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Visos „Sūduvos“ organizacijos vardu 
noriu Jums padėkoti, kad visada esate 
su mumis, aistringai palaikote komandą 
per rungtynes Marijampolėje ir 
išvykose!

Klube stengiamės nuolat tobulėti - ne 
tik suburti kuo stipresnę komandą, kuri 
Jus džiugintų savo žaidimu, bet ir kitose 
srityse. Neabejoju, 2018-aisiais jau paste-
bėjote ne vieną malonų atsinaujinimą 
tiek stadione, tiek komunikacijoje, tiek 
kitose srityse.

Mūsų komanda antrus metus iš eilės 
surengė įspūdingą žygį Europos taurių 
turnyruose, debiutavome Čempionų 
lygoje. Keliaudami nuolat bendraujame 
su savo daug patirties sukaupusiais 
varžovais, gilinamės į tai, kaip jie dirba 
įvairiose srityse. Tokių klubų kaip „Sion“, 
Razgrado „Ludogorec“, Nikosijos APOEL, 
Belgrado „Crvena zvezda“ ar Glazgo 
„Celtic“ praktiniai pavyzdžiai ir gerano-
riški patarimai mums yra neįkainojami.

Būtent mūsų buvusių varžovų veiklos 
pavyzdžiai leidžia man šiandien Jums 
pristatyti dar dvi naujoves.

Svarbiausia naujiena – narystė 
„Sūduvos“ klube. Stebėjome, kaip šią 
sritį vysto įvairūs Lietuvos sporto klu-
bai, tačiau mums priimtiniausią pavyzdį 
radome būtent pas vienus iš buvusių 
mūsų varžovų. Naujasis mūsų projektas 
leis didesne klubo dalimi pasijausti ne 
tik žmonėms, nuolat besilankantiems 
stadione, bet ir tiems, kas prijaučia 

„Sūduvos“ 
  bičiuliai,

„Sūduvai“, tačiau gyvena kituose mies-
tuose ar užsienyje. Kviečiu visus jungtis 
į „Sūduvos“ šeimą, o plačiau apie narys-
tės teikiamus privalumus skaitykite 34 
puslapyje.

Antrąją naujieną šiuo metu laikote 
savo rankose. Daug kalbama apie 
spaudos leidinių gyvenamas paskuti-
niąsias dienas, tačiau Glazge išvydome 
puikiai gyvuojantį „Celtic“ savaitinį 
žurnalą, nuostabios kokybės rungtynių 
programėles.

Be to, matome, kad tarp „Sūduvos“ 
aistruolių vėl išpopuliarėjo autografų 
rinkimas, nuolat sulaukiame užklau-
simų, ar galima įsigyti ką nors, ant ko 
būtų galima rinkti futbolininkų para-
šus. Tad šiame leidinyje ir rasite ne tik 
kiek kitokių, nei įprasta, straipsnių apie 
„Sūduvos“ narius, bet ir dalies žaidėjų 
nuotraukas su vietomis autografams.

„Sūduvos“ žurnalas nebus mėnesinis, 
jis džiugins Jus keletą kartų per metus. 
Pirmasis 2019-ųjų numeris su išsamiu 
kito sezono komandos pristatymu taps 
ir nemokama dovana visiems, pasi-
naudojusiems pirmąja mano minėta 
naujiena – tapusiems „Sūduvos“ nariais.

Dar kartą ačiū visiems, esantiems kartu 
su mumis. Palaikykite „Sūduvą“ ir 
mėgaukitės futbolu!

Vidmantas Murauskas
FK „Sūduva“ prezidentas
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Marijampolės „Sūduvos“ vyriausia-
sis treneris Vladimiras Čeburinas, 
2017-aisiais atvedęs komandą į istorinę 
viršūnę – pergalę Lietuvos čempionate, 
džiaugiasi Lietuvoje įgyjama patirtimi.

Kviečiame susipažinti su 53 metų fut-
bolo specialisto iš Kazachstano mintimis 
apie futbolą ir gyvenimą Lietuvoje iš 
pirmų lūpų.

Pradžia. Į futbolą patekau labai seniai, 
mokydamasis 4 klasėje. Tėtis buvo didelis 
sporto gerbėjas, aš irgi kartu sėdėdavau prie 
televizoriaus, kai žiūrėdavo rungtynes. Man 
patiko visos sporto šakos, bet vieną dieną 
su draugu nuėjome ir užsirašėme į futbolo 
treniruotes Karagandos „Šachtior“ klube. 
Nuo tada ir esu futbole.

Aukščiausias taškas. Per savo futbolininko 
karjerą daugiausia teko rungtyniauti Sovietų 
sąjungos II lygoje. 1982 metais, kai buvau 
dar visai jaunas žaidėjas, „Šachtior“ iškovojo 
teisę žaisti pereinamąsias rungtynes dėl 
kelialapio į aukščiausiąją lygą su tuometiniu 
Ordžonikidzės „Spartak“. Tai tikriausiai ir 
buvo mano didžiausias laimėjimas.

Treneris. Baigęs žaidėjo karjerą turėjau įvai-
rių kitų reikalų, nes reikėjo gyventi, maitinti 
šeimą, bet nuo futbolo nenutolau. Žaidėme 
miesto ir panašiose pirmenybėse.

Vieną dieną, būdamas, berods, 36 metų, 
sulaukiau pasiūlymo pabandyti treniruoti 
vieną komandą. Pabandžiau, sekėsi visai 
gerai. Pirmaisiais mano darbo metais savo 
pirmenybėse užėmėme 4-ąją vietą, kitais – 
pirmąją. Vėliau jau su kita Karagandos srities 
komanda buvome treti ir keletą metų – pirmi.

Tuomet pakvietė „Šachtior“. Pradėjau nuo 
jaunimo komandos, kurioje žaidė į dublerių 
komandą dar nepatenkantys vaikinai. Po 
keleto mėnesių perkėlė į dublerių ekipą, 
tapau asistentu, o 2007-aisiais jau buvau 
pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio 
asistentas.

Asistentu komandose dirbau 8 metus, kai 
vieno sezono pabaigoje tapau laikinai einan-
čiu vyriausiojo trenerio pareigas. Kitą sezoną 
buvau paskirtas nuolatiniu vyriausiuoju tre-
neriu. Su „Šachtior“ laimėjome Kazachstano 
čempionato bronzą, taip viskas ir įsibėgėjo.

Lietuva. 2014 metais agentas pasakė, kad 
yra galimybė imtis darbo mažo miestelio 
Pakruojo komandoje „Kruoja“. Man įdomu 
patirti naujus dalykus, todėl iššūkį priėmiau.

Pakruojyje atlikome labai didelį darbą, iki 
šiol su malonumu prisimenu tuos laikus, esu 
dėkingas visiems klubo žmonėms, žaidė-
jams. Buvo labai sunku, trūko labai daug 
visko, bet sutapo mūsų visų norai, siekiai ir 
sugebėjome užimti antrąją vietą.

Vėliau buvo kvietimas grįžti į Kazachstaną, 
bet ten dėl įvairių priežasčių man nepavyko.

Kurį laiką buvau laisvas, todėl su malonumu 

V. Čeburinas: 
„Lengvų sezonų nebūna“
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priėmiau atėjusį „Sūduvos“ kvietimą. Taip 
sugrįžau į Lietuvą ir vis dar esu čia.

Nežinau, ar galiu sakyti, kad esu čia savas, 
sunku tai įvertinti. Tačiau tikrai sutikau čia 
daug gerų žmonių.

