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6:00 Registracija, numerių atidavimas „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km distancijos dalyviams. Atidaroma rūbinė ir informacijos centras.

7:00 Registracija, numerių atidavimas „Continental“ 10 km distancijos dalyviams.

7:50 Atidaromi „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km starto koridoriai

7:50 Apšilimas „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km dalyviams

8:00 „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km dalyvių registracijos pabaiga

8:00 Kvietimas rikiuotis prie starto linijos

8:20 Uždaromi „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km dalyvių starto koridoriai

8:22 Sveikinimo žodis

8:25 Giedamas Lietuvos Respublikos himnas

8:30 „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km distancijų startas

8:50 Atidaromas „Continental“ 10 km starto koridorius

8:50 Apšilimas „Continental“ 10 km dalyviams

9:00 „Continental“ 10 km dalyvių registracijos pabaiga

9:00 Kvietimas rikiuotis prie „Continental“ 10 km starto linijos

9:20 Uždaromi „Continental“ 10 km starto koridoriai

9:30 „Continental“ 10 km startas

9:30 Registracija, numerių atidavimas „R1“ 5 km, „Šeimų“ 1,5 km, „Vaikų“ 400 m distancijų dalyviams

10:30 „Continental“ 10 km distancijos apdovanojimai

11:45 „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km distancijų apdovanojimai, Atviro Lietuvos Lengvosios atletikos pusmaratonio 
čempionato apdovanojimai

12:00 Apšilimas „Vaikų“ 400m bėgimo dalyviams

12:10 „Vaikų“ 400 m dalyvių registracijos pabaiga

12:10 Kvietimas rikiuotis prie „Vaikų“ 400m starto linijos

12:30 „Vaikų“ 400 m bėgimo startas

12:45 „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km distancijų amžiaus grupių nugalėtojų apdovanojimai

13:15 Apšilimas „Šeimų“ 1,5 km distancijos dalyviams

13:25 „Šeimų“ 1,5 km registracijos pabaiga

13:25 Kvietimas rikiuotis prie „Šeimų“ 1,5 km starto linijos

13:35 „Šeimų“ 1,5 km bėgimo startas

14:00 „Citadele“ 42 km ir „Hollister“ 21 km trasų eismo ribojimo pabaiga

14:00 Atidaromas „R1“ 5 km starto koridorius

14:00 Apšilimas „R1“ 5 km distancijos dalyviams

14:10 „R1“ 5 km dalyvių registracijos pabaiga

14:10 Kvietimas rikiuotis prie „R1“ 5 km starto linijos

14:10 „Šeimų“ 1,5 km šeimų bėgimo apdovanojimai

14:20 Uždaromas „R1“ 5 km starto koridorius

14:30 „R1“ 5 km startas

15:30 „R1“ 5 km distancijos, komandiniai apdovanojimai

15:30 Trumpųjų trasų eismo ribojimo pabaiga

16:30 Renginio pabaiga, uždarymo ceremonija
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kiek gražių vietų turime Kaune! Kokią gilią istoriją mena nuo XIV a. stūksanti Kauno pilis! Kaip 
įstabiai atrodo didingasis Vytis! Kokią dvasią turi gotika dvelkianti Vytauto bažnyčia bei Kauno 
arkikatedra! Iš tolo pergalėmis spindi „Žalgirio“ arena ir kokia romantika kvepia sruvenančios 
upės Nemunas bei Neris...

Šalia visų įstabiausių Laikinosios sostinės objektų driekiasi ir „Citadele Kauno maratono“ 
trasa. Birželio 9-ąją tūkstančiai bėgimo entuziastų pasileis atrasti Kauną kitaip – padarys tą 
bėgdami. Tikimės, kad neišdildomą įspūdį iš miesto šventės išsineš ne tik kauniečiai, ne tik 
lietuviai, bet ir kasmet didėjantis svečių iš užsienio būrys.

Praėjusiais metais bėgti Kaune atvyko svečiai iš tolimiausių planetos kampelių – Naujosios 
Zelandijos, Tailando, Meksikos ir net Kosta Rikos!

Didžiuojamės, kad septintą kartą Kaune vyksiantis maratonas visų mūsų dėka skamba 
vis garsiau. Aukščiausią įvertinimą mums suteikė Europos lengvosios atletikos federacija, 
trasą sertifikavo Tarptautinės lengvosios atletikos federacija, čia vykdomas atviras Lietuvos 
pusmaratonio čempionatas.

Kaune varžosi olimpiečiai, Kaune gimsta nauji čempionai, o meilę bėgimui norime įskiepyti 
visiems. Beje, pirmą kartą po maratono drauge su „Vitaresta“ vykdysime „Vitarestos eko-
bėgimą“, kurio tikslas – surinkti po maratono trasoje ir šalia jos likusias nedideles šiukšles.
Linkime sėkmingo pasiruošimo, gero oro varžybų dieną bei patogios avalynės!

Iki susitikimo,
„Citadele Kauno maratono“ organizatoriai

Mieli bėgikai, Kaunas nuo senų laikų yra Lietuvos lengvosios 
atletikos sostinė. Čia vyksta visos svarbiausios mūsų 
sporto šakos varžybos, čia praleidau ne vienerius 
savo karjeros metus ir būtent čia pasiekiau Lietuvos 
rekordą.

Jau septintus metus Laikinojoje sostinėje vyks ir 
vienas masiškiausių metų šalies sporto renginių – 
„Citadele Kauno maratonas“. Kaip ambasadorius, 
ypač džiaugiuosi matydamas šio maratono augimą, 
platėjančią geografiją, organizacijos tobulėjimą ir 
spindinčias dalyvių akis.

Varžybos – tai momentas, kai pasipuoši, pasitempi 
ir eini lyg į šventę. Nesvarbu, ar pasipuoši olimpinės 
rinktinės apranga, ar savo turima apranga – ji puošia 
ir verčia jaustis pakylėtam. Viliuosi, kad kiekvienas 
Kaune bėgsiantis dalyvis pajaus tą šventės dvasią, 
pajaus malonumą bėgant ir nepristigs ryžto nugalėti 
save.

Kviečiu atvykti, dalyvauti ir mėgautis! Skatinkite 
vienas kitą, rodykite pavyzdį savo vaikams – ateities 
čempionams! Skriekite į finišą aukštai iškelta galva ir 
visai nesvarbu, koks Jūsų rezultatas.

Linkiu tvirtų kojų, ištvermės, gero oro, o svarbiausia – 
puikios nuotaikos!

Renginio globėjas
Virgilijus Alekna

mieli 
dalyviai,
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kaip nuspręsti, kokią 
bėgiMo distanciją 
rinktis?

Tikrasis išbandymas ir pasiekimas, būti tarp 2 proc. pasaulio gyventojų, gyvenime bent kartą savo kojomis 
įveikusių 42 kilometrus 195 metrus. Nors visi esame girdėję neįtikėtinų istorijų, kaip nesiruošę žmonės įveikia šį 
atstumą, visgi tai yra sunkaus darbo, ilgų valandų bėgant ir ruošiantis sporto salėje rezultatas. Tad šią distanciją 
rinktis rekomenduojame tik užkietėjusiems bėgikams, kuriems pusė maratono jau tapo eiline treniruote. 
Nepamirškite prieš bėgant pasikonsultuoti su savo gydytoju.

Kauno maratone, šios ir pusės maratono distancijos dalyviai bėga itin lygia 21 km 98 metrų trasa, sertifikuota 
Tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IAAF) ir Tarptautinės maratonų ir ilgųjų distancijų bėgimo 
asociacijos (AIMS) specialistų.

42 km 195 m maratonas

Bėgimas ir sportas neatskiriama Jūsų gyvenimo dalis? Nenorite bėgti 5 kilometrų ratų Kauno senamiestyje 
ir knieti pamatyti kur nusidriekia ilgoji „Citadele Kauno maratono“ trasa? Jei tikrai esate rimtas bėgikas, 10 
km medaliai jau netelpa ant vinies ir nuolat gerinate savo rezultatą, išbandykite pusės maratono distanciją. 
Tinkamas pasiruošimas čia svarbiausia. Visgi norint įveikti šį atstumą Jums teks žengti apie 28 tūkstančius 
žingsnių!

