
8/14/2018 Lietuvos skvošo asociacijos (LSA) naujienlaiškis 2018 rugpjūtis

https://mailchi.mp/25a9d51bf512/lietuvos-skvoo-asociacijos-lsa-naujienlaikis-2018-rugpjtis 1/3

LIETUVOS SKVOŠO ASOCIACIJOS (LSA) NAUJIENLAIŠKIS 
2018 RUGPJŪTIS

Naujojo asociacijos prezidento bei
kitų valdybos narių pristatymas,
įspūdžiai iš skvošo stovyklos
Klaipėdoje, sezono turnyrų
kalendoriaus pristatymas ir daugiau
- šiame naujienlaiškyje!

Išrinkta nauja asociacijos valdyba bei prezidentas

Balandžio mėnesį buvo išrinkta nauja Lietuvos

skvošo asociacijos valdyba bei prezidentas, kuriuo

tapo Andrius Kekys. Jis vadovaus artimiausius 3

metus.     
 

Andrius Kekys, naujasis Lietuvos skvošo

asociacijos prezidentas, skvošo pasaulyje toli

gražu nėra naujokas. 2014 metais jis atidarė

skvošo klubą Kaune, kuriame nuolatos vyksta

įvairaus lygio skvošo turnyrai. Skvošo, kaip

sporto šakos populiarumo didinimas, žaidėjų

meistriškumo auginimas, jaunimo pritraukimas į

skvošo aikšteles - esminiai Andriaus išsikelti

tikslai, einant LSA prezidento pareigas. Jis

taipogi nepamiršta ir jau esamų žaidėjų. Sieks

didint jų susidomėjimą sportu, rengiant aukšto

lygio turnyrus tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu

mastu. Išsamų interviu su naujuoju LSA

prezidentu Andriumi Kekiu rasite ČIA. 
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Vasaros skvošo stovykla

Birželio mėnesį keturių dienų stovykloje Klaipėdoje jau tradiciškai susitiko Lietuvos skvošo profesionalai

bei mėgėjai. Stovyklai vadovavo du patyrę treneriai - Mantas Kočiūnas bei Martynas Pempė, kurie per

keturias dienas dalyviams surengė po kelias asmenines treniruotes, daugiau negu 10 valandų bendrų

treniruočių kortuose bei papildomų sportinių užsiėmimų, tokių kaip bėgimas Smiltynėje, balanso bei

tempimo pratimai, estafetės. Stovyklą vainikavo draugiškas dalyvių skvošo turnyras. Stovyklos nuotraukas

rasite mūsų internetiniame bei facebook puslapiuose. 

Ateinančio sezono varžybų
kalendorius

Jau suformuotas Lietuvos skvošo 2018 - 2019 m.

sezono turnyrų tvarkaraštis. Jį

rasite ČIA. Raginame aktyviai dalyvauti!

Registracija į turnyrus prasideda, likus ~2

savaitėms iki jų. Apie tai informuojame savo

tinklalapyje bei facebook paskyroje. 

Tarptautinis skvošo komandų turnyras  
 
Spalio 19 - 20 dienomis Kaune vyks tarptautinis skvošo komandų turnyras. Raginame registruotis ir

Pamėkite mūsų facebook paskyrą!
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pasivaržyti ne tik su Lietuvos, bet ir užsienio šalių žaidėjais. Komandą sudaro 4 žaidėjai. Startinis

komandos mokestis - 100 EUR. Registracija el. paštu: info@kaunoskvosas.eu iki spalio 1 d.

Registruodamiesi nurodykite: komandos narių vardus, pavardes, komandos kapitono el. paštą bei telefono

numerį. Daugiau informacijos ČIA. 
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