pirmenybėse,
kaip ir pernai, dalyvaus devynios pajėgiausios komandos. Skirtumas tik tas, kad dėl tam tikrų
organizacinių sunkumų savo noru ir aukščiausiosios lygos nutarė pasitraukti Panevėžio rankinio
klubo „Grifo“-R.Sargūno sporto gimnazijos-KKSC“ ekipa. Jos vietą užims Dariaus Toločkos
treniruojami Kauno technikos universiteto rankininkai, užtikrintai laimėję pastarąjį pirmosios
lygos turnyrą.
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Nors čempionato dalyviai komandų paraiškas Lietuvos rankinio federacijai galėjo pateikti iki šios
savaitės pabaigos, tai išvardyti pokyčių kitose komandose dar sunku. Tačiau, kaip mums
pažymėjo Lietuvos rankinio federacijos atsakingasis sekretorius Miglius Astrauskas,
pajėgiausios šalies komandos naujokų turės. Visų pirma tai sakytina apie šešis kartus Lietuvos
čempioną Klaipėdos „Dragūną“. Uostamiesčio rankininkams sezonas bus sunkus, - sakė
M.Astrauskas. - Jiems teks dalyvauti ne tik šalies čempionate, bet ir Europos rankinio
federacijos (EHF) taurės turnyre. Pirmosios šių varžybų rungtynės jau sužaistos. Klaipėdiečiai
namuose lygiosiomis - 36:36 - baigė susitikimą su kroatų Zagrebo „Dubravos“ komanda.
Pažymėtina, kad net 13 įvarčių įmetė Varėnos rankinio mokyklos auklėtinis Laurynas Palevičius.
Šią vasarą, po ketverių su puse metų iš Vokietijos Bremeno miesto, kur žaidė ir treniravo
vaikus, grįžęs ir į „Dragūno“ gretas įsiliejęs buvęs „Ūlos“ žaidėjas iš karto tapo vienu ryškiausių
čempionų ekipos puolėju ir jau yra kviečiamas į Lietuvos rinktinę.

Šiokių tokių pokyčių yra ir šių metų pirmenybėse septintąją vietą užėmusioje Varėnos „Ūlos“
rankininkų komandoje. Šiose varžybose mūsų reprezentacinio kolektyvo garbės nebegins
vienas rezultatyviausių pastarojo meto puolėjų Laurynas Petrušis. Jis išvyko į Olandijos
aukščiausiosios lygos čempionate dalyvaujančio Zvartemiro miesto „Hurry UP“ klubą. Už tai po
metų pertraukos „Ūlos“ sudėtyje vėl pamatysime iš Vokietijos grįžusį mūsų geriausią 2015/2016
metų turnyro puolėją Deivą Eidukonį.

Treneriai, o „Ūlą“, kaip ir praėjusį sezoną treniruoja Tautvydas Mikalauskas, Gintarė
Krapukaitienė ir Rolandas Markinas, tikisi, kad po savaitės kitos susitvarkęs su darbais, mūsų
komandai galės padėti ir patyręs žaidėjas Arminas Grigėnas. O šiaip „Ūlai“ pavyko išsaugoti
beveik visą ekipos pagrindą. O jų gretą dar papildė visas būrys šių metų Lietuvos jaunių ir
moksleivių rankinio pirmenybių prizininkais tapusio Varėnos rankinio mokyklos atstovų.

Finansinė problemos

Nors gaila, bet komandos treneriai kol kas negalėjo patikslinti, kokios užduotys gali būt keliamos
šiemet vėl atjaunėjusiam „Ūlos“ rankininkų kolektyvai. Mat dėl finansinių problemų mūsų
komanda pirmą kartą į pirmenybių stos nepasitikrinusi jėgų ir nesužaidę nė vienų kontrolinių
rungtynių. Šia prasme „Ūlos“ perspektyvos yra gerokai prastesnės nei daugelio varžovų. Pasak
„Giružį“ informavusio LRF generalinio sekretoriaus M.Astrausko, varžybų organizatoriai jau
senokai yra suskaičiavę, su kokiomis išlaidomis gali susidurti Lietuvos čempionato dalyviai.
„Pavyzdžiui, rungtynes aptarnaujantiems teisėjams klubas turės sumokėti apie 2000 eurų.
Medicininis varžybų aptarnavimas ir jo priemones kainuos dar apie 1000 eurų, Dar 4800 eurų
gali prireikti komandos „amunicijai“ - aprangai, uniformoms, avalynei, kamuoliams, sportiniams
krepšiams ir pan. O kur dar komandiruotėms skirti arbatpinigiai, privalomos fotosesijos,
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reklama. Taigi Lietuvos lygos čempionate dalyvaujanti komanda savo biudžete turėtų turėti apie
20 000 eurų, - „Giružiui“ sakė M.Astrauskas. - Todėl rankinio klubus remiančių miestų
savivaldybės ir verslo organizacijos tradiciškai stengiasi jiems padėti.“

Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Štai Alytaus miesto savivaldybė „Varsos-Stronglaso“ klubui skyrė 49
000 eurų dotaciją; Kauno savivaldybė - „Granitui-Kariui“ - 60 000. Net pernai paskutinę vietą
čempionate užėmusi HC „Utena“ ir savo noru iš aukščiausiosios į pirmąją lygą perėjęs
Panevėžio RK „Grifas“ sulaukė po 20 000 eurų paramos, nekalbant jau apie Klaipėdos
„Dragūną“, kurio biudžetą uostamiesčio savivaldybė papildė 200 000 eurų, kad jis galėtų
sėkmingai dalyvauti šalies ir tarptautinėse varžybose.

Kas laukia „Ūlos“?

Ir tada kyla klausimas, o kas laukia mūsų „Ūlos“? Deja, jai gali būti sunku. Mat Varėnos rajono
savivaldybės kultūros ir sporto projektų vertinimo komisijos siūlymu „Ūlai“ skirta tik 3400 eurų
dotacija. Priminsime, kad pernai ši suma buvo dvigubai didesnė - 7400 eurų.

Sužinoję, kokie sunkumai gali laukti nuolat garsinančio Varėnos rajoną mūsų reprezentacinio
kolektyvą, neseniai pas Varėnos savivaldybės merą Algį Kašėtą lankėsi LRF prezidentas
D.Pasvenskas ir atsakingas sekretorius M.Astrauskas.

„Mūsų pokalbis buvo labai dalykiškas ir geranoriškas, - „Giružiui“ sakė A.Kašėta. - „Ūlos“
komanda, kuri pastarajame čempionate užėmė septintą vietą, turi nemaža gražių laimėjimų.
Praėjusį sezoną labai sėkmingai žaidė Varėnos jaunieji rankininkai, iškovoję 6 medalių
komplektus. Tad norėtųsi, kad mūsų sportininkų lygis nekristų. Todėl su federacijos vadovais
aptarėme tiek rankinio, tiek sporto platesne prasme rėmimo galimybes, įtraukiant verslo
atstovus ir sporto visuomenę.“

Toliau kalbėdamas apie „Ūlos“ komandos rėmimą, meras pažymėjo, kad sudarant šių metų
biudžetą, savivaldybės komisija buvo gavusi daug paraiškų kitoms svarbioms programoms,
kurias taip pat reikėjo paremti. Atsižvelgiant į tai, yra numatoma sporto reikalams kitąmet skirti
daugiau lėšų. „Bet mes suprantame ir dabartines rankininkų problemas, todėl tikimės rasti būdų,
kaip būtų galima sugeneruoti lėšas, kad komanda galėtų sklandžiai dalyvauti varžybose. Tam
pradžia jau yra padaryta ir tas darbas bus tęsiamas“, - sakė A.Kašėta.
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Ruošiasi čempionatui

Kaip ten bebūtų, liepos viduryje pradėję treniruotes „Ūlos“ vyrai rimtai ruošiasi naujam
čempionatui. Jo pradžia numatyta rugsėjo 23 dieną. Tačiau mūsų komanda startuos trimis
dienomis anksčiau - rugsėjo 20-ąją rungtynėmis savo aikštėje su Vilniaus „Šviesos“ atstovais.
Mat tą savaitgalį „Ūlos“ jaunimas turės dalyvauti Lietuvos jaunių pirmenybių pusfinalyje.
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