Šios distancijos dalyviai bėga vieną 21 km 98 m ratą ir pasiekę finišą pasitraukia bei paploja kolegoms, kurie 
bėgs dar vieną ratą maratono distancijai įveikti.

21 km 98 m pusė maratono
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10 km bėgimas

Pusmetis aktyvių treniruočių. Tiek užtenka norint pasiruošti ir sėkmingai startuoti 10 kilometrų distancijoje. 
Tiesa, norint saugiai įveikti trasą – reikia nuolat bėgioti ir treniruotis. Bet jeigu jaučiate, kad šis atstumas 
Jums lengvai įveikiamas, bėgant 10 kilometrų dar spėsite pasigerėti ir geriau apžiūrėti Kauno Senamiesčio 
architektūros ir kultūros perlais.

5 km bėgimas

Norit linksmai praleisti antrąjį vasaros savaitgalį? Jums puikiai tiks 5 kilometrų trasa Kauno Senamiestyje. 
Vingiuota, lygi ir nenuobodi. Dvelkianti viduramžių istorija. Kad būtų linksmiau, kvieskit draugus, pažįstamus 
ar visą šeimą ir bėkite kartu! Pasiruošimo čia reikės minimalaus.

42 km 195 m 21 km 98 m 10 km 5 km

2018
Andrej Jegorov (LTU)

2:32:42
Aleksandr Matviychuk (UKR)

1:06:47
Darius Sadeckas (LTU)

33:31
Egidijus Adomkaitis (LTU)

15:16

Iryna Masnyk (UKR)
2:56:12

Kateryna Karmanenko (UKR)
1:19:35

Monika Juodeškaitė (LTU)
38:50

Ieva Želvytė (LTU)
18:08

2017
Mindaugas Viršilas (LTU)

2:23:49
Diego Avon (ITA)

1:08:15
Remigijus Kančys (LTU)

30:47
Egidijus Adomkaitis (LTU)

15:54

Natalija Kan (RUS)
2:52:17

Loreta Petkevičienė (LTU)
1:25:23

Austė Janušauskaitė (LTU)
43:12

Gabija Raižytė (LTU)
19:32

2016
MathewKipkorir Sigei (KEN)

2:26:09
Mindaugas Viršilas (LTU)

1:07:53
Ignas Brasevicius (LTU)

31:07
Valdas Dopolskas (LTU)

15:07

Leah Kusar (KEN)
3:02:53

Anastasiia Zakharova (RUS)
1:24:43

Milda Vilčinskaitė (LTU)
35:03

Monika Vilčinskaitė (LTU)
17:13

2015
Aurimas Skinulis (LTU)

2:39:30
Remigijus Kančys (LTU)

1:15:59
Mindaugas Viršilas (LTU)

31:09
Valdas Dopolskas (LTU)

15:07

Antonia Johnson (NZL)
3:15:48

Rasa Drazdauskaitė (LTU)
1:21:44

Monika Juodeškaitė (LTU)
35:57

Monika Vilčinskaitė (LTU)
17:20

2014
Aurimas Skinulis (LTU)

2:28:18
Remigijus Kančys (LTU)

1:11:13
Mindaugas Viršilas (LTU)

32:31
Šarūnas Mockus (LTU)

15:53

Elena Simonok (UKR)
3:06:43

Rasa Drazdauskaitė (LTU)
1:22:36

Milda Vilčinskaitė (LTU)
36:43

Loreta Kančytė (LTU)
18:38

2013
Tomas Venckūnas (LTU)

2:39:52
Tadas Ignatavičius (LTU)

1:15:30
Remigijus Kančys (LTU)

33:53 -

Sada Bukšnienė (LTU)
3:27:28

Milda Vilčinskaitė (LTU)
1:21:50

Monika Vilčinskaitė (LTU)
41:15 -
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Čia laimi visi! Bėkite su vaikais, anūkais ar tėvais ir džiaukitės gyvenimu. Šeimų bėgime apdovanojame ne 
greičiausius, o pačias pačiausias šeimas. Vaikus lydintys asmenys gali bėgti nesiregistravę, tačiau išskirtinio 
dizaino medalius gaus tik registruoti dalyviai.

1,5 km bėgimas
Šeimų
bėgimas

Ši rungtis skirta patiems mažiausiems, o tokio ilgio distanciją įveiks tikrai visi. Tai savotiškos vaikų pamėgtos 
gaudynės, kurioms specialus pasiruošimas nėra būtinas. Garantuojame gerą nuotaiką, mažylių šypsenas 
lenktyniaujant bei įspūdžius, kurie įstrigs ilgam!

400 m bėgimas
vaikų
bėgimas
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Bėgikas taip pat turėtų įvertinti savo kūno svorį, 
daugiau sveriantiems žmonėms nepatarčiau 
pirkti batelius su labai plonu padu. Ir, žinoma, 
reikia nepamiršti, kad batelius reikia keisti pagal 
rekomendacijas. Kartais bateliai gali atrodyti 
nesusidėvėję, tačiau jie jau nebeatliks savo funkcijų, 
didės traumų tikimybė.

Sek savo pulsą.
Stebėti širdies darbą bėgimo metu yra naudinga 
kiekvienam, net ir pradedančiajam. Jeigu žmogus 
turi galimybę įsigyti tokį laikrodį, tai patarčiau taip ir 
padaryti.

Bėgti mažiau – nėra silpnumo požymis.
Kartais, kai nubėgi mažiau, nereiškia, kad esi 
silpnesnis – tai reiškia, kad esi protingesnis, nes įvertini 
savo galimybes. Visada patariu rinktis ne kuo ilgesnę 
distanciją, bet tokią distanciją, kurios pasiruošimui 
pakaks sveikatos ir laiko. Kai bėgimas yra hobis ir 
atsipalaidavimo būdas, tai neturi traumuoti ir sukelti 
labai didelės kančios. Reikia mėgautis bėgimu ir tam 
tikrai pakanka nubėgti 5 ar 10 kilometrų.

Esant karščiui, nepamiršk nuo jo saugotis.
Kada varžybos vyksta karštu oru, patarčiau dėvėti 
kepuraitę nuo saulės ir, esant galimybei, ją sudrėkinti. 
Prieš varžybas ir jų metu rekomenduoju vartoti 
daugiau skysčių.

Bėgant reikia įvertinti savo galimybes ir pasirinkti 
tinkamą bėgimo greitį. Karštu metu organizmas 
naudoja daugiau resursų aušinimui, todėl 
padažnėja pulsas, krinta tempas. Tada nereikėtų 
per daug savęs spausti pastebėjus, kad nepavyksta 
bėgti planuotu greičiu.

Svarbiausi patarimai 
ruošiantis „Citadele 

Kauno maratonui“ – iš 
profesionalės lūpų.

Pasitikrink sveikatą ir įvertink savo jėgas.
Visų pirma, pradedantys bėgikai turėtų pasitikrinti 
sveikatą ir tik tada pradėti bėgioti. Manau, tą daro 
labai nedaug bėgioti pradedančių žmonių. Dažnai 
žmogus tiesiog pervertina savo galimybes ir bėgioja 
per daug, per greitai – tokiu būdu jis tik alina savo 
organizmą, kuriam reikalinga adaptacija krūviui. Mes 
stiprėjame tada, kai ilsimės, todėl reikėtų išmokti 
derinti krūvį bei poilsį, mokytis suprasti organizmo 
siunčiamus signalus.

Kruopščiai išsirink bėgimo batus.
Avalynė yra vienas svarbiausių pirkinių, kuriuos 
turėtų įsigyti bėgioti pradedantis žmogus. Ir kalba 
eina ne apie sezono naujoves ar madingus batelius, 
o apie jų tinkamumą sportuojančiam žmogui. Visų 
pirma, reikia rinktis batelius skirtus bėgimui – jie turi 
bėgimui pritaikytą stabilumą, amortizaciją, sukibimą 
su danga.

