DAUGIAFUNKCINIS SPORTO CENTRAS
Adresas: K. Donelaičio g. 38, LT-28141 Utena
Telefonas:
Darbo laikas:
I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-16.00
Utenos arena – universalus sporto, kultūros ir kitų masinių bei kamerinių renginių
daugiafunkcis kompleksas Utenoje, K. Donelaičio g. 30, atidarytas 2009 m. Balandžio 30 d.
Arena yra namų aikštė Utenos Juventus krepšinio klubui.
Sporto salė lengvai transformuojama į pramogų areną
Dviejų aukštų, 4700 m² ploto kompleksas universalus. Pagrindinė salė (44x22 metrai) tinka
vykdyti įvairių sporto šakų varžybas, puikiai pritaikyta krepšinio ir rankinio treniruotėms ir
varžyboms su 2500 vietų žiūrovams. Sustūmus teleskopines tribūnas, salė virs puikia erdve
įvairiems koncertams (44x29 metrai), mugėms ar kitokio pobūdžio renginiams, o žiūrovų ir
klausytojų vietų skaičius padidės iki 3000 vietų. Dvi salės pastato centre apjuostos plataus 34 metrų koridoriaus bei dviejų fojė, kuriuos atitinkamai pažymėjus grindyse, jie gali tapti
bėgimo taku pastato viduje.
1953m. Utenoje, vieta iš pirmųjų Lietuvoje, įkurta vaikų sporto mokykla (VSM). Vėliau ji
buvo pavadinta vaikų ir jaunimo sporto mokykla, dar vėliau – vaikų ir jaunių sporto mokykla
(VJSM), o nuo 1992m. - Kūno kultūros ir sporto centras (KKSC). Mokyklos vadovais buvo:
1953-1955 m.- J. Steikūnas; 1955-1959m.- J. Cesevičius; 1959-1960m. – A. Bakšys; 19601962m. – J. Cesevičius; 1962-1992m. – A. Kaušylas. 1992m. įkūrus kūno kultūros ir sporto
centrą vadovu paskirtas A. Surgautas, kuris vadovauja ir iki šių dienų.
Įkūrus Utenoje vaikų sporto mokyklą veikė 3 skyriai – gimnastikos, futbolo ir lengvosios
atletikos. Buvo priimti 109 moksleiviai. Per visą sporto mokyklos gyvavimo laikotarpį
palaipsniui daugėjo sporto šakų bei mokinių skaičius. Vyko svarūs pakitimai: 1968m. buvo
pastatyta šaudykla ,kuri 1977m. buvo rekonstruota, 1969m. pastatytas sporto mokyklos
priestatas su sporto sale, 1983m. Utenoje duris atvėrė baseinas. 1992m. vyko Utenos sporto
organizacijų pertvarkymas. Jas sujungus ir buvo įkurtas Utenos kūno kultūros ir sporto
centras (KKSC). 2009 m. balandžio 30 d. buvo atidaryta Daugiafunkcinė sporto arena. 2012
m. sporto centro administracija persikėlė į šias patalpas ir Utenos KKSC pavadinimas buvo
pakeistas į Daugiafunkcį sporto centrą (DSC).

Dabartiniu metu veikia vienuolika sporto šakų. Tai dviračių sportas, lengvoji atletika,
rankinis, beisbolas, futbolas, krepšinis, slidinėjimas, dziudo, stalo tenisas, plaukimas, boksas.
Viso DSC sportuoja per 800 moksleivių, kuriuos treniruoja 27 treneriai.
DSC puoselėjamos senos ir kuriamos naujos tradicijos. Kasmet renkami geriausių rajono
sportininkai, organizuojami šventiniai vakarai, pagerbiami geriausi rajono sportininkai. Visa
eilė renginių jau tapo tradiciniais. Tai tarptautinės dviratininkų varžybos, „Aukštaitijos“
rankinio, „Aukštaitijos“ kroso varžybos, plaukimo varžybos "Olimpiečių taurė", moksleivių,
seniūnijų žaidynės ir kt.
Utenos rajonas buvo pirmas Lietuvoje, kuriame vaikų ir jaunimo sporto mokykla buvo
reorganizuota į kūno kultūros ir sporto centrą. Matydami neblogus uteniškių darbo rezultatus,
jų pavyzdžiu pasekė ir kitų šalies miestų sporto organizacijos.
Utenos DSC treneriai aktyviai dalyvauja trenerių konkursuose, tarptautiniuose
seminaruose, konferencijose.

Nuo DAUGIAFUNKCINIO SPORTO CENTRAO apie 100 metrų nutolus yra lauko teniso 2
aikštelės.

