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VARDENIS PAVARDENIS 

 

Žaidėjo profilis                                                                                             

Esu U19 nacionalinės rinktinės kandidatas, turintis 13 

metų žaidimo patirtį, universalus, kuriantis žaidėjas, 

saugas, galintis žaisti ir puolėjo ar atakuojančio gynėjo 

pozicijoje, lygiaverčiai žaidžiantis abiem kojomis. 

Komandos lyderis ir kapitonas (paskutinė komanda) 

aikštelėje ir už jos ribų, visada siekiantis ambicingų tikslų 

bei savo profesionaliu požiuriu rodantis puikų pavyzdį 

komandos draugams į treniruotes, mitybą, komandos 

mikroklimato kūrimą.  

Esminė statistika 

Gimimo data ir vieta 1998 07 19, Panevėžys (Lietuva) 

 Ūgis 1,89 m 

 Svoris 76 kg 

 Komandos Klubas X U19 (2017-iki dabar) 

Kubo Y Akademija (2014-2016) 

Akademija Z (2005-2013) 

Trofėjai/asmeniniai 

apdovanojimai 

Šalies Jaunimo čempionas 2016; 

Daugiausiai rezultatyvių 

perdavimų atlikęs žaidėjas U17 

Elitinėje lygoje 2015 m. sezone. 

Rekordai Visos rungtynės startinėje 

sudėtyje 2016 m. sezone Elitinėje 

jaunių lygoje 

Ankstesni turnyrai Lietuvos vaikų ir jaunių 

pirmenybės (2007-2013); 

Moksleivių futbolo lyga (2007-

2010) 

Pozicija Atakuojantis saugas, kairysis 

saugas, atakuojantis gynėjas. 

 

Svarbiausi gebėjimai (rekomenduojama pateikti tik jaunimo elito lygmens žaidėjui) 

 Lygiavertis žaidimas abiem kojomis; 

 30 metrų bėgimo rezultatas 4,1 s.; 

 Vidutiniškai per rungtynes įveikiama 7,5 km (paskutinio sezono metu); 

 Spyrio stiprumas 160 km/h; 

 Vertikalus šuolis iš vietos 55 cm. 

Vardenio Pavardenio 

nuotrauka visu profiliu, 

rekomenduojama žaidimo 

metu iš arti, su 

dabartinio/paskutinio klubo 

apranga. 

 

 

 

 

 

Dabartinio sezono statistika 

 

Žaista rungtynių: 16 

Įvarčiai: 5 

Rezultatyvūs perdavimai: 13 

Geltonos kortelės: 2 

Raudonos kortelės: 0 
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Žaidimo istorija 

Klubas X U 19 komanda, 2017 m. – iki dabar 

Pozicija – atakuojantis saugas. Komandos kapitonas. Pirmas pasirinkimas 11 metrų baudinių 

mušime. Nuolatinės treniruotės su U19 ir nereguliarios treniruotės su pagrindine klubo komanda. 

Žaista rungtynių: 38 

Įvarčiai:  13 

Rezultatyvūs perdavimai: 18 

Geltonos kortelės:4 

Raudonos kortelės:1 

Pasiekimai: TOP įvarčio autorius 2017 m. kovo mėn. 

 

   Klubo Y Akademijos U17 komanda, 2014 - 2016 m.  

Dažniausiai žaidžiau atakuojančio vidurio saugo, tačiau priklausomai nuo trenerio pageidavimo - ir 

krašto saugo, vidurio puolėjo, atakuojančio gynėjo pozicijose. Buvau daugiausiai rezultatyvių 

perdavimų atliekantis komandos žaidėjas du sezonus iš eilės. 

Žaista rungtynių: 67 

Įvarčiai:  18 

Rezultatyvūs perdavimai: 36 

Geltonos kortelės: 6 

Raudonos kortelės:1 

Pasiekimai: Daugiausia rezultatyvių perdavimų Elitinėje U17 lygoje 2015 m. sezone 

              

Akademija Z, 2005 - 2013 m.  

Mano futbolininko karjera prasidėjo šioje akademijoje, kur nuo pat pirmų metų (nuo 2005 m.) 

žaidžiau pirmosiose akademijos komandose. Iki 12 metų amžiaus teko žaisti visose pozicijose, 

įskaitant ir vartininko. Nuo 13 metų amžiaus dažniausiai žaidžiau saugo, krašto saugo pozicijose. 

2011 m.  Šalies Jaunių pirmenybių finalo ketverto turnyre buvau pripažintas geriausiu turnyro 

saugu.  

Žaista rungtynių (šalies čempionate): Apie 200  

Pasiekimai: U14 šalies čempionato nugalėtojas, U12 šalies vicečempionas.  

Geriausias U14 šalies čempionato finalo ketverto turnyro saugas. 
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Išsilavinimas 

Vidurinis - Specializuota futbolo klasė, „Senvagės“ gimnazija, Vilnius (2013-2016) 

Aukštasis neuniversitetinis - Sporto vadyba, Vilniaus Kolegija  (2016 m.- iki dabar) 

Pomėgiai ir hobis 

Sveika mityba, važiavimas dviračiu, filmai, knygos. 

Rekomendacijos 

Klubo X treneris, Jonas Jonaitis, tel. (X) XXX XXXXX 

Akademijos Z U13 komandos treneris, Zigmas Zigmantaitis tel. (X) XXX XXXXX 
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