Butrimoniškių atsisveikinimas su sėkmingais sportiniais metais

Šie metai buvo gana sėkmingi Butrimonių gimnazijos sportininkams: laimėtas Lietuvos mokinių
olimpinis festivalis, sportiškiausių šalies mokyklų tarpe užimta 4 vieta, Valdas Valvonis, kūno
kultūros mokytojas - metodininkas ir Butrimonių gimnazijos direktorius, pripažintas vienu
geriausių respublikoje. Siekiant pasidžiaugti visais sporto laimėjimais, dar kartą suburti visus
sportininkus, gruodžio 22 dieną gimnazijoje vykdyta penkių sporto šakų varžybų seniūnijos
sportinė - prevencinė popietė „Sportas- geriau”. Džiugu, jog prie šventės organizavimo prisidėjo
ir Alytaus rajono savivaldybė. Taigi, nugalėtojų ir prizininkų laukė taurės, medaliai, o visų dalyvių
- daugybė visokiausių prizų.

Dalyvauti sporto šventėje užsiregistravo 4 komandos ir visas būrys pavienių sporto mėgėjų.
Audringų ovacijų sulaukė į gimnazijos sporto salę įžengęs policijos talismanas šuo Amsis. Jis iš
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atvežė atšvaitų ir kitokių dovanų visiems
varžybų dalyviams. Varžybos prasidėjo baudų ir tritaškių metimo konkursais, sulaukusiais
milžiniško susidomėjimo. Tarp merginų taikliausia buvo Margarita Prusevičiūtė, o iš vyrų
taikliausiais pripažinti „Mokinių” bei „Šviesos” komandos ir nė karto neprametęs pro šalį Arnas
Valvonis. Tritaškius taikliausiai svaidė Vismantas Petrosian ir jo komandos draugai iš „Mokinių”
komandos. Stalo teniso varžybose teko stebėti atkaklią kovą tarp tėvo ir sūnaus: nugalėjo
patirtis - tėtis Ričardas Sugintas, atstovavęs „Senjorų” komandai, na, o jo sūnui Ryčiui teks dar
nemažai pasitreniruoti... Strėliukes į taikinį taikliausiai skraidino Artūras Ivanauskas ir „Šviesos”
komanda. Tinklinio varžybose nugalėjo „Mokinių” komanda, kovos krikštą gavusi dar olimpinio
festivalio varžybose. Varžybas vainikavo ne mažiau atkaklios futbolininkų kovos: čia visus
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varžovus nugalėjo „Senjorų” komanda, ypač negailestingai rezultatu 5:1 sutriuškinusi savo
treniruočių partnerius – „Šviesos” komandą, kuri liko III vietoje, o „Jaunimą” įveikė rezultatu 3:1,
kurie liko antri. Geriausiu futbolininku pripažintas Valentas Senūta.

Susumavus visų varžybų rezultatus, paaiškėjo sportinės - prevencinės popietės nugalėtojai:
gimnazijos direktorius Valdas Valvonis gražuolę taurę, aukso medalius ir pilną krepšį įvairių
prizų įteikė „Mokinių” komandai. Sidabro medaliais „Šviesos“ komandą apdovanojo visą popietę
stebėjęs bei sirgalius linksminęs Amsis, o bronzos medaliai atiteko “Senjorams”. Be dovanų
neliko ir ketvirtoje vietoje likę „Jaunimo” komandos sportininkai: jiems, kaip ir kitoms
komandoms, teko dovanų krepšys. Vyriausio žaidėjo prizas atiteko ūkininkui Mindaugui
Anušauskui („Šviesa”), futbolo kamuolys už entuziazmą - gėlininkui Jonui Stanevičiui. Abu jie ne
tik aktyviai sportuoja, bet ir remia miestelyje vykstančius sporto ir meno renginius. Jauniausias
varžybų dalyvis Justinas Grigonis džiaugėsi ryškia policijos komisariato dovanota kuprine. Jis
dar tik trečiokas, bet atsakingai lanko lengvosios atletikos treniruotes ir dalyvauja varžybose. Jį
atlydėjęs tėtis Virginijus taip pat aktyviai sportuoja gimnazijos sporto salėje rengiamose
treniruotėse.

Butrimonių miestelio ir aplinkinių kaimų jaunimui bei pagyvenusiems žmonėms sudarytos
puikios sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, todėl ir šiose varžybose matėme ne vieną sportinę
dvikovą tarp tėvų ir vaikų. Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, apdovanojęs visus varžybų
dalyvius, pasidžiaugė gražiais besibaigiančiais sportiniais metais, palinkėjo visiems linksmų šv.
Kalėdų, sportiškų, sveikų ir įspūdingų Naujųjų metų.

Vytas Kurpoviesas

Butrimonių gimnazijos mokytojas
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