Labai didelis minusas man yra kalba. Sunkiai 
man kalbos sekasi, gal nesu tam gabus. 
Lietuviškai suprantu jau daug, bet pačiam 
kalbėti sunku. Tačiau tikrai džiaugiuosi, kad 
šiandien esu čia ir man viskas sekasi taip, 
kaip sekasi.

Taktika 5-3-2. Dažnai lankausi įvairiuose 
specializuotuose tinklalapiuose, skaitau įvai-
rias nuomones, domiuosi, mokausi. Sakoma, 
jei sustojai, tai jau pavėlavai.

Taip atsirado ir ši taktika, nemažai komandų 
ja ir anksčiau naudojosi. Galimybė ja remtis 
labai priklauso nuo turimų žaidėjų, reikia 
gerų ne tik vidurio gynėjų, bet ir krašto 
gynėjų, kurie atliktų labai daug darbo. Jei yra 
tinkami žmonės, galima šia schema naudo-
tis. Ji leidžia ir gerai gintis, ir gerai pulti.  

Standartinės padėtys. Viskas prasidėjo 
„Kruojoje“, kai po analizės pastebėjau, kad 
mums tai gerai sekasi. Lygoje buvo keletas 
labai stiprių komandų, su kuriomis mums 
reikėjo kažkaip kovoti, kurti kažką savo, kaž-
kur primesti savo sąlygas. O juk standartinės 
padėtys yra žaidimo elementas, leidžiantis 
kamuolį labai greitai pristatyti į baudos 
aikštelę. Toliau jau svarbu, kaip žaidėjai toje 
zonoje elgsis.

2017-aisiais mums šis elementas nuostabiai 
sekėsi ir „Sūduvoje“, bet šiemet praradome 
aštrumą šioje srityje. Be to, dabar visi 
skiria standartinėms padėtims labai daug 
dėmesio.

iš pirmų lūpų

V. Čeburinas – tikintis žmogus.

2017-aisiais iškovotas čempi-
onų titulas buvo pirmasis ne 
tik „Sūduvos“ istorijoje, bet ir 
V. Čeburino karjeroje.

Laisvalaikis. Marijampolėje gyvenu gerame 
bute, viskas man čia yra gerai. Pastaruoju 
metu su malonumu apsilankau pas 
„Sūduvos“ gerbėją Irmantą, kuris man duoda 
valtį, visą įrangą ir galiu ežere žvejoti. Aš 
esu didelis žvejybos gerbėjas, tačiau pernai 
nepavyko išvykti į žvejybą nei karto. Todėl 
esu labai dėkingas Irmantui už suteikiamą 
galimybę.

Žvejyba man yra ne tik poilsis ir malonumas. 
Žvejojant į galvą ateina geriausios idėjos.

Prietarai. Pirmiausia reikia pasakyti, kad esu 
tikintis žmogus. Manau, tikėjimas reikalingas 
kiekvienam žmogui.

Bet turiu ir savų dalykų, kurių nenorėčiau 
visų vardinti. Visada įlipu į komandos auto-
busą paskutinis, išlipu pirmas, autobusas 
pakeliui į rungtynes negali važiuoti atbulas. 
Tačiau tai gal labiau tradicijos, kurių laikausi, 
nei prietarai.

2018-ųjų pabaigos sunkumai. O kuris 
sezonas buvo lengvas? Nežinau, ar kuris 
sezonas buvo lengvas, todėl sunku palyginti, 
ar šiais metais mums yra sunkiau. Lengvų 
sezonų nebūna.
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I. Kardumas 1987 metais gimė Kroatijos 
rytuose esančiame Osijeke. Tai yra 
ketvirtas pagal dydį šalies miestas, 
turintis kiek daugiau nei 100 tūkst. 
gyventojų. Osijeką garsina vietos futbolo 
klubas, kurį galima vadinti vienu pajė-
giausių Kroatijoje.

„Tai yra labai gražus, kultūrinis miestas. 
Turime daug įvairių mokyklų, paminklų. 
Taip pat tai yra labai sportiškas miestas. 
Iš Osijeko kilę tokie garsūs futbolinin-
kai, kaip Marko Babičius, Davor Šukeras, 
Domagojus Vida ir labai daug kitų“, – 
savo gimtąjį miestą pristatė kroatas.

Įsigijo garsus Austrijos klubas

I. Kardumas augo ne itin sportiškoje 
šeimoje, todėl futbolą atrado tiesiog 
gatvėje.

„Mano šeimai patinka sportas, bet tik 
kaip laisvalaikio leidimo forma, ne 
profesionalus, – pasakojo futbolinin-
kas. – Žaisti futbolą pradėjau būdamas 
šešerių. Tai nutiko gatvėje. Vyresni 
vaikai neturėjo vartininko, todėl į var-
tus pastatė mane. Visa kita yra istorija. 
Vartininkas buvo mano pirma ir vienin-
telė pozicija.“

Augdamas I. Kardumas žavėjosi dau-
guma to metu elitinių vartininkų, o 
būdamas 17 metų suprato, kad futbolas 
bus jo profesija.

„Žinoma, turėjau mėgstamus žaidė-
jus. Viskas prasidėjo nuo 1994-ųjų 
pasaulio čempionato JAV. Pirmieji varti-
ninkai, kuriais žavėjausi, buvo Gianluca 
Pagliuca, Claudio Taffarelas, Thomasas 

„Džiaugiuosi, kad esu 
šios istorijos dalimi“

„Sūduvos“ poliglotas 
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Ivanas 
Kardumas: 

Ivanas Kardumas nežinojo, ko 
tikėtis, kai 2016-aisiais atvyko 
į Marijampolę ir pasirašė kon-
traktą su „Sūduva“. Šiandien 
31 metų kroatas didžiuojasi, 
kad tapo vienu iš klubo istori-
nių laimėjimų autorių.
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iš arTi

Ravelli, Andreasas Kopke, – prisiminė 
„Sūduvos“ vartų sargas. – Kad futbolas 
gali būti mano profesija, supratau būda-
mas 17 metų. Tuomet pasirašiau pirmąjį 
savo kontraktą su „Osijek“ ir pradėjau 
gyventi kaip futbolo profesionalas.“

Osijeke augantis vartininkas buvo vienas 
perspektyviausių šalyje, todėl sulaukė ir 
įvairaus amžiaus Kroatijos rinktinių tre-
nerių dėmesio. 2014-aisiais I. Kardumas 
sužaidė rungtynes savo šalies 18 mečių 
rinktinėje, o vėliau buvo nuolat kviečia-
mas į 19-mečių komandą (sužaidė 10 
rungtynių).

„Tai buvo svajonės išsipildymas, nes 
kiekvienas futbolininkas svajoja žaisti 
rinktinėje. Džiaugiuosi, kad ta svajonė 
man išsipildė, – pasakojo vartininkas. – 
Jaunimo rinktinėse teko susitikti su 
ne vienu garsiu futbolininku. Žaidžiau 
kartu su Nikola Kaliničiumi, Mario 
Mandžukičiumi, Vedranu Čorluka, Ivanu 
Striničiumi, Dejanu Lovrenu.“

Kiekvienam futbolininkui, patenkančiam 
į Kroatijos bet kurio amžiaus rinktinę, tai 
yra signalas, kad jo galimybės yra labai 
didelės. Tai leidžia svajoti apie aukš-
čiausius tikslus ir žaidimą garsiausiuose 
pasaulio klubuose. I. Kardumui viskas 
tuo metu taip pat sekėsi tiesiog puikiai.

„Svajojau žaisti dideliuose ir gerai 
žinomuose stadionuose su garsiomis 
komandomis ir žaidėjais. Svajojau žaisti 
Čempionų lygoje. Ačiū Dievui, dauguma 
šių svajonių man išsipildė“, – džiaugėsi 
vartininkas.

