Lietuvos šaudymo iš lanko istorija
paruošė Vladimiras Liustrickis ir Kazimieras Janušas
Lietuvoje Lietuvoje šia sporto šaka pradėta domėtis 1959 metais. Viktoro Černiausko iniciatyva prie
Šiaulių pedagoginio instituto buvo įkurta šaudymo iš lanko sekcija, vėliau, taip pat Šiauliuose, buvo
įkurta sekcija prie Pionierių Namų, kuriai vadovavo Antanas Kazlauskas. Viktoras Černiauskas,
dirbdamas etatiniu treneriu "Nemuno" draugijoje, įtvirtino šaudymo iš lanko šaknis Lietuvoje.
1960m. liepos mėnesį įkurtos sekcijos Vilniuje ir Kaune, įvyko pirmos stipriausių lankininkų varžybos
su mediniais lankais ir strėlėmis iš medžio. Pirmaisiais neoficialiais čempionais tapo Dalia Dildaitė ir
Petras Deksnys.
1961m. šaudymas iš lanko buvo užregistruotas Lietuvos respublikiniame sporto komitete ir tapo
oficialia sporto šaka.
1962m. Palangoje įvyko I-asis LTSR čempionatas. Šaudoma iš dviejų nuotolių: 50 ir 30 metrų.
Pirmąja oficialia LTSR čempione moterų tarpe tapo Nijolė Petraitytė (treneris Arūnas Šalkauskas) ir
Arūnas Šalkauskas vyrų tarpe, prizines vietas užėmė Irena Svolkinaitė, Aldona Mačiukaitė, Petras
Deksnys, Edmundas Kučinskas.
Metų pabaigoje buvo sudarytos vyrų ir moterų rinktinės ir pateikta paraiška dalyvauti TSRS
čempionate.
Nuo 1963 metų LTSR sportininkai dalyvauja TSRS pirmenybėse. Nors rezultatai ypatingai
nedžiugino, tačiau buvo įgytos žinios, pasidalinta patirtimi, įsigytas inventorius. Užimtos paskutinės
bei priešpaskutinės vietos nenuvylė sportininkų, priešingai - sustiprino ryžtą.
Jau 1964 metais Lietuvos rinktinė Sąjunginėse varžybose dalyvavo kaip lygiavertė. Iš 20-ties komandų
buvo užimtos 14-15 (vyrų ir moterų) vietos, bendra - 15 vieta.
1965m. įkurta LTSR šaudymo iš lanko federacija, vėliau pavadinta Lietuvos lankininkų federacija.
Tais pačiais metais tarptautinė federacija FITA įsteigė kvalifikacinius ženkliukus sportininkams,
įveikusiems 1000, 1100, 1200, 1300 taškų sumas pratime FITA-1.
Tuo tarpu TSRS sporto komiteto nustatyti sportiniai kvalifikaciniai įvertinimai, veikiantys ir Lietuvos
respublikoje, buvo: III atskyris, II atskyris, I atskyris, kandidatas į sporto meistrus, sporto meistras,
tarptautinės klasės sporto meistras.
Edmundas Kučinskas pirmasis Lietuvoje įvykdė sporto meistro normatyvą ir tuo pačiu FITA
federacijos 1000 taškų kvalifikacinio ženklelio reikalavimus, surinkęs 1047 taškus pratime FITA-1.
1968m. gegužės mėn. LTSR sportininkai pirmą kartą dalyvavo tarptautinėse varžybose. Lenkijos
"Surmos" klubo sportininkai viešėjo Vilniuje ir susitiko su Lietuvos šaudymo iš lanko rinktinėmis.
Moterų grupėje atkaklią dvikovą tarp pasaulio jaunių čempionės G.Kotloš ir šiaulietės N.Petraitytės
laimėjo Lenkijos sportininkė.Viešnia keturkovėje surinko 912 taškų. Šiaulietės rezultatas - 905 taškai.
Vyrų grupėje kaunietis Juozas Žolynas užėmė antrąją vietą (986 taškai).
1969m. Nijolė Kučinskaitė surinko 1111 taškų, t.y. pasiektas 1100 taškų FITA ženklelio reikalavimas.
1964 - 1969 metais čempionais ir prizininkasis yra tapę: p.Žukaitė, Nijolė Petraitytė, Aldona
Mačiukaitė, Irena Svolkinaitė, Nijolė Kučinskaitė, I.Kliučiūtė, Vitalija Dovydaitytė, Irena Ivoškutė,
Petras Deksnys, Edmundas Kučinskas, Juozas Žolynas.
