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Valdas Gecevičius gimė 1965 metų vasario 20 dieną Varėnoje. 1983 metais 

baigęs Šiaulių sporto-internatinę mokyklą, įstojo į Kūno kultūros institutą, kurį baigė 1990 

metais. 1983-1995 metais žaidė Kauno ,,Atleto“, Maskvos „Iskros“ (tarnaudamas sovietinėje 

kariuomenėje), Šiaulių „Tauro“, „RSV“, Panevėžio „Atmosferos“, Slovakijos „Levice“, 

„Pieštany“ ir „Nove Zamki“ komandose.  

V.Gecevičius 1986-1987 metais dirbo rankinio treneriu Varėnos SM, 1987-1991 

metais Šiaulių statybos tresto sporto metodistu, 1991-1992 metais Šiaulių 5-osios vidurinės 

mokyklos kūno kultūros mokytoju, 1995-2008 metais įvairiose pareigose tarnavo Lietuvos 

kariuomenės daliniuose, 2008-2010 metais dirbo Alytaus apskrities viršininko administracijos 

Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vyriausiuoju specialistu. 

Nuo 1995 metų V.Gecevičius pradėjo teisėjauti rankinio varžybose. 1996 metais 

jam suteikta Respublikinė, 1998 metais Nacionalinė, o 2001 metais EHF (Europos rankinio 

federacijos) rankinio teisėjo kategorijos. Jis teisėjavo Pasaulio kariškių (CISM) rankinio 

čempionatuose Varendorfe (1997 m. Vokietija, dėl 3 vietos), Damaske (2001 m. Sirija), 

Kaune (2002 m. Lietuva), Rygoje (2004 m. Latvija), Pasaulio studentų (FISU) rankinio 

čempionate Desolo (2008 m. Italija), Europos vaikinų rankinio čempionate Rygoje (2004 m. 

Latvija), Pasaulio kariškių (CISM) 6-siose Sporto žaidynių rankinio varžybose Mungyeonge 

(2015 m. Pietų Korėjoje). V.Gecevičius yra Europos merginų rankinio čempionato Helsinkyje 

(2002 m. Suomija), Pasaulio kariškių (CISM) 4-ųjų Sporto žaidynių rankinio varžybų 

Hyderabade (2007 m. Indija), Baltijos vyrų rankinio lygos varžybų Minske (2000 m. 

Baltarusija), Rygoje (2009 m. Latvija), Vilniuje (2011 m. Lietuva), Riikimaki (2013 m. 

Suomija), ir Europos rankinio federacijos (EHF) Taurių laimėtojų rungtynių Paryžiuje (2013 

m. Prancūzija) finalinių rungtynių teisėjas. 

1995-2013 metų laikotarpiu V.Gecevičius pastoviai buvo išrenkamas į 10-ies 

Lietuvos geriausių rankinio teisėjų sąrašą. 

2014 metais V.Gecevičiui suteikta EHF rungtynių inspektoriaus kategorija. 

 V.Gecevičius nuo 2007 metų yra Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos (LRTA) 

prezidiumo narys. 2013-2015 metų laikotarpiu buvo LRTA viceprezidentu. Nuo 2015 metų 

V.Gecevičius yra Lietuvos rankinio federacijos (LRF) vykdomojo komiteto narys. Jis į 

lietuvių kalbą išvertė Tarptautinių rankinio žaidimo taisyklių ir komentarų redakciją (2010). 

 V.Gecevičius yra apdovanotas LRF 50-čio jubiliejaus medaliu (2005), Lietuvos 

kariuomenės KASP medaliu „Už pasižymėjimą“ (Nr.120, 2005), Lietuvos kariuomenės 

rezervo karių asociacijos „Sidabro ženklu“ (Nr.64, 2007), Europos rankinio federacijos 

padėka ir sidarbo ženkliuku (2013), LTOK medaliu „Už nuopelnus olimpizmui (2015), 

KKSD sidabro medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2015). 