Itin gerai I. Kardumui sekėsi žaisti gimta-
jame Osijeke, o puikus žaidimas gimtinėje 
suteikė galimybę persikelti į Vienos 
„Austria“ komandą. Austrijos klubas išpirko 

vartininko kontraktą iš „Osijek“.
„Žaidimas Osijeke man išliko atmintyje 
kaip nuostabus laikas. 2010–2011 metų 
sezone aistruoliai išrinko mane geriausiu 
komandos žaidėju, kitą sezoną žaidėme 
Kroatijos taurės turnyro finale, o vėliau 
perėjau į garsų klubą“, – taip laiką gimta-
jame klube apibūdino kroatas.

Vis dėlto žengti dar aukščiau nepavyko. 
Austrijos sostinėje I. Kardumui teko ten-
kintis atsarginio vartininko pozicija.

„Nieko ypatingo nenutiko. Tiesiog mane 
įsigijo didelis klubas, o jo komandoje 
tuo metu žaidė Austrijos rinktinės varti-
ninkas. Buvo labai sunku gauti daugiau 
žaidimo laiko, tačiau tai buvo gera patir-
tis, iš kurios aš daug pasimokiau“, – sakė 
futbolininkas.
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Jaunimo rinktinėse teko susi-
tikti su ne vienu garsiu 
futbolininku. Žaidžiau kartu 
su nikola Kaliničiumi, mario 
mandžukičiumi, Vedranu Čorluka, 
ivanu Striničiumi, Dejanu lovrenu.

Sąlygos padarė įspūdį

2014-aisiais kroatas grįžo į gimti-
nės „Slaven Belupo“ komandą, o 
2016-aisiais likimas jau atvedė į Lietuvą.

„Sezonas „Slaven Belupo“ koman-
doje man buvo labai geras. Turėjau 
daug variantų naujam žingsniui, bet 
derybos vis žlugdavo. Teko kurį laiką 
pabūti be klubo, o tada atėjo pasiūly-
mas iš „Sūduvos“, – savo istoriją dėstė 
I. Kardumas. – Istorija yra mano hobis, 
todėl žinojau keletą dalykų apie Lietuvą. 

11



Taip pat žinojau, kad lietuviai labai gerai 
žaidžia krepšinį. Tuo metu mano padė-
tyje negalėjau labai daug svarstyti, todėl 
priėmiau pasiūlymą ir tikėjausi, kad 
viskas susiklostys kuo geriau.“

Dabar, kai „Sūduva“ tapo Lietuvos čem-
pione, o Europos taurių turnyruose 
apsilankė ne vieno garsaus klubo stadi-
one, galima sakyti, kad I. Kardumo viltys 
pasiteisino. Tačiau ir pirmieji kroato 
įspūdžiai iš Marijampolės 2016-aisiais 
buvo geri.

„Čia esančios sąlygos man tikrai 
padarė įspūdį, – neslėpė kroatas. – 
Infrastruktūra yra tiesiog nuostabi, 
žaidėjai čia turi viską, ko reikia, kad 
galėtų visą dėmesį skirti treniruotėms 
ir žaidimui. Marijampolė man pasirodė 
kaip mažas, bet gražus, miestas, kuriame 
gyvena mieli žmonės. Taip pat turiu 
pasakyti, kad visa Lietuva yra graži šalis.“

2015-aisiais „Sūduva“ A lygoje buvo 
ketvirta, o 2016-aisiais palypėjo vienu 
laipteliu aukščiau – į trečiąją vietą.

„Tai nebuvo lengvi metai, bet aš juos 
prisiminsiu kaip sėkmingus. Žaidėme LFF 
taurės turnyro finale, užėmėme trečiąją 
vietą, o tai ir buvo minimalus mūsų tiks-
las“, – sakė I. Kardumas.

2017-aisiais viskas staiga apsivertė 
aukštyn kojomis – „Sūduva“ pirmą 
kartą istorijoje pateko į Europos lygos 
atrankos atkrintamąjį etapą, o Lietuvos 
čempionate nutraukė Vilniaus „Žalgirio“ 
pergalių seriją ir taip pat pirmą kartą 
istorijoje tapo šalies čempione.

I. Kardumas yra vienas iš tų žaidėjų, 
kuriems rūpi ne tik rungtynių rezultatas. 
Kroatas visada papildomai domisi į sta-

iš arTi

Kroatas itin dėkingas „Sūduvos“ varti-
ninkų treneriui A. Ramonui.

I. Kardumas – vienas populiariausių 
„Sūduvos“ žaidėjų.
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iš arTi

dioną atvykusių žiūrovų skaičiumi, klubo 
vykdomomis iniciatyvomis ir mielai pats 
prisideda.

„Klubas pradėjo augti visose srityse. 
Atvyko daug gerų žaidėjų, susibūrė 
puiki trenerių komanda, drabužinėje 
buvo nuostabi atmosfera. Taip pat 
mūsų aistruoliai labai gerai palaikė per 
visas rungtynes, tai stūmė mus pir-
myn, – sėkmingiausią sezoną „Sūduvos“ 
istorijoje analizavo vartininkas. – Mačiau 
ir matau labai daug teigiamų permainų. 
Vis daugiau žmonių į stadioną ateina 
su šeimomis, kasdien auga „Sūduvos“ 
sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose 
„Facebook“ ir „Instagram“, klubo vardas 
vis populiarėja.“

Geriausi vartininkų treneriai – 
„Osijek“ ir „Sūduvoje“

Savo žaidimu ir sportine forma I. 
Kardumas taip pat yra patenkintas.

„Esu patenkintas savo žaidimu, esu 
geros sportinės formos ir manau, kad 

Vartininkas svajojo žaisti dideliuose 
stadionuose, o šiemet sulaukė 

galimybės pasirodyti legendiniame 
Glazgo „Celtic Park“.

savo darbą atlieku profesionaliai. Ir 
toliau sunkiai dirbsiu, o sunkus darbas 
visada lemia gerus rezultatus, – kalbėjo 
kroatas. – Turiu padėkoti „Sūduvos“ 
vartininkų treneriui Audriui Ramonui, 
su kuriuo daug dirbame. Manau, jis ir 
„Osijek“ vartininkų treneris yra geriausi 
specialistai, su kuriais man teko dirbi 
per visą mano karjerą.“

„Sūduva“ šiuo metu, be I. Kardumo, turi 
dar tris vartų sargus – Igną Plūką, Evaną 
Aleksandrovą-Rudley ir Vilių Stebrį.

„Tai yra jauni, geri, talentingi vartininkai, 
mes visi puikiai sutariame, – tvir-
tino kroatas. – Darbas su A. Ramonu 

infrastruktūra yra tiesiog nuos-
tabi, žaidėjai čia turi viską, ko 
reikia, kad galėtų visą dėmesį 
skirti treniruotėms ir žaidimui.
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jiems leidžia kasdien tobulėti. Manau, 
„Sūduva“ neturėtų nerimauti dėl varti-
ninko pozicijos ateityje.“

Vis dėlto I. Kardumas komandoje dau-
giau laiko praleidžia kartu ne su savo 
pozicijos kolegomis.

„Turiu daug gerų draugų „Sūduvoje“, 
bet daugiausiai laiko praleidžiu su labai 
geru vaikinu Gersonu Acevedo. Tiesa, 
išvykose nuo pačios pradžios gyvenu 
kartu su Andro Švrljuga“, – pasakojo 
vartininkas.