Yra batelių, pritaikytų įvairioms bėgimo sąlygoms, 
distancijoms, tačiau svarbiausia yra atkreipti dėmesį į 
savo pėdos tipą ir pagal jį išsirinkti sau tinkamiausius 
batelius. Galima atlikti tam skirtą pėdos testą. Taip 
pat patarčiau rinktis šiek tiek didesnius batelius, kad 
kojos pirštai nesiliestų prie batelio, nes kitaip jie trins 
ir bėgti bus labai nepatogu.

oliMpietės patariMai 
bėgikaMs: įvertink savo 
jėgas bei kruopŠčiai 
rinkis avalynę

„
Bėgiojančių galima 

sutikti bet kuriuo metu 
ir bet kokioje vietoje. 
Be to, žmonės labiau 

domisi taisyklingu 
bėgimu, skaito ir 

mokosi

“ 
 džiaugiasi maratonininkė 

Vaida Žūsinaitė-
Nekriošienė.

Rio de Žaneiro olimpinių 
žaidynių dalyvė tikisi, 

kad bėgimo entuziastai 
sportuoja atsakingai – 
tinkamai įvertina savo 

jėgas bei tausoja sveikatą.
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„Vitaresta“ Kauno 
maratone

Kai bėgimas tampa rutina ir anksčiau atrodę 
aukšti tikslai pasiekti, bėgikai ieško naujų 
būdų paįvairinti kasdienes treniruotes. Vieni 
išbando orientavimosi sportą ar jogą, kiti imasi 
„swimrun“ ar triatlono iššūkių. Naujausia ir 
karščiausia tendencija šiandien – bėgimas 
renkant šiukšles, angliškai vadinamas 
„plogging“. Šiame sporte atsiranda darnus 
ryšys tarp sportininko ego ir jį supančios 
aplinkos, bendruomenės.

Šiandien sunku nustatyti kur ir kada iš tikrųjų 
atsirado šis judėjimas. Viena švediška istorija 
skamba labai įtikinamai. 2016 metais Švedijos 
„trail“ (liet. bėgimo bekele) bėgikas Eric 
Ahlström atvyko iš miestelio šiaurėje į sostinę 
Stokholmą. Bėgiodamas čia pastebėjo, koks 
šiukšlinas yra šis miestas. Daugelis žino, kad 
bėgimas skatina endorfinų išsiskyrimą, o tai 
gerina savijautą ir sukelia pozityvias mintis. 
Taip ir Eric’ui, matant šiukšles pakelėse, kilo 
mintis suderinti bėgimą ir šiukšlių rinkimą. 
Pats gaudamas endorfinų dozę bėgikas gali 
pasidalinti savo gerais jausmais su aplinka ir 
aplinkiniais.

papildomą rodiklį – surinktų šiukšlių masę 
vienam kilometrui.

Neabejotina nauda yra ir pačiam 
sportininkui: bėgimo treniruotė, papildomi 
pratimai nugarai, raumenų tempimas. 
Dažni sustojimai ir startai puikiai mankština 
širdį, maišelis rankose duoda šiek tiek 
darbo rankoms. Galiausia, pailsi smegenys 
– skirtingai nei bėgant monotoniškai, jos 
neapkraunamos sunkiomis mintimis. O 
didžiausias teigiamas krūvis tenka sielai.

Lieka tik vienas mažas bet nemalonus 
barjeras – įveikti stereotipą, kad rinkti šiukšles 
yra purvinas darbas.
Kauno maratono organizatoriai drauge su 
Kauno valymo paslaugų įmonės „Vitaresta“ 
vadovais rado būdą, kaip šį mitą sugriauti. 
Pirmadienį, sekančią dieną po Kauno 
maratono, rengiamas pirmasis „Vitarestos 
eko-bėgimas“. Jo tikslas – surinkti po 
maratono likusias nedideles šiukšles visoje 
trasoje.

Stereotipus laužyti su grupe draugų visada 
lengviau nei vienam. Tad jei manai, kad 
„plogging“ idėja yra puiki, bet vienam 
išbėgti su maišeliu šiukšlėms ir darbinėmis 
pirštinėmis nedrąsu – prisijunk prie 
„Vitarestos“ bėgimo.

Box (straipsnio dals atskirame boxe):
Vitarestos darbuotojai valo biurus, gamyklas, 
sandėlius bei prekybos centrus jau 20 metų. 
Tvarkytojų darbas reikalauja ne tik fizinės 
ištvermės, bet ir koncentracijos. Svarbesnis 
rodiklis nei išvalyti kvadratiniai metrai yra 
atlikto darbo kokybė. O kokybė dažnai 
nustatoma pagal labai kruopščiai sudėliotus 
kliento reikalavimus arba tarptautinį Insta 
800 standartą.
Tvarkytojai geriau, negu bet kas kitas pastebi 
šiukšlių problemas ir mūsų miestų gatvėse.
Prisijungdama prie Kauno maratono ir 
rengdama Eko bėgimą Vitaresta nori 
atkreipti žmonių dėmesį į šiukšlinimo 
problemą ir parodyti, kad drauge ją galime 
lengvai ir nemokamai išspręsti.
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Kartu su prisijungusiais bičiuliais, idėjos 
autorius naują sportą pavadino – „plogga”. 
Žodis sudarytas iš dviejų: plocka (skinti, 
pakelti) ir jogga (bėgti). Būtent tokia ir yra 
šio sporto esmė – bėgioti ir pakelti šiukšles 
pakeliui. Bendruomeniškoje Švedijoje idėja 
netruko paplisti, ir 2017 tai tapo karščiausia 
sporto tendencija, o 2018 įvyko jau daugiau 
nei 100 bėgimo-šiukšlių rinkimo renginių.

Panašių istorijų galima rasti ir daugiau. 
Angliškas žodis „plogging“ taip pat gražiai 
susideda iš dviejų - pluck (liet. skinti) arba 
pick up litter (liet. šiukšlių rinkimas) ir jog (liet. 
bėgioti). Šio judėjimo idėja nesustabdomai 
plinta po visą pasaulį.

Vis dėlto, svarbiau nei sporto kilmė yra 
jo nauda. Plastiko problema tampa vis 
grėsmingesnė. Nesuyrančios šiukšlės virsta 
mikroplastiko dulkėmis ore, vandenyje 
ir dirvožemyje. Bėgikai dažnai pasiekia 
parkų, miškų vietas, kuriose nevykdoma 
reguliari valymo veikla. Kai kurie plogger‘iai 
šalia nubėgtų kilometrų matuoja ir vieną 
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Sportuojantis kolektyvas yra ne tik našesnis, bet ir 
draugiškesnis – tuo neabejoja „Citadele“ banko Kauno 
skyriaus vadovas Mindaugas Bičkauskas. Jis, kaip ir 
gausus būrys šio banko darbuotojų, įprastą uniformą 
kiekvieną savaitę iškeičia į bėgimo aprangą.

Mėgstamą aktyvų banko darbuotojų laisvalaikio 
būdą išduoda ir skaičiai – „Citadele Kauno maratone“ 
praėjusiais metais bėgo daugiau nei dvigubai 
gausesnės „Citadele“ ekipos pajėgos nei 2017-aisiais.

„sporto energija darbe šluoja viską!“
„Citadele Kauno maratonas“ banko darbuotojams jau 
tapo viena iš laukiamiausių metų švenčių. „Citadele“ 
banko Kauno skyriaus vadovas M. Bičkauskas pastebi, 
kad sportuojantis kolektyvas darbe funkcijas atlieka su 
dviguba energija.

„Mano patirtis rodo, kad sportuojantis kolektyvas ir 
draugiškesnis, ir stipresnis. O toks kolektyvas kartu 
gali kalnus nuversti ir pasiekti ambicingiausių tikslų, 
– teigė M. Bičkauskas. – Manau, kad taip yra todėl, 
kad sportuojant galima išlieti susikaupusią neigiamą 
energiją, net pakeiksnoti viršininką ar mieguistą 
kolegą, tačiau sporto energija darbe šluoja viską!“

Mindaugas pastebėjo, kad „Citadele“ darbuotojai 
bėgimu „užkrėtė“ ne tik kolegas, bet ir šeimos narius.