Sąjunginėse varžybose Lietuvos rinktinė šoktelėjo iki 12 vietos. Kasmet gerinami Lietuvos rekordai
atskiruose nuotoliuose ir pratime FITA-1.
1970 metais Lietuvos čempionate buvo pradėtas šaudyti pratimas FITA-2. Čempione moterų tarpe (su
rezultatu 2169 taškai) tapo Vitalija Dovidaitytė, vyrų tarpe (su rezultatu 2134) tapo Edmundas
Kučinskas.
Tais pačiais metais pagerinti dar du Lietuvos rekordai. 30 m nuotolyje pasiekta 340 taškų suma,
2x30m pasiekta 650 taškų. Šių rekordų autorius - Juozas Žolynas.
1971 metais Lietuvos lankininkų gretas papildė jaunas perspektyvus sportininkas Gediminas
Maksimavičius. Jį treniravo šaudantis treneris Edmundas Kučinskas. 1971m. Gediminas
Maksimavičius TSRS tautų spartakiados metu pratime FITA-2 surinko 2184 taškus ir pagerino
Lietuvos rekordą. Tais pačiais metais Gediminas tapo Lietuvos čempionu.
1971 metais dvi dienas vyko atviros Lietuvos pirmenybės, dalyvaujant Baltarusijos TSR rinktinei,
Šiaulių "Lokomotyvo", Misko ASK ir "Burevestniko" lankininkų komandoms. Nijolė Petraitytė tapo
nugalėtoja, bendroje sumoje surinkusi 1112 taškų. Šis rezultatas buvo naujas LTSR rekordas ir tik 38
taškais žemesnis už tarptautinės klasės sporto meistro normatyvą. Nijolė pasiekė dar du respublikos

rekordus: 2x50m nuotolyje surinko 587 taškus ir 13 taškų pagerino šiaulietei V.Dovydaitytei
priklausiusį rekordą. 60 metrų nuotolyje ji surinko 279 taškus ir atėmė rekordą iš vilnietės G.Valner.
Irena Svalkinaitė užėmė trečią vietą. Gediminas Maksimavičius - pirmąją.
Draugiškas Rygos "Dinamo" ir Šiaulių "Lokomotyvo" lankininkų mačas (1971m.) pasibaigė šiauliečių
pergale. Individualiai startavusi N.Petraitytė 30 metrų nuotolyje viršijo 300 taškų sumą. Šį aukštą
rezultatą parodė ir varžybų nugalėtoja O.Indriulytė.
1972 metais ypač išsiplėtė šaudymo iš lanko geografija Lietuvoje. Jei iki šiol šaudymas iš lanko buvo
vystomas tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevežyje, tai 1972m.
įsikūrė sekcijos Panevežio rajone, Kupiškyje, Veisėjuose, Gargžduose, Naujojoje Akmenėje. Lyginant
su 1970 metais, sportininkų besitreniruojančių šaudyti iš lanko, skaičius išaugo trigubai. Geriausių
Lietuvos lankininkų gretose taip pat tuo metu buvo: Dalia ir Laima Jasaitės, Audronė Jucevičiūtė,
Irena Ivoškutė, Natalija Chatina, Vida Leonavičiūtė (treneris A.Vitkauskas), G.Mikailionytė; vyrų
tarpe - Romualdas Rečiūga, Edmundas Butkus, Algirdas Butkevičius.
Pagausėjo ir trenerių gretos: Gediminas Maksimavičius atvyko į Klaipėdą ir tapo miesto rinktinės
treneriu. Klaipėdoje tuo metu taip pat dirbo Edmundas Krištopaitis. Iš Šiaulių į Vilnių atvyko treneris
ir šaudymo iš lanko Lietuvoje pradininkas Viktoras Černiauskas. Vilniuje taip pat dirbo treneris
A.Vitkauskas. Kaune dirbo treneriai Edmundas Kučinskas ir Irena Svalkinaitė, Šiauliuose - Antanas
Kazlauskas ir Edmundas Butkus.