I. Kardumas komandoje išsiskiria ir tuo, 
kad moka daugiausiai kalbų. Su Balkanų 
šalių atstovais susikalbėti nekyla sun-
kumų, nes visos šio regiono kalbos 
yra panašios į kroatų, su G. Acevedo 
vartininkas kalbasi ispaniškai, su vyriau-
siuoju treneriu Vladimiru Čeburinu 
ar Vitalijumi Gajdučiku – rusiškai, su 

Danieliu Offenbacheriu – vokiškai, su 
kitais – angliškai.

„Moku 4 užsienio kalbas, manau, kad 
esu tiesiog gabus kalboms, – svarstė 
futbolininkas, – Tiesa, lietuvių kalba yra 
sunki. Bet keletą lietuviškų žodžių taip 
pat žinau, šį tą suprantu.“

Marijampolėje I. Kardumas gyvena su 
žmona Janja, kuri yra ir didžiausia varti-
ninko palaikytoja.

„Susipažinome dar tuomet, kai ji buvo 
studentė, o kartu esame jau 7 metus. 
Ji yra didžiausia mano atrama, – pasa-
kojo vartininkas. – Marijampolėje mūsų 
mėgstamiausia vieta yra Poezijos par-
kas, tačiau laisvą laiką dažniausiai skiriu 
poilsiui, tai yra svarbiausia profesiona-
liam futbolininkui. Kai būna daugiau 
laisvo laiko, aplankome įvairias Lietuvos 
vietas. Esame buvę Nidoje, Klaipėdoje, 
Palangoje, Kaune, bet man labiausiai 
patinka Vilniaus senamiestis, kuriame 
yra daug bažnyčių ir įvairių istorinių 
objektų.“

I. Kardumą šiuo metu galima vadinti 
vienu populiariausių ir labiausiai mėgs-
tamų „Sūduvos“ žaidėjų. Vartininkas yra 
visada šiltai sutinkamas tiek stadione, 
tiek už jo ribų, o geriausio rungtynių 
žaidėjo rinkimuose pirmąją vietą ais-
truoliai dažnai taip pat skiria būtent 
šiam futbolininkui.

2017-aisiais I. Kardumas daug 
prisidėjo prie pirmojo istorijoje 
„Sūduvos“ iškovoto čempionų titulo.

mes kuriame istoriją, 
įtvirtinome „Sūduvos“ vardą 
Europos futbolo žemėlapyje. 
Esu labai laimingas, kad turiu 
galimybę būti to dalimi.

iš arTi
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„Taip, aš tai jaučiu ir tai yra labai 
malonus jausmas, – šypsojosi kroa-
tas. – Gatvėje žmonės mane atpažįsta, 
džiaugiuosi kaskart, kai tenka su kuo 
nors pasikalbėti. Geriausio žaidėjo 
rinkimų rezultatai man taip pat daug 
reiškia, džiaugiuosi, kad žmonės taip 
įvertina mano darbą.“

Belgrade – artimųjų būrys 2018-ieji

„Sūduvai“ bent kol kas yra tokie pat 
sėkmingi kaip ir 2017-ieji. Komanda 
vėl pasiekė ketvirtąjį Europos lygos 
atrankos etapą, o į Marijampolę atvyko 
tokios garsios komandos, kaip Nikosijos 
APOEL, Belgrado „Crvena zvezda“ ir 
Glazgo „Celtic“. 

„Mes kuriame istoriją, įtvirtinome 
„Sūduvos“ vardą Europos futbolo 
žemėlapyje. Esu labai laimingas, kad 
turiu galimybę būti to dalimi. Net sunku 
išskirti kažkurias iš šių metų rungtynių, 
nes visi varžovai buvo labai stiprūs, 
garsūs, gilias tradicijas turintys klu-
bai“, – džiaugėsi I. Kardumas.

Vis dėlto galima teigti, kad visiems 
„Sūduvos“ legionieriams iš Balkanų 
šalių ypatingos buvo rungtynės 
Belgrade su „Crvena zvezda“. Bene gau-
siausios palaikymo komandos Serbijos 
sostinėje sulaukė būtent I. Kardumas. 
Į Belgradą atvyko 14 kroato artimųjų ir 
draugų.

„Belgradas yra netoli sienos su Kroatija, 
tad nieko keisto, kad atvyko daug žmo-
nių“, – šyptelėjo „Sūduvos“ vartininkas.

Marijampolės komanda galingai pradėjo 
ir 2018-ųjų A lygos sezoną. „Sūduva“ 
buvo susikūrusi didelį atotrūkį nuo 

iš arTi

I. Kardumas su žmona Janja 
susipažino prieš 7 metus.

„Žalgirio“, tačiau dar prieš Europos 
taurių turnyrus patirti du pralaimėji-
mai gerokai komplikavo padėtį turnyro 
lentelėje.

„Normalu, kad sezono metu būna ir 
geresnių laikotarpių, ir prastesnių, kai 
prarandi taškus. Dabar visas dėmesis 
bus skirtas tik A lygai, stengsimės lai-
mėti kuo daugiau rungtynių ir apginti 
čempionų titulą, – žadėjo I. Kardumas. – 
„Sūduva“ yra komanda, kuri susitelkia 
sunkiomis akimirkomis, todėl su nekan-
trumu laukiu iššūkių.“
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#19 VaiDaS SlaVicKaS

Vieta autografui

300 rungtynių „Sūduvoje“
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2018 m. „Sūduvą“ papildę futbolininkai

#2 mariuS ČiniKaS

#9 SanDro GoTal

Vieta autografui

Vieta autografui
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2018 m. „Sūduvą“ papildę futbolininkai

#20 JoVan ČEDJEnoViČ

Vieta autografui

#13 iGnaS plūKaS 

Vieta autografui
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2018 m. „Sūduvą“ papildę futbolininkai

#23 GuilhErmE FinKlEr

#26 EVan 
alEKSanDroV-riDlEy

Vieta autografui

Vieta autografui
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2018 m. „Sūduvą“ papildę futbolininkai

#33 mihrET TopČaGiČ

#92 DaniEl oFFEnbachEr

Vieta autografui

Vieta autografui
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300 rungtynių „Sūduvoje“

#6 poVilaS lEimonaS

Vieta autografui
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100 rungtynių „Sūduvoje“

#82 alGiS JanKauSKaS

Vieta autografui

#11 anDro šVrlJuGa

Vieta autografui
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1. Melomanas

Gersonas Acevedo. Jis mums 
nuolat užveda visas dainas.

2. Kino ekspertas

Robertas Vėževičius ir Vaidas 
Slavickas. Kaip tik kalbėjome 
kažką apie vieną serialą, jie 
išsamiausiai viską analizavo.

3. Gurmanas ar maisto kritikas

A. Jankauskas labiausiai kriti-
kuoja maistą. Mane jau traukia 
per dantį dėl to.

Dar verta paminėti Semirą 
Kerlą. Jis ne viską valgo, vežio-
jasi savo makaronus, žuvį, yra 
įsigilinęs į tuos maisto reikalus.

4. Labiausiai apsiskaitęs

Povilas Leimonas daug visko 
žino, nors knygų gal ir nelabai 
skaito.

5. Linksmiausias

Andro Švrljuga. Jis daugiausiai 
visko prikrečia, dažniausiai 
visus pralinksmina. Dar prie 
linksmiausių priskirčiau trenerį 
Audrių Ramoną.

6. Madingiausias

Tikriausiai taip pat Gersonas. 
Jis savo apranga išsiskiria 
komandoje.

7. Visų sporto šakų ekspertas

Giedrius Matulevičius ir Darius 
Isoda. Jie nuolat aptarinėja 
įvairių šakų rezultatus. Taip pat 
ir Andro.

8. Didžiausias kompiuterinių 
žaidimų mėgėjas

Komandos administratorius 
Dovydas Lastauskas ir D. Isoda. 
G. Matuevičius irgi tuo užsiima.