„Pati populiariausia „Citadele Kauno maratono“ 
rungtis yra šeimų bėgimas. Be galo smagu matyti ne 
tik bėgančius kolegas, bet ir šalia striksinčias jų atžalas. 
Šis renginys ne tik suteikia proga smagiai praleisti 
laiką, tačiau ir suteikia daug emocijų bei palieka pačius 
šilčiausius atsiminimus“, – sakė M. Bičkauskas.

„Citadele“ banko bendruomenė propaguoja ir kitas 
sporto šakas – pavyzdžiui, Kauno komanda jau 
aštuntus metus iš eilės dviračiais mins aplink Lietuvą 
ir nuo Laikinosios sostinės mindami planuoja pasiekti 
Mažeikius. Tačiau bėgimas tarp banko darbuotojų 
prioritetų visada rikiuojasi pradžioje.

„Bėgimas – pats sveikiausias ir bene maloniausias 
sportas. Kiekvienas bėga, kiek nori, kada nori, su kuo 
nori. Gali rinktis rytą ar vakarą, bėgimo vietą – tiesiog 
gali pasirinkti tai, kas tau tinka labiausiai“, – reziumavo 
M. Bičkauskas.

„citadele“ 
banko bėgikai: 

judi – reiŠkia, 
gyveni, o tai 

veža!
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nuo būdo kaip atsikratyti svorio – iki 
pažinties su „ponu“ maratonu
„Citadele“ banko analitikas-programuotojas 
Edmundas Burba juokauja – tiems, kas sakydavo, jog 
bėgiojimas suteikia malonumą, norėdavosi padaryti 
„kažką negero“. Vyro motyvaciją pradėti bėgioti skatino 
noras atsikratyti antsvoriu, tad ir į patį bėgimo procesą 
jis žiūrėjo kaip į sunkų darbą.

„Kiekvienas bėgimas – tai sunkus fizinis darbas, todėl 
organizmas protestuodavo bei priešindavosi. Vienas 
iš esminių motyvuojančių faktorių bėgioti tapo tikslo 
išsikėlimas – tai privertė rimtai žiūrėti į pasiruošimą ir 
šiuo momentu bėgimas yra tapęs gyvenimo dalimi. 
Judi – reiškia gyveni, o tai veža!”, – motyvacijos ieškoti 
nebereikia E. Burbai.
Beje, banko analitikas-programuotojas praėjusiais 
metais „Citadele Kauno maratone“ įveikė pusmaratonį 
– daugiau nei 21 kilometrą. O prieš kelerius metus 
vilnietis džiaugėsi nubėgdavęs 1,5 km – tada ir tokia 
distancija buvo alinanti.

„Bėgimas į mano gyvenimą po ilgos užmaršties 
sugrįžo prieš gerus penkerius metus. Pradėta nuo 1,5 
km distancijos, kuri atrodė siaubingai sunki. Šiuo metu 
šis atstumas atrodo juokingai, tačiau jis atvedė mane 
iki pažinties su ponu maratonu...“, – prisiminė E. Burba.

įšokti į bėgimo batus paskatino regėtos 
varžybos
„Citadele“ banko Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus 
vadovė Rasa Petruškevičiūtė užkrėtus bėgimo „liga“ 
gali kaltinti masinius bėgimo renginius. Sudalyvavusi 
kaip žiūrovė, ji buvo pakerėta vyravusios atmosferos.
„Viename bėgimo renginyje sudalyvavau kaip žiūrovė 
ir buvau pakerėta bėgikų gausos bei magiškos ir 
adrenalino pripildytos atmosferos. Tada atsirado 
mintis, kad noriu ir aš!, – šypsojosi R. Petruškevičiūtė. 
– Nuo tada Vingio parkas tapo pačiu mėgstamiausiu 
sporto klubu, taip pat pradėjau domėtis, kaip teisingai 
reikia bėgioti.“

Toks laisvalaikio leidimo būdas „Citadele“ darbuotojai 
tapo geriausia meditacija ir pasitikėjimo savimi užtaisu.

„Jei po darbų galva ūžia nuo visokiausių minčių, išbėgu 
į Vingio parką ir atrodo, kad visas jas ir „išbėgioju“. 
Grįžtu fiziškai maloniai pavargusi ir su šviesesne 
galva, – pasakojo R. Petruškevičiūtė. – Kai pradėjau 
bėgioti ir iššūkis buvo nubėgti 5 kilometrus, kiekvienas 
papildomas kilometras suteikdavo papildomos 
motyvacijos ir pasididžiavimo savimi jausmą.“

Tikslingai besiruošdama, Rasa jau yra įveikusi ir 
pusmaratonio distanciją. Siekiant užsibrėžto tikslo – 
viskas įmanoma!
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užtaisas bėgti greitai – adrenalinas prieš 
startą
„Citadele“ banko smulkaus ir vidutinio verslo klientų 

projektų vadovė Jolanta Vilkaitė savo hobio bėgioti 

pavadinti „manija“ negalėtų. Tačiau šiltuoju metų 

laikotarpiu ji visada stengiasi rasti laiko susukti 

tradicinius kilometrus lauke, o kartą išbandė jėgas ir 

dalyvaudama „Citadele Kauno maratone“.

„Bėgioju nuo 2014 metų. Pradėjau, kai dar bėgimas 

nebuvo taip „ant bangos“, nebėgdavau varžybose, nes 

tą dariau visų pirma dėl savęs“, – pasakojo J. Vilkaitė.

Jolanta dar dabar prisimena adrenaliną, kurį jai suteikė 

debiutas „Citadele Kauno maratono“ 10 km varžybose.

„Jauduliukas prieš startą buvo, bet jis – labai geras. 

Toks adrenalinas tik suteikia papildomų jėgų, o 

akivaizdžiausias to įrodymas, tai, kad varžybose 

pasiekiau geriausią savo 10 kilometrų laiką“, – prisiminė 

verslo klientų projektų vadovė.

Ryžtingos moters motyvuoti bėgioti nereikia, tačiau tą 

daryti pagyromis ją skatina šeima.

„Nuolat sulaukiu palaikymo ir pagyrų (šypsosi – aut. 

past.). Bandžiau užkrėsti bėgimu ir šeimos narius, bet 

bėgimas yra labai individualus sportas todėl bėgioti 

kartu kartais būna sudėtinga. Nors bandymų sekti 

geru pavyzdžiu buvo“, – juokėsi J. Vilkaitė.

Tuo tarpu „Citadele“ banko lizingo vadybininkė Sandra 

Kiliūtė į varžybas atvyksta kartu su šeima. Kiekvienais 

metais „Citadele Kauno maratono“ metu specialistė 

nubėga nuo 5-ių iki 10-ies kilometrų.

„Šeima skatina judėti į priekį. Visada kartu vykstame į 

„Citadele Kauno maratoną“. Bėgimu jų neužkrėčiau, 

bet vaikščiojimu ir aktyvesniu laisvalaikiu – taip, – sakė 

S. Kiliūtė. – Prieš startą stengiuosi nesijaudinti, tiesiog 

prieš bėgimą keletą minučių ramiai pabūnu su savimi 

ir apgalvoju bėgimo planą.“
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taurės

piniginiai prizai
42 km 195 m maratonas

1 vieta - 600 EUR
2 vieta - 300 EUR
3 vieta - 200 EUR

Kauno maratono trasos rekordas - 600 EUR
Lietuvos maratono rekordas - 10 000 EUR

21 km 98 m pusė maratono
1 vieta - 150 EUR
2 vieta - 100 EUR
3 vieta - 50 EUR

Pusmaratonio trasos rekordas - 400 EUR

Maratono ir pusės Maratono aMžiaus grupės
VYRAI MOTERYS

V30 1980–2001 M30 1980–2001

V40 1970–1979 M40 1970–1979

V50 1960–1969 M50 1960–1969

V60 1950–1959 M60 1950–1959

V70 1949 ir vyresni M70 1949 ir vyresnės

1 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
2 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
3 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)

10 km bėgimas
1 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
2 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
3 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)