Didelį įnašą vystant Lietuvos šaudymą iš lanko įnešė Gediminas Maksimavičius. Jis įrengė Klaipėdoje,
Smiltynėje, pirmą specializuotą šaudymo iš lanko aikštę, kuri buvo pripažinta viena geriausių Tarybų
Sąjungoje. Lietuvoje buvo pradėti pravedinėti TSRS čempionatai bei CT "Dinamo" pirmenybės,
Sąjungos taurė. Buvo rengiamos TSRS rinktinių treniruočių stovyklos.
1972m. Rygoje vyko Pabaltijos ir Leningrado žiemos pirmenybės, kuriose, susumavus dviejų nuotolių
rezultatus, pirmą vietą užėmė Lietuvos lankininkai - 3351 taškai. Antri - estai, treti - latviai.
Asmeninėje įskaitoje G.Mikailionytė (560) ir G.Maksimavičius (593) - treti.
LTSR čempionate Gediminas Maksimavičius pagerino tris Lietuvos rekordus: 2x90m - 523 taškai,
2x70m - 594 taškai ir pratime FITA-2 - 2240 taškų ir tapo čempionu.
Poznanėje, tarptautinėse varžybose, kartu su keturiomis Lenkijos komandomis ir atstovais iš
Vengrijos, N.Petraitytė surinko 1147 taškus ir užėmė trečiąją vietą, Gediminas Maksimavičius - antrą.
LTSR V spartakiadoje pagerinti du rekordai: šaudydamas iš 30 metrų ir du kartus po 30 metrų,
kaunietis Juozas Žolynas surinko atitinkamai 340 ir 650 taškų.Vyrų ir moterų tarpe laimėjo atstovai iš
Kauno: V.Dovidaitytė surinko 2169 taškus, jos komandos partneris E.Kučinskas - 2134 taškus.
1973 metais Lietuvos čempionu tampa Romualdas Pečiūra vyrų tarpe, o moterų tarpe niekam
neužleido lyderės pozicijos Nijolė Petraitytė.
Gediminas Maksimavičius 1973m. TSRS čempionate Leningrade iš 50 metrų nuotolio surinko 321
tašką, tuo pakartodamas Europos ir TSRS rekordus bei pagerindamas Lietuvos rekordą.
1974m. Tarptautinėse varžybose "Pavasario strėlės" Gediminas Maksimavičius pirmas iš Lietuvos
lankininkų įvykdė tartautinės klasės sporto meistro normatyvą (1157 taškai) ir jam suteikiamas
tarptautinės klasės sporto meistro vardas.
1974 metais Klaipėdoje vykusiose LTSR pirtmenybėse Nijolė Petraitytė pagerino penkis respublikos
rekordus: 2x70m - 569 taškai, 2x60m - 599 taškai, 2x50m - 509 taškai, 2x30m - 640 taškų, pratime
FITA-2 - 2317 taškų. Vyrų tarpe R.Rečiūga tapo absoliučiu respublikos čempionu.
1975 metais TSRS tautų spartakiadoje šaudant už Lietuvos rinktinę vėl pagerinami du Lietuvos
rekordai: FITA-1 - 1265 taškai ir FITA-2 - 2466 taškai. Jų autorius - lankininkas Algirdas Butkevičius.
Lietuvos čempionų titulus vėl apgynė Gediminas Maksimavičius ir Nijolė Petraitytė. Tais pačiais
metais sustiprinama Lietuvos šaudymo iš lanko vyrų komanda. Gedimino Maksimavičiaus kvietimu į
Lietuvą atvyksta gyventi tarptautinės klasės sporto meistras Vladimiras Giča, TSRS rinktinės narys.
Nežiūrint į tai, 1976 metais Lietuvos čempionu tapo Romualdas Pečiūra. Jis pagerino Lietuvos
rekordą: 2x90m - 502 taškai. Moterų tarpe vėl čempione tampa Nijolė Petraitytė, tačiau nedaug jai
nusileidžia perspektyvi jauna sportininkė Jūratė Šereikytė.
1977 metais Gedimino Maksimavičiaus iniciatyva Giruliuose įrengiama šaudymo iš lanko aikštė,
atitinkanti visus tarptautinius reikalavimus. Į Lietuvą atvyksta gyventi dar vienas TSRS rinktinės
narys, tartautinės klasės sporto meistras Aleksandras Panžinas. Tačiau Lietuvos rinktinės pozicijos
TSRS sportinėje arenoje ypatingai nepasikeitė. Vyrų komanda iš aštuntos vietos pakilo į penktą, tačiau
bedrakomandinė vieta iš dešimtos pakilo tik į aštuntą vietą.