9. Technikos ekspertas

V. Slavickas geriausiai gaudosi 
šioje srityje. Automobiliuose 
visus tuos karbiuratorius ir kt. 
taip pat puikiai išmano D. Isoda 
ir P. Leimonas.

10. Verslininkas

Treneris Eivinas Černiauskas. 
Su jo pagalba galima viską 
Marijampolėje sutvarkyti.

11. Šnekiausias komandos 
narys

Aleksandras Živanovičius. 
Juokauju, jis yra mažiausiai 
kalbus. Daugiausiai kalba, 
tikriausiai, Andro.

KApitOnAS A. JAnKAuSKAS 
ir JO KOmAndA

12. Punktualiausias

A. Ramonas. Kai ateini į treni-
ruotę ar susirinkimą, jis visada 
būna atvykęs anksčiau.

13. Prietaringiausias

Vyriausiasis treneris Vladimiras 
Čeburinas. Jis visada ta pačia 
koja žengia į aikštę, nešiojasi 
rožinį ir t.t. Tarp žaidėjų kažką 
tradiciškai daro A. Švirljuga, bet 
nežinau, ar ten prietarai.

Verta pastebėti, kad prietarai 
labiau būdingi mūsų regiono 
žmonėms, prietarai likę iš 
sovietinių laikų. Užsieniečiai 
rungtynių dieną ir nagus, ir 
plaukus kerpasi, jie viso to 
nežino.

Marijampolės „Sūduvos“ kapitono Algio Jankausko 
paprašėme išrinkti 2018-ųjų komandos „-iausius“: 
linksmiausius, madingiausius, prietaringiausius ir t.t.

A. Jankausko ir visos komandos triumfas po rungtynių Nikosijoje su APOEL.
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2017-aisiais kilęs kriptovaliutų 
bumas įtraukė ir vieną „Sūduvos“ 
futbolininką – Robertą Vėževičių. 
Saugas investavo į kriptovaliutų 
kasybą ir ne itin išgyvena dėl 
smukusių bitkoinų kainų.

„Kai kilo bumas dėl bitkoinų, pradėjau 
domėtis ta tema, ieškojau informaci-
jos internete, skaičiau, žiūrėjau įrašus 
„Youtube“. Taip ir kilo noras šiek tiek 
investuoti, – savo nuotykių kriptovaliutų 
pasaulyje pradžią atskleidė sūduvietis. – 
Buvau ir viename seminare, kuriame 
buvo dėstoma apie bandymus nuspėti, 
kaip keisis kriptovaliutų kursai ateityje. 
Gavau daugiau informacijos, radau 
bendraminčių. Tada buvo kilęs didelis 
bumas, įtraukė mane, bet dabar esu kiek 
užleidęs šią sritį, A lyga ima viršų.“

Panikai nepasidavė

Susidomėjimą galbūt kiek atvėsino ir tai, 
kad po milžiniško bumo atėjo atvirkš-
tinis procesas – bitkoino kursas labai 
stipriai krito ir kilo šios srities entuziastų 
panika.

„Komandos draugai kartais patraukia per 
dantį, kai pasirodo kokia nors nauja žinia 
apie krentantį bitkoino kursą, – nusijuokė 
R. Vėževičius. – Po Naujų metų bitkoinas 
tikrai smego žemyn. Kai pradėjau domė-
tis, jis kainavo 11 tūkstančių eurų, vėliau 
kaina pakilo iki 19 tūkst., po to krito iki 
4 tūkst., o dabar, kai kalbamės, kainuoja 
6,3 tūkst. Iš bitkoinų nei pralobau, nei 
nuskurdau. Šiuo metu esu atgavęs tai, ką 
investavau, gal net šiek tiek esu pliuse. 
Aš nepasidaviau panikai, neišsipardaviau, 
laikau tai, ką turiu, ir tikiuosi, kad kursas 
atsigaus. Dabar štai rašo, kad bitkoinas 
kitais metais gali kainuoti ir 50 tūkst. Dėl 
viso to labai neišgyvenu, šią veiklą laikau 
labiau pasižaidimu, hobiu, nėra čia labai 
didelių mano pinigų. O jei pasisektų, tai 
kodėl gi ne?“

Dėl kriptovaliutų bumo pasaulyje buvo 
atsiradęs ir kompiuterinės technikos, 
reikalingos jiems virtualioje erdvėje 
kasti, trūkumas. Dalis entuaziastų masiš-
kai pirkosi įrangą, tačiau R. Vėževičius 
pasuko kitu keliu.

„Yra žmonių, kurie perka įrangą ir kasa 
namie. Jei turėtum tuščią garažą ir pigią 

Įtrauktas 
kriptovaliutų 
bangos
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elektrą, galima būtų mąstyti, statyti 
aparatus ir juos pasileisti. Aš pasirinkau 
kitą variantą, – pasakojo gražiausio 2017 
metų Lietuvos įvarčio autorius. – Yra 
vadinamasis „Cloudmining“. Vienas pas 
save sunkiai ką nors iškasi, o kai jungiesi 
į „debesį“, kuriame visi sujungia savo 
kompiuterius, jau kažkas įmanoma. JAV 
yra kompanija „Genesis mining“, keletas 
kitų, kuriose gali įsigyti kurį nors siūlomą 
planą, reikiamą kiekį elektros ir taip 
kasti. Jei kažką iškasi, gali pirktis daugiau 
resursų ir t.t. Aš pasirinkau šį kelią.“

Tiki kriptovaliutų ateitimi

Tiesa, po kilusio bumo visi pradėjo taip 
masiškai kasti bitkoinus, kad pasiekti 
norimą rezultatą tapo labai sunku. Todėl 
R. Vėževičius investavo ir į kitą kriptova-
liutą – eterį.

„Nesu užsiciklinęs ant bitkoino, esu 
įsigijęs ir šiek tiek eterio. Bitkoinas yra 
kaip dievas, nuo kurio viskas prasidėjo, 
bet eterio ateitimi tikiu labiau. Ten 
viskas paprasčiau – atsiskaitymai ir visa 
kita, kaip kriptovaliuta eteris, manau, yra 
geriau visais atžvilgiais, – tikino futbo-
lininkas. – Kriptovaliutų dabar yra labai 
daug, virš 300. Kai kurias net tikromis 

kriptovaliutomis sunku vadinti, tai yra 
tiesiog projektai. Būna, žmonės patiki 
jų ateitimi, galvoja, kad dabar nusipirks 
už 10 centų, o ateityje parduos už 1000 
eurų. Taip ir prarandami pinigai. Geriau 
investuoti į žinomas, jau įsitvirtinusias 
kriptovaliutas.“

Kriptovaliutų skeptikų skaičius 
pasaulyje tikriausiai nenusileidžia 
jų entuziastų kiekiui, daug kur net 
uždraustos kriptovaliutų reklamos. Vis 
dėlto R. Vėževičius tiki, kad būtent čia 
yra valiutų ateitis.

