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Antradienį Vilniuje duris atvėrė „Delfi“ sporto centras. Badmintono, teniso, paplūdimio teniso ir
paplūdimio tinklinio aikšteles po vienu stogu talpinantis kompleksas įsikūrė greta „Vichy“ vandens
pramogų parko, Ozo gatvėje. Bendros investicijos į sporto centrą siekia daugiau nei 3 mln. Eur.

Kompleksą administruojantis „Vichy“ vandens parkas skyrė sklypą šiam statiniui. Sporto centro
statybos darbus vykdė bendrovė „Axis Power“ ir nekilnojamojo turto projektų vystymo įmonė
„Realco“. Komplekso projekto autorė – įmonė „Tiksli forma“, rašoma pranešime spaudai.
Per septynis mėnesius pastatytame 4.500 kv. metrų sporto komplekse yra 8 badmintono aikštelės, 4
paplūdimio tinklinio ir paplūdimio teniso aikštelės, 2 teniso kortai. Taip pat sukurta daugiau nei 400
kv. metrų ploto universali treniruočių erdvė. Skelbiama, kad jau numatyta ir sporto centro plėtra –
šiemet šalia komplekso bus įrengtos papildomos 4 atviros paplūdimio tinklinio aikštelės.
„Atidarome ne visai tradicinį sporto centrą sostinėje. Čia nėra krepšinio aikštelių, kitų įprastiems
sporto centrams būdingų atributų – užtat yra badmintonas, tenisas. Labai gerai, kad čia susibūrė
kiek mažiau žinomos sporto šakos. Turime sporto šakas, kurios dažniausiai sportuojamos lauke, bet
Lietuvos klimatas toks, kad reikia galimybių sportuoti ir viduje. Šis sporto centras užpildys spragą
mieste, nes sporto infrastruktūros lygį būtina kelti. Tai bene didžiausia spraga Vilniuje“, – sakė sporto
centro atidaryme dalyvavęs Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto meras.

„Kalbant sporto terminais, šiandien švenčiame didžiulę pergalę. Vos sužinoję apie šią galimybę iš
karto susidomėjome. Badmintonas, paplūdimio tinklinis – sparčiai populiarėjančios sporto šakos
Lietuvoje. Tikime, kad netrukus jos dar labiau įsitvirtins mūsų visuomenėje“, – sakė UAB „Delfi“
direktorius Vytautas Benokraitis.
Ieva Šemberienė, sporto centro vadovė sakė, kad treniruočių, turnyrų ir varžybų tvarkaraščiai jau
suplanuoti mėnesiams į priekį.
Komplekse per metus tikimasi sulaukti apie 250.000 lankytojų ir jis taps traukos centru ne tik
badmintono, teniso, paplūdimio teniso ir paplūdimio tinklinio gerbėjams, tačiau ir aktyvaus poilsio
mėgėjams.
Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose „Delfi“ sporto centras pelnė „Metų sporto infrastruktūros
objekto“ laurus.
VŽ rašė, kad „Delfi“ žengė ir kitą žingsnį į sporto sferą - pernai lapkritį portalas tapo oficialiu
Nacionalinės krepšinio asociacijos NBA interneto partneriu Lietuvoje.
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