5 km bėgimas

1 vietos nugalėtojai apdovanojami pereinamomis 
Kauno maratono taurėmis (vyras ir moteris)

2 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
3 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)

42 km 195 m maratonas 21 km 98 m maratonas
1 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
2 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)
3 vietos nugalėtojai (vyras ir moteris)

Šauniausias kostiumo nugalėtojas 
Įmonių-Mero taurės nugalėtojai 

Aukštųjų mokyklų taurės nugalėtojai
Mokyklų taurės nugalėtojai 

Bėgimo klubų taurės nugalėtojai 
Stipriausios politinės jėgos taurės nugalėtojai

Amžiaus grupių 1 vietos nugalėtojai vyras, moteris

taip pat apdovanojami1,5 km šeimų bėgimas
1 vietos nugalėtojai
2 vietos nugalėtojai
3 vietos nugalėtojai

Visi maratono ir 100 pirmųjų užsiregistravusiųjų pusmaratonio dalyvių gauna išskirtinius renginio marškinėlius. 
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bėk ir laiMėk

2019 metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta 

Lietuvių Charta, kuri padėjo pagrindus Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės susikūrimui. Lietuvių Chartą 

išleido Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas 

1949 m. birželio 14 d. Augsburge, Vokietijoje. Lietuvių 

Charta išreiškė lietuvių išeivijos tautinio solidarumo 

principus, jos tikslas buvo suburti tautiečius. Lietuvių 

Chartos 1 punktas teigia: Tauta yra prigimtoji žmonių 

bendruomenė. Niekas negali būti prievartaujamas 

savo ryšį su tautine bendrija nutraukti. Pasaulyje 

pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) vienija įvairiose 

valstybėse veikiančias lietuvių bendruomenes. Šiuo 

metu lietuvių bendruomenės veikia 47 pasaulio 

šalyse. Lietuvių Bendruomenė telkia visus, kurie ne tik 

kilme yra lietuviai, bet ir nori lietuviais būti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėją iškėlė ir 

pradėjo ją įgyvendinti prelatas Mykolas Krupavičius. 

Savo knygoje  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

keliu, jis nusakė organizacijos tikslus: „PLB turi du 

tikslus – pagrindinį ir atsitiktinį. Pagrindinis – išlaikyti 

lietuviuose lietuvybę, atsitiktinis – atkovoti Lietuvai 

laisvę.“ Šių tikslų buvo siekiama visoje PLB veikloje. 

PLB visą laiką siekė, kad kiekvienas lietuvis išliktų 

lietuviu, gerbtų gimtąją kalbą, brangintų tautos 

praeitį, remtų lituanistines mokyklas, spausdintą 

lietuvišką žodį, išlaikytų tautinę vienybę ir solidarumą. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tikslas – atkovoti 

Lietuvai laisvę pakito į kitą – pagalbą Lietuvai. 

Pagrindinis tikslas – išlaikyti lietuvybę iki šiol yra 

svarbus ir nepakitęs – lietuvybę išlaikyti siekiama 

buriantis į lietuvių bendruomenes, steigiant užsienio 

šalyse lituanistines mokyklas, regiant stovyklas, 

kuriant jaunimo, kultūrines ir kt. draugijas.

pasaulio lietuvių 
bendruoMenė
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Lietuvių bendruomenės pirmiausia kūrėsi 

įvairiose šalyse, o paskiausiai susidarė Pasaulio 

Lieuvių Bendruomenė (PLB). I Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės (PLB) Seimas susirinko 1958 m. 

rugpjūčio 28 – 31 dienomis Niujorke (JAV) ir priėmė 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Konstituciją bei 

išrinko Pirmąją Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybą. PLB Konstitucija nusako PLB struktūrą, 

funkcionavimą, tikslus ir uždavinius. PLB 

Konstitucijos 1 punktas nurodo, kad Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Konstitucija remiasi Lietuvių Charta, 

paskelbta 1949 m. birželio 14 d. Vyriausiasis Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės organas yra Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Seimas. 2018 metais liepos mėn. 

Vilniuje buvo susirinkęs XVI PLB Seimas, kurio metu 

delegatai oficialiai atkūrė Sporto reikalų komitetą, o jo 

pirmininku išrinktas Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto Sąjungos prezidentas Laurynas R. 

Misevičius, šiuo metu gyvenantis Portlande (Oregono 

valst., JAV). Tuo tarpu Kauno Maratonas jau septyneri 

metai neoficialiai vadinamas Pasaulio lietuvių 

bėgimu, nes kartu su mieste Nemuno ir Nėries 

santakoje bėgančiaisiais prisijungia ir mūsų tautiečiai 

iš 58 skirtingų pasaulio miestų – šiemet oficialiai 

paminėsime Lietuvių chartos jubiliejų visi kartu, tiek 

Lietuvoje, tiek užsienyje.
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Bėgimo mylėtojai šią datą savo kalendoriuose jau seniai 
pasižymėjo raudonai, tai – birželio 9-oji – kuomet “Citadele 
Kauno maratono” bėgikai ir vėl užplūs Kauno gatves. O 
ar gali būti, kad Jūs – pirmąkart Kaune? O jei ir ne pirmą 
– kada lankėtės paskutinį syk – net pamėginti prisiminti 
būtų tikrų tikriausias iššūkis?

Susipažinti ir pamilti miestą „Kaunas IN“ maratono 
bėgikams skirs 2 nemokamas pažintines ekskursijas po 
Kauno senamiestį: birželio 8-ąją dieną, 16:00 (1 ekskursija 
lietuvių kalba, 1 – anglų kalba). Norintieji išgirsti apie miesto 
istoriją iš pirmų lūpų kviečiami registruotis į nemokamas 
ekskursijas oficialiame „Citadele Kauno maratonas“ 
tinklalapyje.

Sužinoti kauniečių mėgstamiausias pasivaikščiojimų 
vietas ir kavines savaitgalio pusryčiams ar vakarienei, 
atrasti ir pamilti Kauno modernizmo architektūrą, 
atsinaujinti istorijos žinias muziejuose ir galerijose, 
mėgautis Kauno gatvės meno spalvomis ir formomis – 
visa tai ir dar daugiau padaryti Jums padės Kauno turizmo 
informacijos centre (Rotušės a. 15) dirbantis personalas. 
Čia rasite ir visą seriją teminių, #kaunastic stiliaus Kauno 
maršrutų, kurie leis Jums pažinti miestą iš labai arti. 
Centre rasite ne tik informaciją ir rekomendacijas, bet ir 
galėsite įsigyti kaunastiškų suvenyrų šeimai ir draugams. 
Juk smagiau grįžti namo ne tik su medaliu ant krūtinės, 
bet ir mielais prisiminimais, tiesa?

Nusprendusiems miestą atrasti patiems ir kad laikas 
Kaune prieš ir po maratono neprailgtų, turime Jums 
keletą pasiūlymų muziejams, maistui ir pramogoms visą 
maratono savaitgalį (birželio 7 – 9 dienomis):

labas, 
tau 

sakoMe 
iš 

kauno!
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kauno istorijai atrasti:

Kauno miesto muziejus maratono bėgikus pasitiks net 
keliuose savo skyriuose, ir visur – su 50 proc. nuolaida 
bilietams. Nuolaida Jums bus pritaikyta pateikus 
maratono dalyvio numerį arba registracijos patvirtinimą 
muziejaus kasininkei, prieš bilieto įsigijimą. Ši nuolaida 
galios visą maratono savaitgalį – birželio 7-ąją–9-ąją 
dienomis: Kauno miesto muziejaus Rotušės bei Pilies 
skyriuose ir birželio 7-ąją–8-ąją dienomis Tautinės muzikos 
bei M. ir K. Petrauskų skyriuose (šie skyriai sekmadieniais 
nedirba).

Maironio lietuvių literatūros muziejus ir Juozo Tumo-
Vaižganto memorialinis butas-muziejus birželio 7-ąją ir 
8-ąją maratono bėgikams, kurie muziejų bilietų kasose 
pasakys specialiai renginiui skirtą kodą „Run2M“ šiuos 
muziejus galės aplankyti nemokamai.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, M. Žilinsko 
dailės galerija, Kauno paveikslų galerija ir Istorinė 
prezidentūra Kaune visus užsuksiančius „Citadele Kauno 
maratono“ bėgikus priims net su 50 proc. nuolaida. Tikrai 
verta šiuos muziejus įtraukti į savo maršrutą!