„Man vis tiek rodo labai daug tų reklamų, 
gal kad domiuosiu šia tema, – nusijuokė 
futbolininkas. – Manau, jos gali turėti 
įtakos nebent silpnam, lengvai palaužia-
mam žmogui. Kaip ir alkoholio atveju. O 
dėl kriptovaliutų... Aš tikiu jų ateitimi. Dar 
ne taip seniai niekas neįsivaizdavo, kad 
darysime patys bankinius pavedimus 
internetu, galėsime nusipirkti, pavyz-
džiui, skalbimo mašiną neiškėlę kojos 
iš namų. Manau, kriptovaliutų įsigalėji-
mas nėra labai tolima ateitis. Jau dabar 
kriptovaliutomis galima atsiskaityti kai 
kuriose kavinėse, pirkti lėktuvų bilietus, 
keliones. Manau, ir bitkoino kursas pakils 
atgal iki 15-19 tūkst.“

R. Vėževičius 
tiki, kad 
netolimoje 
ateityje kripto-
valiutos įsigalės 
pasaulyje.

pomėGiai
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Marijampolietis Gytis Gelgota, 
1998-2002 metais su 3 skirtingais 
klubais 5 kartus tapęs Lietuvos 
čempionu, šiuo metu savo gyve-
nimo kelią tiesia Švedijoje, 
tačiau atidžiai seka „Sūduvos“ 
rezultatus.

G. Gelgota į futbolą pateko būdamas 
trečiokas. Lemtingas gyvenimo posū-
kis buvo atliktas tuometinėje 6-ojoje 
vidurinėje mokykloje (dabar – „Sūduvos“ 
gimnazija), kai į mokyklą užsuko vaikų 
grupę treniruotėms rinkęs treneris 
Saulius Stankūnas. Taip futbolas iš 
būsimo Lietuvos čempiono gyvenimo 
išstūmė iki tol lankytas sportinių šokių 
treniruotes.

Sezonas „Sūduvoje“ tapo paskutiniu 
Lietuvoje

Gabus futbolininkas sparčiai tobu-
lėjo, todėl netrukus atsisveikino 
su Marijampole ir progos užsivilkti 
„Sūduvos“ marškinėlius sulaukė tik pra-
bėgus daugeliui metų.

5 kartus Lietuvos čempionas

„Nespėjau pažaisti gimtojo miesto 
reprezentacinėje komandoje, nes 
būdamas 13 metų palikau namus ir 
išvažiavau į tuometinę Panevėžio sporto 
mokyklą-internatą. Lietuvai atkūrus 
Nepriklausomybę, mokykla užsidarė, 
tuomet persikėliau į Vilniaus Olimpinį 
sportininkų rengimo centrą. Iš ten 
ir patekau į pirmąją savo suagusiųjų 
komandą – Vilniaus „Panerį“, – prisi-
minimais dalijosi G. Gelgota. – Šioje 
komandoje praleisti metai – patys 
įsimintiniausi. Ten supo nuostabūs klubo 
žmonės, žaidėjų tarpusavio santykiai 
buvo draugiški, ten perėjau iš vaikų fut-
bolo į suagusiųjų“.

Po „Panerio“ gynėjui Lietuvoje teko 
pakeisti ne vieną klubą, o permainos 
leido ir pasiekti unikalų rezultatą. 

„Šiaulių „Karedoje“ pirmą kartą 
tapau Lietuvos čempionu. Kaip to 
neatsiminsi? – įsimintinas karjeros 
akimirkas ėmė vardinti futbolinin-
kas. – Esu dėkingas likimui, kad nors ir 
trumpai, tačiau pusę metų teko pažaisti 
ir reprezentacinėje to meto Lietuvos 

Gytis 
Gelgota:
„Sūduva“ – artimiausias širdžiai klubas“
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Marijampolietis futbolininko 
karjerą užbaigė ir trenerio kelią 
pradėjo Lidšiopingo klube 
Švedijoje.

komandoje – Vilniaus „Žalgiryje“. Kita 
stotele tapo Kauno FBK. Mano karje-
roje unikalu tai, kad per 5 metus – nuo 
1998-ųjų iki 2002-ųjų – su šiomis 3 skir-
tingomis komandomis 5 kartus tapau 
Letuvos čempionu.“

Tik surinkus įspūdingą titulų kolekciją, 
G. Gelgotai 2003 metais pasitaikė gali-
mybė užsivilkti „Sūduvos“ marškinėlius.

„Aš vis dar turėjau galiojantį kontraktą 
su Kauno FBK, tačiau buvau paskolintas 

„Sūduvai“. Su žmona Elena gyvenome 
Kaune, todėl kasdien važinėdavau 
į Marijampolę, – pasakojo gynėjas. – 
Likimas tikriausiai viskuo pasirūpina 
pats ir sudėlioja į savo vietas. Taip 
atidaviau duoklę savo gimtajam miestui, 

savo pirmajam treneriui S. Stankūnui, 
kuris tuo metu buvo vyriausiojo trene-
rio Algimanto Gabrio asistentas. Buvo 

„kaifas“ žaisti su vietiniais žaidėjais 
Slava, Deve, Radze, Kraipu, prie fantas-
tiškų „Sūduvos“ gerbėjų tuometineje 
Marijampolės „Marakanoje“ – „Sūduvos“ 
stadione.  Manau, jau tada mes pradė-
jome dėti pagrindus tai „Sūduvai“, kuri 
yra šiandien. Tik didelio užsispyrimo ir 
entuziazmo, tuometinio klubo vadovo 
Rimo Kostiuškevičiaus, dabartinio 
prezidento Vidmanto Murausko ir visų 
klubo darbuotojų dėka „Sūduva“ tapo 
ne tik stipriausia ir diktuojančia madas 
Lietuvos futbole komanda, tačiau ir 
piešia ryškiomis spalvomis Marijampolę 
Europos futbolo žemėlapyje.“

buVęS ŽaiDėJaS
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užtrukusi avantiūra

Iš anksto taip nebuvo planuota, tačiau 
2003-ųjų sezonas futbolininkui tapo ne 
tik vieninteliu „Sūduvoje“ per visą kar-
jerą, bet ir paskutiniu Lietuvoje.

„Tiesiog taip išėjo. Aš mėgstu gyvenimo 
iššūkius, tada man buvo 28 metai ir 
nusprendėme su žmona leistis avan-
tiūrai į Švediją. Mano grupiokė Vilma 
iš tuometinio VPU ištekėjo už švedo, o 
jos vyro geras draugas žaidė futbolą 
Lidšiopingo „Heimer“ komandoje tre-
čioje Švedijos lygoje. Villma pakalbėjo 
su Patriku, Patrikas – su klubu, tokiu 
būdu ir atsidūriau Švedijoje, – persi-
kėlimo į užsienį istoriją papasakojo 

marijampolietis. – Nuoširdžiai pasakysiu, 
tada net minties nebuvo, kad ta mūsų 
avantiūra tęsis jau 14 metų. Galvojau, 
pažaisiu dar futbolą, praplėsime aki-
ratį pažindami naują šalį ir jos kultūrą. 
Planas A tada buvo grįžti į Lietuvą, kai 
tik mūsų būsimas vaikas turės eiti į 
mokyklą. Bet vyresnysis sūnus Ignas 
jau pradėjo 4-ąją klasę, dukrelė Gytė – 
1-ąją, o jauniausiam sūnui Justui vasarą 
suėjo dveji. Perėjome prie plano B – visa 
šeima džaugiamės kiekviena diena 
kartu, o ateities per daug neplanuojame. 
Planuok neplanavęs gyvenimo...“

Tiesa, 2004-aisiais futbolininkui buvo 
atsiradusi netikėta galimybė sugrįžti į 
„Sūduvą“.

„Pavasarį į Švediją paskambino R. 
Kostiuskevicius ir pasiūlė grįžti į Lietuvą, 
į „Sūduvą“. Tada mano atsakymas buvo 
trumpas ir „drūtas“ – jei kada nors 
grįšiu į „Sūduvą“, tai jau tik kaip trene-
ris, – prisiminė gynėjas. – Vienomis iš 
nedaugelio stipresnių mano charakterio 
savybių laikau stabilumą ir lojalumą. 
Aš neieškojau geresnių sąlygų, buvau 
patenkintas tuo, ką turiu. Visus pirmuo-
sius 12 metų Švedijoje praleidau tame 
pačiame miestelyje – Lidšiopinge. 5 
metus buvau žaidėjas, 3 metus – jau-
nimo treneris, veliau 4 metus – vyrų 
komandos vyriausiasis treneris.“

Trenerio kelias marijampoliečiui buvo 
visiškai natūralus pasirinkimas. Pagrindą 
šiam žingsniui futbolininkas padėjo dar 
rungtyniaudamas.

