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VIZIJA
Vilniaus miesto SŽK Žuvėdra jau 25 metus aktyviai dalyvauja Lietuvos žolės riedulio
federacijos veikloje, Lietuvos žolės riedulio vyrų ir moterų čempionatų (- toliau LVMČ) A
div. ir B div. varžybose (Indoor/Outdoor).
Tai vienas organizuočiausių žolės riedulio klubų sostinėje ir Lietuvoje, vienintelis pagal
panaudos sutartį Vilniaus Žemynos gimnazijos teritorijoje turintis sintetinės dangos
vandeniu laistomą žolės riedulio stadioną, klubo patalpas, tris sandėliavimo patalpas.
Klubo pagrindinis prioritetas lieka sporto bazės išlaikymas, priežiūra bei puoselėjimas, nes
tai pagrindinė žolės riedulio sporto bazė pietų Lietuvoje ir sostinėje.
Klubas prižiūri, remontuoja minėtą sporto bazę, nemokamai skiria kitiems sporto klubams
treniruotis ir LVMČ įvairaus rango varžyboms, turnyrams, Vaikų Lygos renginiams.
Vilniaus miesto SŽK Žuvėdra yra vienas pagrindinių žolės riedulio sporto šakos
propaguotojų Vilniuje, aktyviai dalyvaujantis sostinės sporto renginiuose, festivaliuose,
Olimpinės dienos renginiuose.
Klubo vaikinų ir merginų A komandos daugelį metų buvo LVMČ 2-3 vietų laimėtojos, kelis
kartus tapo uždarųjų patalpų riedulio čempionatų (- toliau UP) nugalėtojais, Jaunių ir
Jaunučių pirmenybių čempionais ir prizininkais, Federacijos taurės laimėtojais.
Daug kartų dalyvavo Europos klubų čempionatuose (Challenge grupėse) tiek Olimpinėje
tiek UP rungtyse, kur buvo iškovotos pirmos ir prizinės vietos.
Klubo geriausieji žaidėjai kiekvienais metais papildydavo Lietuvos nacionalinės, Jaunimo,
Jaunių ir Jaunučių rinktinių gretas (iki 12/18 žaidėjų), kurie dalyvaudavo Europos ir
Pasaulio žolės riedulio čempionatuose.
Klubo treneriai A. Macijauskas, M. Tarasov, S. Gavrilovas buvo kviečiami Lietuvos rinktinių
vyr. treneriais ir treneriais asistentais, dalyvavo ir dalyvauja Europos, Pasaulio ir Olimpinių
žaidynių atrankos turnyruose.

Dauguma klubo žaidėjų pasirinko varžybų teisėjo pareigas, aktyviai teisėjavo ir teisėjauja
LVMČ, Europos ir Pasaulio čempionatuose - J. Suchocki, I. Pašnikovičė, T. Lakštauskas,
K. Asanavičius, G.Kuizinas, P.Lakštauskas ir kiti. Daugeliui suteikta tarptautinė FIH teisėjo
kategorija.
Auga nauja teisėjų karta, jie aktyviai teisėjauja žolės riedulio vaikų varžybose - D. Lopata,
D. Sirusas, D. Žigytė, G .Butkevičiūtė ir kiti jaunieji teisėjai, taip pat jie yra aktyvūs įvairių
sporto renginių organizatoriai ir savanoriai.

MISIJA
2019 - 2021 metais klubas dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės Aukšto sporto
meistriškumo projekte, buvo skirta klubo A vyrų ir moterų komandai 15 tūkstančių eurų
metams.
Šios nedideles lėšos davė impulsą klubo AM programos įgyvendinimui ir tęstinumui.
2022 - 2024 metais klubas vėl buvo įvertintas Vilniaus miesto savivaldybės. AM programos
vyrų ir jaunimo komandų įgyvendinimui metams skirta 39500€.,trenerio M. Tarasovo
sprendimu Moterų komanda perėjo į Vilniaus "Sostines Tauro SM" jurisdikciją ir dalyvauja
LMČ B div. varžybose kaip sporto mokyklos komanda. Šios komandos išlaikymui negalime
skirti AM programos lėšų.
Siekiant geresnių rezultatų ir vykdant Savivaldybės AM programą 202-24 metams per
šiuos metus reikia sukurti Klubo AM sistemą, kuri pradėtų funkcionuoti. Tai nelengvas
pereinamasis laikotarpis, kad būtų įgyvendinti keliami uždaviniai ir pakeistas žaidėjų ir
trenerių mąstymas bei sistemos įgyvendinimas.
Reikia suburti sostinės klubus į vieną darinį ir dirbti AM programos/ piramidės principu,
laikantis Savivaldybes Programos reikalavimų.