Maratono bėgikus su puikiais rezultatais nekantrauja 
pasveikinti ir Kaune esantis Sporto muziejus. Čia 
bėgikams bus suteikiama net 50 proc. nuolaida, kuria 
pasinaudoti galima net dvi dienas: birželio 8-ąją ir 9-ąją.
Vytauto Didžiojo karo muziejus Jus pakvies apsilankyti 
šalia maratono registracijos palapinės eksponuojamoje 
parodoje „Citius Altius Fortius“. Paroda tikrai įkvėps kovai 
maratone – čia sužinosite daug įdomių detalių apie karių 
fizinį pasiruošimą.

jėgoms atgauti:

„Ali šokoladinė“ visus bėgikus, įsigijusius skanėstus, 
vaišins puodeliu kavos.

Baras „B2O” kviečia pietauti ir skanauti lengvais 
užkandžiais. Visus pietaujančius barmenai vaišins arbata 
arba kava.

Restoranas „55” Kauno maratono bėgikams suteiks 15 
proc. nuolaidą maistui ir nealkoholiniams gėrimams.

Kavinė „Pelėdinė” bėgikus kvies pasinaudoti 15 proc. 
nuolaida maistui.

Restoranas „Piccola Italia“ visiems maratono dalyviams 
suteiks 15 proc. nuolaidą maistui.

Kavinė „Rhodos” Kauno maratono bėgikus kvies atgauti 
jėgas ir pasivaišinti sveikais vaisių kokteiliais.

Kavinė „Sena skrynia“ bėgikams suteiks 10 proc. nuolaidą 
maistui.

Restoranas „Medžiotojų užeiga“ visiems maratono 
čempionams ir čempionėms suteiks 10 proc. nuolaidą 
visai sąskaitai.

Pasinaudoti nuolaidomis kavinėse ir restoranuose 
galėsite birželio 8 ir 9 dienomis, pateikus savo “Citadele 
Kauno maratonas” dalyvio numerį arba elektroninį laišką 
– registracijos patvirtinimą.

Kaunas IN linki Jums puikaus laiko Kaune: asmeninių 
pergalių maratone bei neišdildomų #kaunastic akimirkų 
mieste!
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papasakokite, kokie vėjai atnešė į 
lietuvą?
Jau penkerius metus dirbu „Hollister“, o prieš tai 
jau esu atidaręs ir kelias kitų kompanijų gamyklas 
skirtingose šalyse. Taigi, kai buvo nuspręsta, jog 
naujausias „Hollister“ padalinys įsikurs Lietuvoje, 
man buvo patikėta užduotis viską parengti ir pradėti 
šios gamyklos veiklą. Ir štai aš čia, neseniai atvykau į 
Lietuvą.

ir kaip jums patinka lietuva?
Lietuva – nuostabi šalis, ir sakau tai nuoširdžiai. 
Man patinka šios šalies žmonės. Jie tikri savo srities 
profesionalai, turintys puikų požiūrį į darbą. Taip pat, 
man patinka lietuviškas maistas, ypač šaltibarščiai. 
Prisipažinsiu, visą gyvenimą nemėgau burokėlių, o kai 
paragavau šaltibarščių, galėčiau juos valgyti ir valgyti.

Taip pat planuoju, kad šią vasarą Lietuvoje mane turėtų 
aplankyti vaikai. Jie jau suaugę, studijuoja Airijoje, tad 
kelionė į Lietuvą bus puikus būdas praleisti atostogas. 
Turiu jiems daug ką parodyti, ypač šiltuoju metų laiku, 
kai šioje šalyje tiek daug žalumos.

ne paslaptis, jog esate bėgikas. net 
užkietėjęs šio sporto mėgėjas, įveikęs 
ne vieną maratoną ir pusmaratonį. kaip 
atradote šią sporto šaką?
Bėgimą atradau gan seniai, maždaug prieš 
dešimtmetį. Iš pradžių tai buvo tiesiog lengvas 
apšilimas bėgant bėgtakiu prieš treniruotes sporto 
salėje, vėliau draugai pradėjo drąsinti pabandyti 
bėgioti ir man tai labai patiko. Šiandien jau esu 
įveikęs 12 maratonų įvairiose pasaulio šalyse ir dar 
apie 40 pusmaratonių. Tai skamba kaip įspūdingas 
skaičius, tačiau turiu prisipažinti, jog bėgu gana 
lėtai. Nesivaržau dėl sportinių rezultatų, man kur kas 
svarbiau užtikrintai baigti pradėtą trasą.

kai kurie bėgimo entuziastai sako, kad 
bėgimas – tai tarsi meditacija. o jums?
Galiu tai suprasti. Bėgimas iš tiesų gali būti tarsi 
savotiška meditacija. Tai tokia sporto šaka, kuria 
užsiimdamas gali daug ką apgalvoti tuo pat metu 
užsiimdamas aktyvai fizine veikla – bėgdamas gali 
rasti atsakymus ir sprendimus į rūpimus klausimus, 
susidėlioti mintis. Asmeniškai man – tai tarsi minčių 
namų ruoša. Bėgiodamas surikiuoju išsibarsčiusias 
mintis, suplanuoju dienos darbus. Man tai padeda 
pasiruošti laukiančiai dienai – pabėgiojęs į darbą 
atvykstu daug žvalesnis, energingesnis.

bėgate kasdien?
Deja ne, bet stengiuosi pabėgiot bent 3-4 dienas per 
savaitę, o likusiomis dar mankštinuosi sporto salėje.

jūsų darbas reikalauja daug 
atsakomybės, be to greitų sprendimų. 
juk vos per dvejus metus turite 
užtikrinti, kad netrukus darbą 
pradėsianti gamykla veiktų 
nepriekaištingai. ir visgi, kaip 
apibūdintumėt savo darbą – tai sprintas 
ar maratonas?
Žinoma, kad tai tikras maratonas. Per kelerius metus 
galima pastatyti gamyklos pastatą, įdiegti reikalingą 
įrangą ir pasamdyti darbuotojų, bet „Hollister“, o 
kartu ir mano, tikslas yra sukurti sąlygas sėkmingai 
gamyklos veiklai ilgalaikėje perspektyvoje. Dar prieš 
pradedant gamyklos statybas, jau žinojome, kad 
Lietuvoje liksime ilgam laikui. „Hollister“ siekia tapti 
nuolatine vietos bendruomenės dalimi. Ir nors mano 
paskyrimas Lietuvoje yra dvejiems metams, mano 
užduotis – sukurti pagrindą gamyklos ateičiai.

Dėl to suprantame, kad turime investuoti ne tik į 
naujausias technologijas ar modernius produktų 
sprendimus, bet ir į kompanijos darbuotojus. Nors 
pati gamyba Lietuvos padalinyje dar neprasidėjo, 
mūsų darbuotojai jau dabar tam aktyviai ruošiasi. 
Siunčiame juos stažuotis į kitas šalis, kuriose veikia 
„Hollister“ gamyklos, kad jose įgytų praktinės 
patirties ir susipažintų su kompanijos kultūra. Kaip 
tik neseniai dalis darbuotojų sugrįžo į Lietuvą po 
ilgalaikių stažuočių Airijoje ir JAV, kai kuriais atvejais 
ten stažavęsi net pusantrų metų.

o kokia gi ta „Hollister“ kultūra?
Mūsų kompanijos kultūra yra paremta mūsų įkūrėjo 
palikimu ir apima mūsų misiją, viziją bei nekintamus 
principus. Mūsų misija – suteikti patogesnį ir oresnį 
gyvenimą žmonėms, kurie naudojasi mūsų produktais 
ir paslaugomis. Taip pat puoselėjame viziją – augti 
ir klestėti kaip nepriklausoma, darbuotojų valdoma 
kompanija ir tuo pat metu patiems tapti geresniais 
žmonėmis. Kartu laikomės ir tokių nekintamų principų 
kaip žmogaus orumas, paslaugumas, garbingumas ir 
rūpestingumas. Ir žinoma, vadovaujamės kultūriniais 
ir moraliniais įsitikinimais, kaip turėtume dirbti kaip 
darbuotojai ir kaip žmonės.