„Dar būdamas žaidėjas pradėjau lankyti 
trenerių kursus Švedijoje. Man tada 
buvo, berods, 31 metai, o žaisti baigiau 
būdamas 33-ejų, – dėstė G. Gelgota. – Aš 
be futbolo juk nieko kito nemoku, nie-

buVęS ŽaiDėJaS

2003 metais marijampolietis 
„Sūduvoje“ sužaidė 25 rungtynes.

FK „Sūduva“ archyvo nuotr.
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kada nemačiau savęs verslininko kėdėje, 
kitaip nei mano brolis Žilvinas. Kaip 
toje pasakoje:  vienam broliui Dievas 
davė protą, kitam – futbolą (šypsosi). 
Niekas nežino savo ateities, tačiau 
man atrodo, kad aš vienaip ar kitaip 
liksiu prie futbolo, prie savo gyvenimo 
aistros. Pradžiai pasirinkau nelengvą, 
tačiau tikrai įdomų trenerio kelią. Buvau 
sukaupęs kažkiek patirties kaip žaidėjas, 
domino darbas su asmenybėmis, žaidėjų 
ugdymas, grupės dinamika ir pan. Beje, 
pačiame pirmajame susitikime su mano 
nauja komanda Švedijoje tiesiai šviesiai 
rėžiau, kad vieną gražią dieną būsiu šios 
komandos vyriausiasis treneris. Ir buvau.“

Tiesa, iš pradžių teko keletą metų 
padirbėti su Lidšiopingo jaunaisiais 
futbolininkais.

„2,5 metų ugdžiau komandos, kurioje 
pats žaidžiau, jaunimą (nuo 17 iki 19 m.). 
Tada sezono viduryje vyrų komanda 

atleido vyriausiąjį trenerį ir stoti prie 
jos vairo pasiūle man. Ilgai nedvejojęs 
sutikau. Tą sezoną užbaigėme 3 vietoje, 
o kitą laimėjome savo lygą ir patekome 
į aukstesnę. Per pirmuosius metus 
aukštesnėje lygoje tarp 14 komandų 
buvome 6-ti, – trenerio karjeros pradžią 
atpasakojo marijampolietis. – Prieš 2 
metus su šeima persikraustėme į kitą 
miestą – Borosą. Čia dirbu klubo „Norrby 
IF“ akademijoje, praeitą sezoną buvau 
atsakingas už U-17 komandą, o šiemet – 
už U-14. Mūsų vyrų komanda žaidžia 
antroje pagal pajegumą Švedijos lygoje – 

„Superettan“. Švedijoje yra 32 taip 
vadinami elitiniai klubai, po 16 – dve-
jose aukščiausiose lygose. Tad galima 
sakyti, kad dirbu elitinio Švedijos klubo 
struktūroje.“G. Gelgota šiuo metu treniruoja 

jaunuosius futbolininkus Švedijoje.

buVęS ŽaiDėJaS

pačiame pirmajame susitikime su 
mano nauja komanda švedijoje 

tiesiai šviesiai rėžiau, kad vieną 
gražią dieną būsiu šios komandos 

vyriausiasis treneris.

Vis dėlto darbas „Norrby IF“ klube lietu-
viui nėra pagrindinis užsiėmimas. 

„Šiandien mano pagrindinis pragyvenimo 
šaltinis yra mokytojo darbas vienoje 
iš Boroso gimnazijų, futbolas yra kaip 
hobis. Mane tai labai ramina, žinau, 
kad visada turėčiau B variantą grįžti į 
mokyklą, jei nepavyktų „užsikabinti“ 
profesionaliame futbole. Be to, aš jau 
7 metus dirbu mūsų regiono futbolo 
federacijoje futbolo instruktoriumi, 
padedu tobulinant šio regiono jaunimą, 
dalyvauju įvairiose stovyklose, kur-
suose“, – pasakojo G. Gelgota.
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per auksines rungtynes Švedijoje 
aidėjo šūksniai

Kol kas į gimtinę marijampolietis grįžta 
tik trumpų atostogų: „Grįžtame 2 kar-
tus per metus – vasarą ir per Kalėdas. 
Pabuvę Lietuvoje ilgesnį laiko tarpą 
pastebime kaip pagerėja vaikų lietuvių 
kalba, smagu džiaugtis su tėvais, kurie 
būna pasiilgę jau ne tik manęs, bet ir 
savo anūkų. Aplankome Vilnių, pernai 
buvome Birštone, susitinkame su arti-
miausiais draugais. Pasisėmę energijos 
grįžtame į namus Švedijoje.“

Vienas iš tokių apsilankymų gimtinėje 
2017-aisiais leido futbolininkai išvysti ir 
dvejas „Sūduvos“ rungtynes.

„Praeitą vasarą buvau Liepojoje, važiavau 
specialiai iš Palangos. Taip pat mačiau 
rungtynes su „Sion“. Labai gaila, kad 
šiemet nesutapo datos, todėl nema-
čiau dar vieno įspūdingo sūduviečių 
pasirodymo Europoje. Abejingas tikrai 
nesu, „Sūduva“ – artimiausias mano 
širdžiai Lietuvos klubas. Labai džiau-
giuosi dėl sėkmingų klubo rezultatų, tai 
yra nuoseklaus darbo vaisiai, – teigė G. 
Gelgota. – Su sūnumi Ignu pernai žiū-
rėjome auksines rungtynes su „Žalgiriu“ 
per televiziją, žmona kepė lietuvišką 
plokštainį, buvo daug džiugių šūksnių 
po įvarčių, o po finalinio teisėjo švilpuko 
apėmė labai geras jausmas. Pagaliau! 
Šaunuoliai!“

Buvęs „Sūduvos“ futbolininkas ir toliau 
seks gimtojo miesto komandos rezulta-
tus, o aistruoliams linki visada palaikyti 
ekipą.

„Kartelė iškelta aukštai, čempionų titu-
las įpareigoja nesustoti, toliau tobulėti. 
Norėčiau klubo žaidėjams palinkėti ir 

Tačiau noras siekti aukščiausių tikslų iš 
marijampoliečio minčių nedingo.

„Futbolo verslas yra labai specifinis, 
sakyčiau, net žiaurus, Švedijoje konku-
rencija tarp trenerių yra labai didelė. 
Bandžiau gauti vietą PRO licenzijai 
laikyti Švedijos futbolo federacijos 
organizuojamuose kursuose, taciau atsa-
kymas buvo neigiamas. Nepalengvina 
situacijos ir tai, kad esu kitatautis, nežai-
džiau Švedijoje aukščiausioje lygoje, 
neturiu kontaktų tarp klubų vadybininkų, 
sporto direktorių. Bet jei pavyktų pra-
simušti, tai tik paglostytų sielą, būtų 
įrodymas, kad per atkaklų darbą galima 
daug pasiekti! – dėstė futbolinin-
kas. – Visada sau ir visiems sakau, kad 
norėčiau save išbandyti profesiona-
liame futbolo klube. Gal tai skirta man, 
gal – ne, nepabandęs nesužinosi. Šiemet 
gavau vietą Lietuvos futbolo federacijos 
rengiamuose PRO trenerių kursuose, bus 
vienos dienos įžanginė sesija Kaune, 
o spalio gale visą savaitę mokysimės 
Nione, UEFA būstinėje.“

Atrodo, G. Gelgotos šeima jau tvirtai 
įleido šaknis Švedijoje, tačiau futboli-
ninkas to netvirtina kategoriškai. Jei 
atkeliautų kvietimas, pavyzdžiui, treni-
ruoti kurią nors Lietuvos komandą, jis 
būtų svarstomas.

