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1992 metų sausio 9 diena
Pieš penkerius metus sausio 9 d. maniežo Liejyklos gatvėje antrame aukšte įvyko klubo steigiamasis susirinkimas. Ankštame kambarėlyje
grupė sporto entuziastų (Vytautas Barisas, Antanas Celiešius, Rūta Jarienė, Vytautas Jaras, Birutė Keršulienė, Danuta Ščepanskienė, Tatjana
Ubartienė, Romas Ubartas, Danguolė Urbikienė, Kęstutis Vislavičius ir Aldona Vrubliauskienė) nusprendė padėti pagrindus tuo metu Lietuvoje
dar naujam sporto veteranų sąjūdžiui. Planuoto masto judėjimas neįgavo, tačiau įžiebta ugnelė neužgęso. Malonu paskelbti, kad iš viso klubo
veikloje jau dalyvavo apie 60 sporto veteranų. Prisiminkime pagrindines datas, įvykius, sportinius pasiekimus.
Klubas įregistruotas: Vilniaus miesto savivaldybėje 1992
m. sausio 30 d. (Nr.208Vd), perregistruotas 1996 m. spalio
22 d. (Nr.224, kodas 9119096)
Klubo valdybos pirmininkas: Kęstutis Vislavičius, tel. 76
78 50, 47 61 24, faksas: 70 01 16, E-paštas:
vislavicius@fm.vtu.lt.
Geriausi sportiniai pasiekimai:  VIII Europos
lengvosios
atletikos
veteranų
pirmenybės
(1992,
Kristiansandas, Norvegija): B.Keršulienė -- pirmoji vieta,
A.M.Vrubliauskienė -- pirmoji vieta  III Pasaulio meistrų
žaidynės (1994m, Brisbanas, Australija): D.Ščepanskienė -dvi pirmosios vietos ir antroji vieta, B.Keršulienė -- pirmoji
ir antroji vietos, K.Vislavičius -- pirmoji ir antroji vietos,
A.M.Vrubliauskienė -- trečioji vieta.  XI Pasaulio
lengvosios atletikos veteranų pirmenybės (1995, Bafalo,
JAV): B.Keršulienė -- pirmoji vieta.  IX Europos
lengvosios atletikos veteranų pirmenybės (1996, Malmė,
Švedija): L.Varnas - šeštoji vieta.

Klubo rengiamos varžybos:  Atvirosios Vilniaus
miesto metikų penkiakovių pirmenybės - Vilniaus Mero
taurė.  Atvirosios Vilniaus miesto metikų daugiakovės
pirmenybės - Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Rektoriaus taurė.
Dalyvavimas varžybose: Pagal galimybes mūsų klubo
nariai dalyvauja: Pasaulio veteranų sporto žaidynėse,
Pasaulio ir Europos lengvosios atletikos veteranų
pirmenybėse, Baltijos Taurės varžybose, tradicinėse metikų
daugiakovės varžybose Frankfurte prie Maino, Lietuvos
lengvosios atletikos veteranų pirmenybėse ir visose kitose
varžybose, į kurias esame kviečiami ir į kurias nuvykti
turime finansinių galimybių.
Kita veikla: Klubas turi pasigaminęs klubo gairelę,
originalius svarsčius, rutulius ir kitus sportinius įrankius,
būtinus rengiant metikų daugiakovių varžybas, kasmet
prenumeruoja tarptautinį laikraštį “National Master News”,
leidžia klubo laikraštį “Metikas”.

SUSTABDYTOS AKIMIRKOS

Vilniaus miesto meras Vytautas Jasulaitis su grupe varžybų dalyvių.

Iš tolimosios Australijos sugįžus

Ne Balbieriškis, bet...

Europos pirmenybės Malmėje

