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Sportuojanti Lietuva – nuotraukų albume
Išrinkti ir įvertinti gražiausi 2009 metų sporto kadrai - Kūno kultūros ir sporto departamente apdovanoti
konkurso "Sportuojanti Lietuva" geriausieji

Metų nuotrauka. Įtampa

T.Stasevičiaus nuotr.

Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbti ir apdovanoti geriausių 2009 m. sporto nuotraukų autoriai.
Sporto nuotraukų konkursą „Sportuojanti Lietuva“, skirtą profesionaliems spaudos fotografams ir fotomėgėjams,
praėjusiais metais Kūno kultūros ir sporto departamentas surengė antrus metus iš eilės.
"Sportas - tai ne tik sekundės, metrai, taškai ar įvarčiai, bet ir jį supanti aplinka. Džiugu, kad departamentas, nepaisant
sunkmečio, rado lėšų tokio svarbaus leidinio finansavimui", - sakė KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas
Vaiginas.

"Fotografija atspindi viską - nuo šalies gyvenimo, politikos iki sporto. Toks leidinys - svarbus sporto populiarinimo būdas.
Tikiu, kad ši knyga turės išliekamąją vertę", - kalbėjo naujasis KKSD generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.
Antrajame nuotraukų konkurse dalyvavo net 79 fotografai ir mėgėjai, t. y. beveik dvigubai daugiau nei pirmajame, kai
nuotraukas konkursui buvo pateikę 44 dalyviai. Jie konkursui pateikė per 2000 nuotraukų, iš kurių į nuotraukų albumą
„Sportuojanti Lietuva. 2009“ sugulė per pusantro šimto.
Konkurso dalyviai nuotraukas pateikė pagal šešias temas – didysis sportas, sportas visiems, portretas, moteris sporte,
netikėtas kadras ir „Kodas – oficialu“. Pagrindinė sąlyga, pateikiant nuotraukas, buvo ta, kad jose turi būti užfiksuota
sportuojanti Lietuva, t. y. 2009 metų Lietuvos sporto įvykiai ir renginiai, Lietuvos sporto aktualijos, Lietuvos sportininkai,
Lietuvos sporto žmonės ir pan.
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Rugsėjo 12 d., eidamas 87 metus, mirė vienas iškiliausių
Lietuvos lengvosios atletikos trenerių ir sporto žmonių
profesorius Povilas Karoblis.

2

Dano Rapšio ir Andriaus Šidlausko trenerė Ina Paipelienė:
„Niekas pasaulyje nesupranta, kaip su tokiomis sąlygomis
demonstruojame tokius rezultatus.“
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LSSA prezidentas Česlovas Garbaliauskas: „Mūsų šalies
studentai sportuoja apgailėtinomis sąlygomis, bet vis tiek
sugeba parvežti medalių“.
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Šeštadienį Kroatijoje vykusiame 100 km bėgimo pasaulio
čempionate R. Seitkalijevas finišavo 43-ias, o R. Zaicevas
- 89-as.
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Pirmosios Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių sporto
meistrų žaidynės pateko ir į Lietuvos sporto istoriją.
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Nuotraukas vertino ir laureatus išrinko KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojo Evaldo Skyrius vadovaujama komisija,
kurios nariai taip pat buvo Lietuvos spaudos fotografų klubo pirmininkas Jonas Staselis, Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos ir KKSD atstovai.
Pagrindinės nominacijos – „Metų nuotraukos“ autoriumi tapo fotografas iš Panevėžio Tomas Stasevičius. Jam įteikta
speciali skulptūra.
Temos „Didysis sportas“ nugalėtoju tapo fotografas Saulius Jankauskas (Šiauliai), temos „Sportas visiems“ – Vytautas
Ruškys („Šiaulių kraštas“), temos „Moteris sporte“ – fotografas Mindaugas Ažušilis (Vilnius). Dviejų temų – „Portreto“ ir
„Netikėto kadro“ – geriausių nuotraukų autoriais pripažinta po du fotografus. Taigi temos „Portretas“ nugalėtojais išrinkti
Lietuvos motociklų sporto federacijos fotografas Matas Jakniūnas (Panevėžys) ir fotografas M.Ažušilis, o „Netikėto

Vilniuje, S. Daukanto aikštėje šalia Prezidentūros, finišavo ralis „Aplink
Lietuvą 2018“.