1978m. į Lietuvos lankininkų lyderes iškilo jauna žvaigždė - Jūratė Šereikytė. Ji tapo Lietuvos

čempione, Lietuvos spartakiados nugalėtoja, TSRS jaunimo pirmenybių prizininke.
1979m. Jūratė Šereikytė tapo TSRS jaunimo žaidynių nugalėtoja. Europos pirmenybėse Belgijoje
iškovojo pirmą vietą.
1979m. vyrų tarpe Lietuvos čempionu tapo legionierius Aleksandras Panžinas.
1980m. Jūratė Šereikytė toliau skina laurus vieną po kito: TSRS CT "Dinamo" žiemos pirmenybėse
užėmė pirmą vietą, TSRS jaunimo čempionate tapo čempione, tarptautiniame turnyre "Pavasario
strėlės" užėmė trečią vietą, TSRS čempionate užėmė antrą vietą. Neužleido lyderės pozicijos ir
Lietuvos čempionate.Vyrų tarpe Lietuvos čempionu tapo jaunas sportininkas Gediminas Čekys.
1981m. antrus metus iš eilės Lietuvos čempionu tapo Gediminas Čekys. Jūratė Šereikytė TSRS žiemos
pirmenybėse užėmė trečią vietą, Lietuvoje eilinį kartą apgynė čempionės titulą, TSRS jaunimo
pirmenybėse užėmė pirmą vietą.
Pabaltijo respublikų pirmenybėse sėkmingai pasirodė kita Lietuvos lankininkė Vitalija Kazlauskaitė. Ji
iškvojo pirmą vietą. Be to, ji sėkmingai pasirodė žiemos uždarų patalpų pirmenybėse, kur jai atiteko
pirma vieta.
1982 metais Lietuvos lankininkas Gediminas Čekys TSRS čempionate įvykdė tarptautinės klasės
sporto meistro normatyvą ir tapo tarptautinės klasės sporto meistru. Tuo pačiu pagerino Lietuvos
rekordą pratime FITA-2 - 2526 taškai. Tačiau Lietuvos čempionu tapo Aleksandras Panžinas. Moterų
tarpe nenugalima Jūratė Šereikytė. Ji taip pat tapo TSRS jaunimo čempionato nugalėtoja, TSRS
čempionato nugalėtoja, Europos pirmenybių prizininke, pagerino Lietuvos rekordus (70m - 308 taškai,
FITA-2 - 1224 taškai).
1983 metais TSRS tautų spartakiadoje Jūratė Šereikytė užėmė pirmą vietą. Tapo nugalėtoja
tarptautiniame turnyre Vokietijoje, kur dalyvavo lankininkai iš 18-kos šalių, laimėjo tarptautinį
čempionatą Belgijoje, TSRS taurės varžybose užėmė trečią vietą, tarptautiniame turnyre "Pavasario
strėlės"- antrą vietą. Vladimiras Giča peržengė 1300 taškų kvalifikacinio FITA ženkliuko ribą ir tuo
pačiu pagerino Lietuvos rekordą, surinkdamas 1306 taškus.
1984 metais Klaipėdoje dirbo net septyni treneriai. Aukšto sportinio meistriškumo mokykloje dirbo
A.Butkevičius,V.Danilevičius; vaikų, jaunių sporto mokykloje - V.Packevičius; "Dinamo" sporto
draugijoje - D.Šereikytė; "Darbo rezervų" sporto draugijoje - G.Maksimavičius, T.Panžina,
A.Panžinas. Didelėje konkurencijoje buvo pasiekti aukšti sportiniai rezultatai. Tų metų čempionatuose,
draugijų pirmenybėse, spartakiadose, jaunimo žaidynėse laimėdavo Klaipėdos trenerių paruošti
lankininkai.
1984 -1986 metais TSRS ir tarptautinėse varžybose sėkmingai dalyvavo Jūratė Šereikytė, Gediminas
Čekys, Aleksandras Panžinas, Tomas Kučinskas, Edmundas Butkus ir kt.
1986m. Lietuvoje šaudymą iš lanko kultivavo 150 sportininkų, iš jų 4 TSRS tarptautinės klasės, 60
TSRS sporto meistrų, dirbo 9 etatiniai treneriai.
Po 1986m., pasitraukus iš aktyvaus sporto vedantiesiems sportininkams, pamaina pasirodė neparuošta.