Maratonas 
į rytojų
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Kasdien dvejiems metams į Lietuvą atvykęs 
ir šiuo metu joje gyvenantis airis Shane Caher 
įveikia ne vieną kilometrą. Ir ne tik bėgimo trasoje, 
bet ir kasdieniame darbe. Jam patikėta neeilinė 
užduotis – sėkmingai pasirengti ir pradėti naujos 
JAV specializuotos medicinos įrangos gamintojos 
„Hollister Incorporotad“ gamyklos Kaune veiklą. 
Visuomet pozityviai į savo darbą žvelgiantis 
gamyklos generalinis vadovas šypsosi – tai dar 
vienas maratonas jo gyvenime.
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išvydus olimpinių žaidynių normatyvus – 
dvejopi jausmai
Pirmą maratoną 31-erių R.Kančys įveikė 2013-aisiais 
(Frankfurte – 2 val. 30 min. 31 sek.) ir jau po dvejų metų 
Berlyne iškovojo kelialapį į Rio de Žaneiro žaidynes. 
2017-ųjų pasaulio čempionate maratonininkas tarp 
daugiau nei pusantro šimto dalyvių finišavo 24-as, 
o tais pačiais metais Hanoveryje vos nepagerino 
Lietuvos rekordo – nuotolį jis įveikė per 2 val. 13 min. 
12 sek.

Tačiau stabiliam rezultatų augimui sutrukdė 
pernai išsivystęs Achilo sausgyslės uždegimas – 
lengvaatlečio pasiruošimas Europos čempionatui 
buvo komplikuotas.

„Turėjau traumelę, pasiruošime buvo truputį 
problemų, bet dabar viskas gerai. Jei kas, jau žinau, 
kaip užbėgti prieš problemą, jei kažką pajaučiu. 
Atlieku specialius pratimus ir su trauma nebeturiu 
nieko bendro“, – per petį nusispjovė R.Kančys.

Šiam sezonui olimpietis rengėsi Alikantėje (Ispanija), 
pirmuoju vasaros startu tapo gegužės 5-ąją Prahoje 
(Čekija) vykęs maratonas, o birželio 9-ąją R.Kančys 
turėtų įveikti “Citadele” 42 km maratono distanciją 
“Citadele Kauno maratone”.

„Treniruočių stovykla praėjo puikiai, surinkta nemažai 
kilometrų, atlikta įvairiausių naujų treniruočių, kurių 
dar nebuvau daręs. Gal kiek sunkoka buvo daryti 
vienam tas treniruotes, nes padėjo tik šeimyna. Šiaip 
patenkintas stovykla, viskas gerai“, – sakė R.Kančys.

Įveikti maratoną pirmoje metų pusėje sportininkui 
dėl to, kad jis vis dar turi įvykdyti šių metų pasaulio 
čempionato normatyvą bei iškovoti svarbius reitingo 
taškus, kovojant dėl patekimo į Tokijo olimpines 
žaidynes.

Normatyvai į svarbiausią ketverių metų sporto 
renginį šįkart šokiruojančiai aukšti: 2016-aisiais 
maratonininkams pakako distanciją įveikti greičiau 
nei per 2 val. 19 min., o norint vykti į Tokiją tam reikės 
arba bėgti per 2 val. 11 min. 30 sek., arba figūruoti tarp 
geriausių atletų šios rungties planetos reitinge.

„Pamačius normatyvus, pirma reakcija buvo „vau“, nes 
normatyvai – kosminiai. Tenka prisitaikyti prie naujos 
sistemos, rinkti taškelius ir patekti tokiu būdu. Esu 
neutralus, stengiuosi padaryti viską, ką galiu, o parodys 
laikas, ar surinksiu tuos taškus“, – nedramatizavo 
R.Kančys.
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„
Vakar „Žalgirį“ palaikė sužadėtinė“, – nusijuokė 
maratonininkas Remigijus Kančys. Tuo tarpu 
Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyvio laukė 
ne mažiau įdomesnė veikla – dūkti su beveik 
aštuonių mėnesių dukrele Elze.

„Turiu daugiau veiksmo, bet prioritetai liko tie 
patys – treniruotis ir rodyti geriausius rezultatus 
karjeroje

“ 
 ryžtingai kalbėjo R.Kančys, nusitaikęs į Tokijo olimpines žaidynes.

gimus dukrai – tėvystės atostogos ir nuo 
sporto
Praėjusių metų Europos lengvosios atletikos 
čempionatas R.Kančiui nublanko prieš svarbiausią 
gyvenimo įvykį – praėjus vos porai savaičių nuo starto 
Berlyne jam gimė dukra Elzė. Sportininkas neslepia, 
kad įprasta rutina pasikeitė kardinaliai.

„Kai gimė dukra, pasiėmiau mėnesį tėvystės atostogų 
ne tik darbe, bet ir sporte. Reikėjo apsiprasti su 
naujomis pareigomis, nebuvo lengva. Dabar jau 
truputėlį adaptavomės, bet viskas priklauso nuo antros 
pusės. Jei sužadėtinė nepadėtų, būtų sudėtingiau, 
bet man labai pasisekė. Sportavimas yra kitoks nei 
buvo prieš tai, reikia susiderinti – išbėgti ar anksčiau, 
ar vėliau nei visada, reikia derintis prie šeimynos“, – su 
šypsena pasakojo R.Kančys.

Tačiau motyvacijos siekti aukštumų sporte pakitus 
dienotvarkei tikrai nesumažėjo.

„Mano poilsis dabar yra su mažyle žaidžiant žaidimus 
(juokiasi – aut. past.). Tačiau prioritetai liko tie patys 
– treniruotis ir rodyti geriausius karjeros rezultatus. 
Stengiuosi bėgti kuo greičiau, link to ir judu, reikia 
tik išlaukti“, – teigė R.Kančys, vis pasvajojantis ir apie 
pakoreguotą Lietuvos rekordą.

Ypatingu startu maratonininkui taps bėgimas 
„Citadele Kauno maratone“ – ne tik dėl to, kad čia jį 
bėgantį varžybose pirmą kartą išvys dukra, bet ir 
todėl, kad sportininkas užaugo drauge su svarbiausiu 
bėgimo renginiu Kaune.

„Mano bėgimo trasose, kur kasdien treniruojuosi, 
visada malonu varžytis. Dalyvauju čia nuo pat pirmo 
maratono, todėl jausmas visai kitas. Buvau pirmame, 
antrame, trečiame, praleidau gal tik vieną, – sakė 
R.Kančys. – Organizatorius pažįstu nuo pat „Citadele 
Kauno maratono“ įkūrimo. Žinomas kiekvienas trasos 
metras atmintinai, galima bėgti be laikrodžio (juokiasi 
– aut. past.).“

„Hollister“ pusmaratonyje arba „Continental“ 10 km 
bėgime Kaune dalyvaus ir R.Kančio sesuo Loreta. 
Pasak jo, L.Kančytė turi geras galimybes tapti 
pasaulinio lygio maratonininke.

„Sesuo dar tik po truputį atsiskleidžia. Tikiu, kad ateityje 
ji bus kur kas geresnė nei aš, jai nereikia sekti mano 
pėdomis – ji turi savo, kur kas geresnį, kelią. Loretai 
reikia subręsti iki to maratono, bet kiekvienais metais 
ji gerina savo asmeninius rekordus, tad ta diena, kada 
bėgs maratoną, kažkada išauš“, – neabejojo R.Kančys.

