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Gutermanas Grigorijus gimė 1947.11.15 Švenčionėliuose. Su rankinio 
sportu 1964 m. supažindino treneris P.Vitkūnas.1970 m. baigė LVKKI įgydamas kūno 
kultūros dėstytojo specialybė. 1967m. Lietuvos studentų čempionas-Kauno „Atletas“, 1969-
1970 m.  Vilniaus VJSM rankinio treneris, 1970 m. jaunučių pirmenybių nugalėtojų komandos
treneris. 19971-1977 m. SSD “Nemunas“ instruktorius. 1977-1983 m. TSRS rankinio vyr. 
treneris Lietuvai. 1983-1992 m. SSD „Žalgiris“ instruktorius. 1992-2004 m. Lietuvos rankinio 
federacijos vadybininkas. 2004-2010 m. Vilniaus RSK „Eglė“ vyr. vadybininkas. Lietuvos 
nusipelnęs  treneris-1981m. 1979-1998 m. Tarptautinės (IHF) kategorijos rankinio teisėjas. 
1980 m. Olimpinių žaidynių Maskvoje teisėjas-laikininkas. Olimpinių žaidynių Seule (1988 
m.), Barselonoje (1992 m.), Atlantoje (1996m.) , pasaulio čempionatų Jugoslavijoje (1987 m. 
jaunimo ), Prancūzijoje (1989 m. vyr.),Čekoslovakijoje (1990 m. vyr.), Pietų Korėjoje (1990 m.
mot.), Lietuvoje (1992 m. mot.), Norvegijoje (1993m. mot.), Austrijoje ir Vengrijoje (1995 m. 
mot.), Japonijoje (1997 m. vyr.), Europos čempionatų Lietuvoje (1993 m. jaunimo merg.), 
Danijoje (mot.1996 m.),  1989, 1990, 1991, 1992,1995,1997 m. Europos taurių finalinių 
rungtynių teisėjas. Teisėjavo papildomiems ir finalinėms TSRS Tautų spartakiadų, TSRS 
vyrų, moterų, Vengrijos mot. čempionatų, TSRS taurės finalų rungtynėms.1986 m. „Geros 
valios“ varžybų teisėjas.

1998-2012 m . EHF, IHF inspektorius(1998-2012 m.),1998, 2000, 2002 m. Europos 
jaunimo čempionatų Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje , 2005 m. pasaulio moterų 
čempionato Rusijoje  inspektorius. 2006 m. Pasaulio studentų čempionato Lenkijoje vyrų ir 
moterų finalinių rungtynių inspektorius. LRF VK narys, teisėjų kolegijos pirmininkas įvairių 
laikotarpių. Vilniaus „Eglės“ moterų rankinio komandos  įkūrimo iniciatorius ir kuratorius 
(1974 m.), Lietuvos rankinio teisėjų asociacijos vienas įkūrėjų (1999m.),nuo įkūrimo  
sekretorius, nuo 2006 m. prezidentas. Asociacijos „Lietuvos moterų rankinio lyga“ vienas 
įkūrėjų , direktorius nuo įkūrimo 2006-2017m.  Lietuvos jaunimo rinktines-1998 m. Europos 
čempionato 2 vietos Bratislavoje (Slovakija) laimėtojos, Lietuvos jaunių rinktinės-1998 m. 
pasaulio olimpinių  jaunimo žaidynių Maskvoje (Rusija) 2 vietos laimėtojos vadovas.              

Apdovanotas: KKSK 3 ir 2 laipsnio medaliais „Už aukštus sportinius pasiekimus“ (1981,
1988 m),  KKSD medaliais „Už nuopelnus Lietuvos sportui“(1998 m.),  „Atminimo“ medalių 
(1999, 2008 m.), LTOK padėka „Už nuopelnus Olimpiniam judėjimui“( 2000 m.), Vilniaus m. 
savivaldybės 3 ir 2 laipsnio medaliais „ Už nuopelnus Vilniaus sportui‘ (2004, 2007 m.), 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko padėkos raštų (2005 m.), „Žalgiris“ sporto draugijos 
ženklų „Už nuopelnus draugijai“(2007 m), KKSD „Sporto garbės komandoro ženklų“ (2007 
m.),Tarptautinės rankinio federacijos „Auksinių švilpukų“(1998 m.), LTOK „Olimpinė 
žvaigždė“ (2007 m.),Rusijos rankininkų sajungos „Garbės ženklų“(2007 m.),  LTOK plakėte 
„Už nuopelnus olimpizmui“ (2012 m.), LTOK 25-čio medalių (2013 m.)