Šaudymo iš lanko sportas pradėjo smukti, nutrūko finansavimas, šaudymo iš lanko bazės buvo
pradėtos naudoti kitiems tikslams.
LTSR rekordai:
FITA-1:
1306 tšk, Vladimiras Giča, 1985m, Klaipėda
1224 tšk, Jūratė Šereikytė, 1982m, Maskva
90/70m:
303 tšk, Vladimiras Giča, 1977m, Dušanbė
308 tšk, Jūratė Šereikytė, 1980m, Kachovka
70/60m:
324 tšk, Gediminas Čekys, 1981m, Dušanbė
320 tšk, Zita Butkevičiūtė, 1985m, Klaipėda
50m:
333 tšk, Gediminas Čekys, 1981m, Dušanbė
312 tšk, Zita Butkevičiūtė, 1985m, Maskva
30m:
352 tšk, Tomas Kučinskas, 1986m, Klaipėda
340 tšk, Zita Butkevičiūtė, 1984m, Kijevas

ŽMONĖS
***
Gediminas Maksimavičius (g. 1947m.) tarptautinės klasės sporto meistras, atvyko gyventi iš Kauno į
Klaipėdą 1972 metais ir čia įtvirtino šaudymo iš lanko sekciją. Klaipėdoje, Smiltynėje savo jėgomis
įrengė vieną geriausių šaudymo iš lanko aikščių, pradėjo dirbti treneriu sporto komitete.
G.Maksimavičiui dirbant, labai suaktyvėjo šaudymo iš lanko sportas Lietuvoje, jo pastangomis buvo
vykdomi TSRS bei CS "Dinamo" čempionatai Klaipėdoje, taip pat jo iniciatyva į Lietuvą atvyko
gyventi ir Lietuvos rinktinę papildė tuometiniai TSRS rinktinės nariai Vladimiras Giča bei
Aleksandras Panžinas, kurie įnešė svarų indėlį į Lietuvos šaudymo iš lanko sportą. G.Maksimavičius
1971 metais pasiekė Lietuvos rekordą Maskvoje, V TSRS tautų spartakiadoje, pratime FITA-2
surinkęs 2184 taškus. 1972m. pasiekti Lietuvos rekordai iš 2x90m nuotolio (523 taškai), 2x70m - 594
taškai, pratime FITA-2 per Lietuvos čempionatą Klaipėdoje jis surinko 2240 taškų. 1974 metais
G.Maksimavičius varžybose "Pavasario strėlės" (Vilnius) pirmas Lietuvoje įvykdė tarptautinės klasės
sporto meistro normatyvą, surinkęs 1157 taškus. 1973 metais Leningrade pasiekė TSRS ir LTSR
rekordą: iš 50 metrų surinko 321 tašką.1971 ir 1972m. Lietuvos čempionas.
***
Giedra Baltranaitė (g.1956m.), treneris G.Maksimavičius. 1974m. tarptautinių varžybų Vilniuje metu
60 metrų distancijoje surinko 272 taškus, sporto meistrė.
***
Daiva Jarochina (g.1967m.), sporto meistrė (1989m.), 1985m. jaunių žaidynių čempionė, 1987m. V
jaunimo žaidynių čempionė, 1989m. VI žiemos jaunimo žaidynių čempionė.
***
Romualdas Rečiūga (g.1949m.), sporto meistras, Klaipėdos I poliklinikos gydytojas. 1973 ir 1974m.
Lietuvos čempionas. 1974m. žiemos čempionato ir VI vasaros spartakiados nugalėtojas, spartakiadoje
pratime FITA- 2 surinkti 2124 taškai. 1976m. iš dviejų 90 metrų distancijų sumos rekordas - 520
taškų.
***
Valentinas Danilevičius (g.1954m.), treneris G.Maksimavičius. Jaunimo žaidynių "Dinamo" draugijos
čempionas, sporto meistras (1974m.), Latvijos rekordininkas, Rygoje (1975m.), tarnaujant sporto
dalinyje, TSRS ginkluotų pajėgų čempionate iš 50 metrų dviejų nuotolių sumos surinko 605 taškus,
FITA-2 pratime - 2305 taškus. 1974m. VI Lietuvos vasaros spartakiadoje užėmė III vietą, daugkartinis
"Dinamo" čempionas, Lietuvos čempionatų prizininkas. Nuo 1976m. pradėjo dirbti šaudymo iš lanko
treneriu Klaipėdos vaikų, jaunių sporto mokykloje. 1981m. perėjo į aukšto sportinio meistriškumo
mokyklą. 1986 - 1995m. grįžo dirbti į vaikų, jaunių mokyklą. 1985m. su treneriu E.Kučinsku (Kaunas)
trenerių tarybos išrinkti Lietuvos rinktinės treneriais. 1982m. suteikta respublikinė teisėjo kategorija.