„Man namai yra ten, kur mano šeima. 
Aš labai užsigrūdinau, kai 13-metis 
turėjau palikti tėvus, draugus, ramybę, 
paauglystę ir išvažiuoti į internatą. Kaip 
sakau švedams, įmeskite mane į bet kokį 
vandenyną, aš išsikapstysiu, prisitaikysiu 
visur, – tvirtino marijampolietis. – Tačiau 
sunku pasakyti kas būtų, jeigu būtų. 
Viena, Lietuvoje, manau, esu jau seniai 
pamirštas. Antra, dar neprasimušiau 
Švedijoje taip aukštai, kad mano pavardė 
skambėtų ir būtų įdomi. Reikėtų gerai 
viską apsvarstyti su šeima, jeigu sulauk-
čiau kokio pasiūlymo iš Lietuvos.“

buVęS ŽaiDėJaS
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G. Gelgota su žmona 
Elena, sūnumis Ignu bei 
Justu ir dukra Gyte.

toliau trokšti būti geriausiems, o klubo 
vadovybei, administracijai – stabi-
lumo, toliau plėsti klubo infrastrukturą, 
rūpintis artimiausia pamaina sudarant 
vaikams ir paaugliams pačias geriau-
sias sąlygas Lietuvoje. Marijampolėje 
yra fantastinės treniruočių aikštės, 
puikus stadionas, jau nekalbu apie 
pilnų matmenų maniežą! Kad man 

buVęS ŽaiDėJaS

kas būtų davęs tokias salygas vaikys-
tėje, – šyptelėjo G. Gelgota. – O visiems 
aistruoliams – tiek marijampoliečiams, 
tiek viso regiono žmonėms – palinkėsiu 
ir toliau mylėti savo komandą, būti su 
ja tada, kai sekasi, ir neatsukti nugaros, 
kai rezultatai būna ne patys geriausi. 
Žinokite, kad ir Švedijoje yra viena 
„Sūduvai“ neabejinga „dūšelė“.

marijampolėje yra fantastinės tre-
niruočių aikštės, puikus stadionas, 

jau nekalbu apie pilnų matmenų 
maniežą! Kad man kas būtų davęs 

tokias salygas vaikystėje.
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„Sūduvos“ klubo narystės privalumai:

teisė įsigyti 2019 metų sezono abonementą;

nuolaidos ir galimybė įsigyti bilietus į 
Europos taurių turnyrų rungtynes išanks-
tinėje prekyboje;

nuolaidos įsigyjant bilietus į A lygos 
rungtynes;

nemokamas pirmasis 2019 metų leidinio 
„#MesSūduva“ numeris;

vienas 2019 metų „Sūduvos“ kontrolines 
rungtynes Marijampolėje galės stebėti tik 
klubo nariai;

nuolaidos įsigyjant „Sūduvos“ atributiką 
ir galimybė naudotis „Sūduvos“ partnerių 
akcijomis;

greitesnio patekimo į stadioną takas;

uždara narių grupė socialiniame tinkle 
„Facebook“, kurioje bus pateikiama dau-
giau vidinės informacijos apie komandą;

tiesioginės vaizdo konferencijos su futboli-
ninkais ir treneriais tik nariams;

geriausių rungtynių žaidėjų rinkimai vyks 
tik nariams skirtoje erdvėje.

„Sūduva“ kviečia tapti 
klubo nariu ir įsigyti 
2019-ųjų abonementą

Marijampolės futbolo klubas „Sūduva“, atsi-
žvelgdamas į tarptautinę praktiką, tobulina 
bendravimą su futbolo gerbėjais. Nuo šiol 
visi „Sūduvą“ palaikantys žmonės galės tapti 
klubo nariais, o mainais gaus įvairių privi-
legijų. Taip pat tik klubo nariai galės įsigyti 
„Sūduvos“ 2019 metų sezono abonementą.

„Sūduvos“ gerbėjai 2018-aisiais pajuto, kad sprendimas įsigyti 
abonementus buvo visapusiškai geras.

Sezono abonementas galios visose A lygos 
ir LFF taurės turnyro rungtynėse, kurias 
2019-aisiais rengs „Sūduva“. Tuo metu visi 
šiemet abonementų savininkų jau išbandyti 
privalumai bus perkelti į narystės programą, 
jais galės naudotis ir įsigijusieji abonemen-
tus, ir tapusieji tik klubo nariais. 

Spalio mėnesį visi „Sūduvai“ neabejingi 
žmonės galės įsigyti tik klubo narystės 
(kaina – 10 eurų) ir abonemento (kaina – 10 
eurų) paketą. Narystę ir abonementą bus 
galima įsigyti bilietai.lt tinklalapyje arba 
kasose.

Spalio 1–7 dienomis paketus galės įsigyti 
tik „Sūduvos“ 2018 metų sezono abone-
mentų savininkai, kaip kodą panaudodami 
savo abonementų kortelių brūkšninio 
kodo numerį. Spalio 8-ąją prasidės viešoji 
prekyba.

Nuo lapkričio bus galima įsigyti ir vien tik 
„Sūduvos“ narystę, kuri kainuos tuos pačius 
10 eurų bei suteiks tas pačias privilegijas. 
Tuo metu 2019 metų „Sūduvos“ sezono 
abonementas lapkritį jau kainuos 20 eurų.

Iki spalio 31 dienos įsigytas 2019 metų 
„Sūduvos“ klubo nario kortelės bus galima 
atsiimti parduotuvėje „Nuo pieštuko iki...“ 
(Gedimino g. 14, Marijampolė) nuo lapkričio 
12 d.

Daugiau informacijos apie 2019 metų 
„Sūduvos“ narystę bei abonementus galima 
gauti el. pašto adresu info@fksuduva.lt arba 
telefonu 8 615 47755.

L E I D Y K L A
S P A U S T U V Ė

KANCELIARINIŲ 
PREKIŲ 
PARDUOTUVĖ

Kanceliarinės ir 
mokyklinės prekės

Biuro technika

FK „Sūduva“ atributika

Verslo dovanos
Su kliento kortele 
kanceliarinėms ir 

mokyklinėms prekėms 
taikoma

20 % nuolaida!
+370 343 56597 +370 616 01585
prekyba@pikovalanda.lt
info@nuopiestukoiki.lt
www.nuopiestukoiki.lt
Gedimino g. 14, LT-68306 Marijampolė

34



L E I D Y K L A
S P A U S T U V Ė

KANCELIARINIŲ 
PREKIŲ 
PARDUOTUVĖ

Kanceliarinės ir 
mokyklinės prekės

Biuro technika

FK „Sūduva“ atributika

Verslo dovanos
Su kliento kortele 
kanceliarinėms ir 

mokyklinėms prekėms 
taikoma

20 % nuolaida!
+370 343 56597 +370 616 01585
prekyba@pikovalanda.lt
info@nuopiestukoiki.lt
www.nuopiestukoiki.lt
Gedimino g. 14, LT-68306 Marijampolė



U ž d a r o j i  a k c i n ė  b e n d r o v ė

A R F U S

L E I D Y K L A
S P A U S T U V Ė

Generalinis rėmėjas

rėmėjai

informaciniai rėmėjai

Marijampolės televizija