AM PIRAMIDĖS PRINCIPAS
-Vaikai U10 / vaikų paieška, treniruotės ir Lygos varžybos (1 renginys pietų zonoje ir 1
finalinės varžybos Šiauliuose)
Treneriai S. Gavrilovas (PMHC) ir R. Čaikauskas (Ertos SŽK)

-Vaikai U12 / vaikų paieška, treniruotės ir LVŽRL varžybos ( 3 zonines ir 1 finalas, UP 3+1)
Treneriai S. Gavrilovas ir R. Čaikauskas

- Jaunučių U14 vaikų treniruotės ir varžybos ( 2 zoninės ir 1 finalinės, UP 2 +1), pajėgiausi
žaidėjai jau papildo U16/U18 komandas
Treneriai S. Gavrilovas ir R. Čaikauskas

- Jauniai U16/18 treniruotės ir varžybos( LJnP 4/5 rungtynes, UP 4/6 rungtynes)
Treneriai S. Gavrilovas ir R. Čaikauskas

- Jaunimo U21 pirmenybės ( 2022 m. 1-as čempionatas, 3 rungtynes, geriausieji žaidėjai
ruošiami LVČ A ir B div.varžybons,EJu21Č Helsinkis)
Vyr. treneris A. Macijauskas, treneriai S. Gavrilovas ir R. Čaikauskas

- Vilniaus m. Jaunimo U18 komanda, treniruotės 3 kartus per savaitę, LVČ div. 8
rungtynės, UP 8 rungtynės, PMHC ir Erta SŽK komandos žaidžia atskirai.
Vilniaus m. UP čempionatas ir Federacijos taurės UP turnyras (komandos žaidžia atskirai
po 8 rungtynes)
Treneriai S. Gavrilovas (mokamas darbo užmokestis iš AM programos nuo balandžio 1 d.)
ir R. Čaikauskas

- Žuvėdros SŽK komanda A , LVČ A div., Federacijos taurė ,Vilniaus m. UPČ ,kiti turnyrai,
EKČ Challenge II Gibraltaras ( 11 rungtynių , 2 rungt., 3/4 rungt. EKČ - UP 8 rungt,4
rungt.,4 rungt.,)
Deleguojami 2/3 žaidėjai iš PMHC (sąraše - 5 žaidėjai)
piramidės principas pradėjo veikti jau nuo balandžio mėn.

ir 3/4 žaidėjai iš Ertos SŽK

EKČ Gibraltaras 7/8 žaidėjai iš kitų LVČ klubų (3 Šiauliai,2 Širvintos,2 Rudamina...)
Žuvėdros - 11 žaidėjų.

Vyr. treneris A. Macijauskas (mokamas dalinis darbo užmokestis iš AM programos nuo
kovo 1 d., DU Tauro SM)
Treneris S.Gavrilovas ( dalinis darbo užmokestis iš AM programos)

Planuojami rezultatai:
2022 m LVUPČ A -2/3 vieta, UP Taurė 1/2 vieta
2022 m. LVČ A div. 2/3 vieta, Federacijos Taurė 2 vieta
EKČ Challenge - 6 vieta

2023 m. LVUPČ A div - 1/2 vieta, UP Taurė 1/2 vieta
2023 m. LVČ A - 1/2 vieta, Federacijos Taurė 1/2 vieta
EKČ Challenge - 5 vieta

2024 m. LVUPČ A div.- 1/2 vieta, Federacijos taurė 1/2 vieta
2024 m. LVČ A div. 1 vietą, Federacijos taure 1/2 vieta
EKČ Challenge - 4 vieta

SPORTO INVENTORIUS
- SportNet treniruočių spec. įrankiai, skiriamieji ženklai.
- JAKO Sutartis 2 metams žaidybinė apranga, m/l striukes, T-shirt marškinėliai, JAKO
kuprinės, JAKO žieminės striukės po 20 vnt.
- treniruočių Polo marškinėliai ADIDAS su ŽHC Logo
- vartininko OBO ekipuotė T. Bosikiui (SŽK Erta nupirko iš savo lėšų N. Razmai)
- 50 vnt. TK kamuoliukai.

Klubo prezidentas

Leonardas Čaikauskas