***
Algirdas Butkevičius (g.1954m.), treneris G.Maksimavičius, sporto meistras (1975m.). VII TSRS
Tautų spartakiadoje Maskvoje (1979m.) pasiekęs Lietuvos rekordus: FITA-1 pratime surinko 1265
taškus, FITA-2 pratime surinko 2466 taškus, 90 metrų distancijoje surinko 286 taškus, 70m - 308
taškus, 50m - 326 taškus, 30m - 346 taškus. 50m rezultatas buvo spartakiadų rekordas. Daugkartinis
TSRS kaimo draugijų prizininkas, Lietuvos "Nemuno" draugijos čempionas, Lietuvos čempionatų
prizininkas. 1976m. pradėjo dirbti šaudymo iš lanko treneriu Klaipėdos raj."Nemuno" draugijoje.
1982m. suteiktas Lietuvos TSR trenerio vardas už tarptautinės klasės sporto meistro Gedimino Čekio
paruošimą. Nuo 1981m. dirbo Klaipėdoje atidarytoje Aukšto sportinio meistriškumo mokykloje
treneriu.
***
Jūratė Šereikytė (g.1964m.), treneris G.Maksimavičius. 1978m. LTSR absoliuti čempionė, CT
"Dinamo" prizininkė. 1979m. visų LTSR dalyvautų čempionatų laimėtoja. 1979m. LTSR tautų
spartakiados visų nuotolių, pratimo FITA-2 absoliuti čempionė (5 aukso medaliai). Europos
neoficialaus čempionato Belgijoje nugalėtoja. CT "Dinamo" žiemos čempionato čempionė. 1980m.

TSRS žiemos čempionato (Ždanovas) trumpų distancijų 2x25m čempionė. 1980m. TSRS jaunimo
čempionė.
***
(Dragosič). Tarptautinio turnyro "Pavasario strėlės" III vietos laimėtoja. Jaunimo Europos čempionato
(Lisabona) nugalėtoja. 1980m. TSRS čempionato II vietos laimėtoja. 1981m. visų LTSR čempionatų
nugalėtoja. TSRS žiemos čempionato (Charkovas) trumpų distancijų (18 ir 25 metrų) čempionė. CT
"Dinamo" prizininkė. TSRS čempionato (Maskva) III vietos laimėtoja. Alma-Atoje
"Dinamo"draugijos čempionė. 1982m. visų LTSR čempionatų nugalėtoja. CT "Dinamo" žiemos
turnyro čempionė. Vasaros turnyro (Dušambe) prizininkė. TSRS jaunimo prizininkė. Europos jaunimo
čempionato (Liuksemburgas) I vietos laimėtoja. Lietuvos rekordininkė, Lietuvos rekordas (1982m.) iš
distancijų 70, 60, 50 ir 30 metrų sumos pasiektas Maskvoje, surinkti 1224 taškai. Lietuvos rekordas
(1980m.) 70m - 308 taškai pasiekti Naujoje Kachovkoje. 1983m. LTSR tautų spartakiados čempionė.
Tarptautiniame turnyre Vokietijoje Sondershausen mieste užėmė I vietą. 18 šalių turnyro Belgijoje
čempionė. TSRS taurės (1983m.) varžybų prizininkė. III vieta užimta Ulan-ude. Tarptautinio turnyro
(dalyvavo sportininkai iš 20 šalių) "Pavasario strėlės" Lvove II vietos laimėtoja. 1984m. daugkartinė
TSRS turnyrų prizininkė. 1985-1986m. daugiau dalyvavo turnyruose už Lietuvos ribų. Daug kartų
gerino Lietuvos rekordus: 30 metrų rekordas 345 taškai (pasiektas Naujojoje Kachovkoje, Rusija),
50m - 232 taškai (Poznan, Lenkija), 60m - 336 taškai (Lvovas, Ukraina), 70m - 323 taškai (Naujoji
Kachovka, Rusija).