Daugiau informacijos apie birželio 9-ąją vyksiantį 
Kauno maratoną rasite kaunomaratonas.lt



Šiandien girdime daug raginimų būti fiziškai aktyvesniais. 
Visi sutinkame, kad bėgiojimas, kaip sporto šaka, teikia 
ir fizinės, ir psichologinės naudos. Tačiau visuomet šalia 
didžiulio reklaminio šūkio būna mažytė paantraštė arba 
patikslinimas. Kaip ir šiuo atveju: bėgti taip pat reikia 
teisingai, kad nepakenktumėme savo sąnariams ir 
nepatirtumėme traumų. Žinoma, teisingiems judėjimo 
įpročiams susiformuoti reikia laiko. Tačiau kelio sąnario 
operacija iki šiol laikoma viena iš dažniausiai atliekamų 
ortopedinių operacijų. Į ką turime atkreipti dėmesį, kad 
apsaugotume kelio sąnarį ir užtikrintai judėtume link savo 
tikslų?

kelio sąnario priešas nr. 1 – kūno raumenų 
disbalansas
Sporto klinikos kineziterapeutas Ignas Želnys teigia, kad 
neskaitant individualių kūno savybių, dažniausiai sutinkama 
kelio sąnario skausmų priežastis yra prastas viso kūno 
raumenų balansas. Jis pasireiškia, kuomet vieni raumenys 
gauna per didelį krūvį, todėl įsitempia ir sutrumpėja, 
o kiti – per mažą, todėl silpsta. Pasikeitęs raumenų 
disbalansas dažnai keičia ir kelio sąnario mechaniką. 
Padidėjęs spaudimas į sąnarinius paviršius lemia greitesnį 
jų dėvėjimąsi, lydimą skausmo. „Pavyzdžiui, jeigu bėgiko 
sėdmens raumenys yra silpni, kelio sąnarys judesio metu 
krypsta į vidų. Jam tai biologiškai nebūdinga, todėl ilgainiui 
stiprėja diskomforto jausmas ir didėja traumų rizika,“ tikina 
kineziterapeutas. „Norint apsaugoti save, būtina apsilankyti 
pas specialistą,  objektyviai įvertinti bėgimo techniką, bendrą 
kūno fizinę formą ir ambicijas. O jei jaučiate kelio srityje 
skausmą - išsiaiškinti jo priežastis ir lydinčius gretutinius 
sutrikimus. Specialių pratimų pagalba stiprinkite silpnąsias 
kūno vietas ir taip pasistūmėsite geresnių rezultatų link. 
Užtempus laiką, investicijos gali būti brangios.“

kelio sąnario priešas nr. 2 – netinkamas 
fizinis krūvis
Nepaisant to, kad fizinis aktyvumas sveikatai yra būtina 
sąlyga, tiek per mažas, tiek per didelis krūvis yra blogai. 
„Kai jo per daug – raumenys, sausgyslės, raiščiai,  sąnariniai 
paviršiai,  nervų sistema ir t. t. nespėja pailsėti, atsistatyti,  
todėl didėja traumų tikimybė,“ paaiškina Ignas. „Kai 
krūvis per mažas – prastėja sąnarinių kremzlių mityba, jos 
minkštėja, ir sąnariai tampa mažiau atsparesni traumoms. 
Jeigu ruošiatės maratonui atsakingai, vadinasi, sportuojate 
papildomai. Būtinai atkreipkite dėmesį, kaip atliekate 
pratimus, reikalaujančius kojos lenkimo. Dažnai lenkimo 
metu kelias per daug krypsta į vidų – ta pati anksčiau 
minėta trauminė padėtis. Visais atvejais, lenkdami kelią, 
stenkitės išlaikyti jo kryptį virš pėdos.“

O dėl fizinio krūvio, kineziterapijos specialistas pirmiausia 
rekomenduoja pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju, 
geriausia – sporto mediku ir tikslingai laikytis jų mitybos, 
treniruočių bei poilsio rekomendacijų.

prieš maratoną – įvertinti savo galimybes
Klinikos sporto medicinos gydytoja dr. Alma Kajėnienė 
visiems, tiek besiruošiantiems maratonui, tiek norintiems 

padidinti fizinį krūvį, gydytoja siūlo sau atsakyti į keletą 
paprastų esminių klausimų, skatinančių suklusti:

Ar Jūsų šeimos gydytojas kada nors Jums įtarė širdies ir 
kraujotakos sistemos sutrikimus arba diagnozavo aukštą 
kraujospūdį?
Ar krūtinėje jaučiate skausmą užsiimdami įprasta kasdiene 
veikla? Fizinio krūvio metu? Ilsėdamiesi?
Ar skundžiatės galvos svaigimu, dėl kurio esate praradę 
pusiausvyrą arba netekę sąmonės per paskutinius 12 
mėnesių?
Ar Jums yra diagnozuota kita lėtinė (ne širdies ar aukšto 
kraujospūdžio) liga?
Ar dėl sveikatos sutrikimų šiuo metu vartojate 
medikamentus?
Ar per pastaruosius 12 mėnesių patyrėte kaulų, sąnario ar 
minkštųjų audinių (raumens, sausgyslių, raiščių) traumų, 
apribojusių fizinį aktyvumą?

Jeigu bent vienas Jūsų atsakymas yra teigiamas, sporto 
medicinos gydytoja pataria kreiptis į specialistą ir toliau 
sportuojant laikytis jo rekomendacijų.

efektyvių rezultatų garantas – bėgimo 
technika
Norint efektyvių bėgimo rezultatų, būtina daugiau 
dėmesio skirti pačiai bėgimo technikai: kaip dedame 
pėdas, kur laikome rankas, koks mūsų žingsnių dažnis ir t. 
t. Nuo to priklauso, kur mes sukoncentruojame energiją, ar 
nešvaistome jos papildomiems nereikalingiems judesiams, 
ar neapkrauname kelio sąnario ir nesudarome palankių 
sąlygų traumoms.

Sporto klinikos specialistas pastebi, jog vieni bėgdami tarsi 
spyruokliuoja šokinėdami aukštyn-žemyn ir taip praranda 
dalį greičio, kenčia achilas. Šiuo atveju svarbi pėdos padėtis. 
„Atsispirti bėgimo šuoliukui reikėtų ne nuo kulno, o priekinės 
pėdos dalies. Taip judėdami geriau amortizuojame 
smūgius, apsaugome sąnarius ir sausgysles“, sako Ignas. 
„Liemuo taip pat turi būti šiek tiek pakreiptas į priekį, kad 
nusiimtų dalis apkrovos nuo kojų ir sutelktume daugiau 
energijos greičiui.“

Pratęsiant apie pėdas, dar vienas aktualus momentas – 
avalynė. Kineziterapijos specialistas rinktis batelius paprastai 
pataria įvertinus pėdas – jos yra kietos ar minkštos. Kieta 
pėda yra sustingusi, nelanksti, sukiojasi tarytum iš vieno 
kaulo. Tokioms reikalinga avalynė su minkštesniu padu, 
kad būtų tinkama amortizacija. Minkšta pėda – priešingai, 
paslanki, laisva ir mobili.  Tokioms tikslinga rinktis kietesnį 
pagrindą.

Toliau stebime, kaip juda rankos. „Kalbant apie taisyklingą 
rankų judesį bėgimo metu, reikia laikyti jas sulenktas 90° 
kampu prie šonų ir natūraliai judėti pirmyn-atgal,“ aiškina 
Ignas. Ir priduria: „Stenkitės jų nekryžiuoti, nes tuomet per 
daug judės liemuo ir vėlgi išeikvosite papildomai energijos.“

Judesių dažnis – taip pat svarbus saugiam bėgimui. Tai, 
kiek per minutę padarome žingsnelių, turi įtakos kelio 
sąnarių apkrovai. Anot specialisto, optimalus kiekis – 170–180 
žingsnelių per minutę. Dažnai jų padaroma mažiau, bet 
norint bėgti saugiai ir užtikrintai, verta padidinti dažnį bent 
10 proc. Pakanka tik tiek – nusiims apkrova nuo kelio sąnarių 
ir kur kas ilgiau džiaugsitės bėgimo teikiamais malonumais.

Žinoma, išgirdus tiek reikalavimų, dažnas išsigąsta. O be 
reikalo. „Visų svarbiausia – judėti“, sako Ignas. – „Judėkite, nes 
mūsų kūnas taip jau sukurtas.“
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