***
Vladimiras Giča (g.1951m.), tarptautinės klasės sporto meistras (1976m.). 1977m. TSRS čempionate
Klaipėdoje iš dviejų 70 metrų distancijų sumos surinkti 603 taškai. Daugkartinis Lietuvos čempionas
(1980, 1981, 1985m.), rekordininkas, TSRS ginkluotų pajėgų rinktinės narys, TSRS čempionas.
1983m. pratime FITA-2 surinko 2540 taškų, 2x30m - 693 taškus. Pirmas viršijo 1300 taškų ribą
(1985m. varžybose Klaipėdoje, buvo surinkti 1306 taškai).
***
Edmundas Krištopaitis(g.1932m.), kandidatas į sporto meistrus, 1974-1979m. dirbo šaudymo iš lanko
treneriu Klaipėdos miesto "Dinamo" taryboje, pirmasis Jūratės Šereikytės ir Skaidros Sasnauskaitės
treneris, kurios vėliau tapo sporto meistrėmis.
***
Skaidra Sasnauskaitė (g.1966m.), sporto meistrė (1985m.), 1985m. Lietuvos čempionė.
***
Gediminas Čekys, tarptautinės klasės sporto meistras, Lietuvos rekordininkas, trenerių A.Butkevičiaus
ir V.Danilevičiaus mokinys. 1980 ir 1981m. Lietuvos jaunimo čempionas. 1982m. pratime FITA-2
pasiekė Lietuvos rekordą, surinkęs 2526 taškus.
***
Vitalija Kazlauskaitė (g.1961m.), sporto meistrė (1979m.). 1980m. Lietuvos čempionė. Pabaltijos
respublikų čempionė. 1981m. Lietuvos žiemos čempionato čempionė.
***
Vidas Packevičius (g.1960m.), kandidatas į sporto meistrus, 1981-1985m. dirbo Klaipėdos vaikų,
jaunių sporto mokykloje, 1985-1988m. Klaipėdos miesto "Dinamo" taryboje. Kartu su
V.Danilevičiumi paruošė sporto meistrą Liną Bernotą.
***
Vidmantas Vaičekauskas (g.1963m.), sporto meistras (1981m.), 1984m. Lietuvos jaunimo žaidynių
čempionas. 1986m. Užgorode TSRS "Dinamo"čempionas.

***
Zita Butkevičiūtė (g.1965m.), sporto meistrė (1983m.). 1984m. Lietuvos jaunimo žaidynių čempionė,
pratime FITA-2 surinkti 2293 taškai. 1986m. Lietuvos čempionė.
***
Tatjana Panžina (g.1951m.), sporto meistrė, 1971-1981m. vaikų, jaunių sporto mokykloje trenerė. Nuo
1982m. šaudymo iš lanko trenerė "Darbo rezervų" draugijoje.
***
Aleksandras Panžinas (g.1949m.), tarptautinės klasės sporto meistras. 1975m. TSRS VI spartakiados
nugalėtojas, daugkartinis TSRS "Darbo rezervų" draugijos čempionatų nugalėtojas. 1978m. FITA-1
pratime surinko 1288 taškus. 1979, 1982, 1983m. Lietuvos čempionas, VIII Lietuvos spartakiados
nugalėtojas. Nuo 1979m. sportavo Klaipėdoje, nuo 1982m. dirbo treneriu "Darbo rezervų"draugijoje.
***
Danguolė Šereikytė (g.1957m.), 1980-1985m. dirbo trenere Klaipėdos m. "Dinamo" taryboje, 1977m.
LTSR II jaunimo žaidynių čempionė, Lietuvos čempionatų prizininkė.
***
Edmundas Kučinskas (g.1936m.), sporto meistras, 1962m. technikas inventarizatorius, 1962-1969m.
šaudymo iš lanko treneris visuomenininkas, 1966-1992m. Lietuvos rinktinės vyr.treneris, 1972-1973m.
studijavo Maskvos valst.centriniame kūno kultūros institute (aukštieji trenerių kursai), nuo 1992m.
šaudymo iš lanko, kulkinio šaudymo, kovinio šaudymo parengimo vyr.instruktorius, treneris. 8kart
tapo absoliučiu Lietuvos šaudymo iš lanko čempionu. Parengė 1 tarptautinės klasės meistrą, 19 sporto
meistrų. Lietuvos nusipelnęs treneris.

