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Gegužės mėnesį Slovakijos sostinėje Bratislavoje vyko Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos
(EBFF) kongresas. Jame dalyvavo delegatai iš daugiau nei 30 Europos valstybių. Kongrese
ilgametis Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos (LKFF) generalinis sekretorius šiaulietis,
vienas iš sporto klubo „Elada“ vadovų Arūnas Petraitis buvo apdovanotas specialiu EBFF prizu
“Už ypatingus nuopelnus”. Pastarųjų Europoje įteikta vos keletas.
Kuria federacijos įvaizdį
„Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos vykdomajam komitetui, priėmusiam tokį sprendimą,
tikriausiai imponavo mano iniciatyva siekiant sutvarkyti šios federacijos istorinių ir statistinių
duomenų bazę“,- kalbėjo A. Petraitis. Tai pavyko padaryti kartu su EBFF Spaudos komiteto nariais
– sėkmingai įgyvendinus projektą, buvo išleistas leidinys apie Europos kultūrizmo čempionatus ir
jų istoriją.
Beje, pastarojo prologu laikytina dar 1991-aisiais dienos šviesą išvydusi A. Petraičio publikacija
„Europos kultūrizmo čempionatų žvaigždės“, kurią išleido „Šiaulių kraštas“. Sveikindamas
laureatą EBFF prezidentas ispanas Rafael Santonja prisiminė šį jam autoriaus padovanotą leidinį.
„Apdovanojimo ceremonija EBFF siekė įvertinti Lietuvos federacijos indėlį į bendrą šio sporto
taupyklę“,- sakė R. Santonja.
Kiek anksčiau medžiagą apie pasaulio kultūrizmo čempionatų istoriją, jų statistiką šiaulietis
pateikė ir Tarptautinei kultūrizmo ir fitneso federacijai (IFBB). Mat ir čia būta nemažai netikslumų
bei spragų. Tiesa, už istorinę tiesą kartais tenka ir pakovoti – mat ne kiekvienas naujai iškilęs faktas
sutinkamas vienareikšmiai – būna, jog siekiama nieko nekeisti: vardan ramybės... „Mačiau, jog ne
visiems patiko ir Bratislavoje per kongresą mano ištarti žodžiai, jog būtina siekti istorinės tiesos,
nors ji ir sugriautų kažkokias daug metų teigtas „tiesas“,- prisiminė A. Petraitis.
EBFF apdovanojimas „Už ypatingus nuopelnus“ – jau trečias panašus prizas A.Petraičio
kolekcijoje: 1991-aisiais IFBB prezidentas Ben Weider, viešėjęs Vilniuje, įteikė IFBB Sidabro
medalis, o pernai Aukso ženkliuku apdovanojo ir LKFF. Teigta, jog įvertintinas A. Petraičio
nuoseklus darbas propaguojant šį sportą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Tačiau pats nominantas, sutikdamas, jog tokie įvertinimai yra visada malonūs, pridūrė, jog
geriausias fonas panašiems funkcionierių apdovanojimams – sportininkų rezultatai. „Kai jie yra
solidūs, ir mūsų federacijos įvaizdis yra kitas,- teigė jis. Geriausia diplomatija – kai „kalba“
medaliai, juolab, kad Lietuvos kultūristai ir fitneso atstovai per 15 metų iš pasaulio bei Europos
čempionatų jų parvežė nemažai. Tarp laimėtojų yra ir du šiauliečiai – Rolandas Bučinskas bei Inga
Neverauskaitė“.
Lietuvos kultūrizmo 40 metų retrospektyva
Bratislavoje nacionalinių kultūrizmo federacijų delegatams ir EBFF vykdomojo komiteto nariams
buvo įteiktas ir šių metų pradžioje dienos šviesą išvydęs reprezentacinis LKFF leidinys „40 metų
Lietuvos kultūrizmui 1965-2005“. Pasirodė, jog lietuviai – vieninteliai Europoje, sugebėję šio

sporto jubiliejų sustiprinti specialiu leidiniu. Leidinio sudarytojas Arūnas Petraitis šia publikacija
apvainikavo savo darbo LKFF beveik 20-ies metų laikotarpį.
Kai 1987-aisiais Arūnas Petraitis buvo išrinktas Lietuvos kultūrizmo federacijos generaliniu
sekretoriumi, jam perduotas oficialių dokumentų palikimas buvo labiau nei kuklus – vos keletas
segtuvų, nors pati Federacija buvo įkurta dar 1969 m. Tad padedant tuometiniam Federacijos
vadovui a. a. Romanui Kalinauskui, teko pradėti dokumentų paieškas – trūko oficialių varžybų
rezultatų, nebuvo apžvelgta ir susisteminta šio sporto raida Lietuvoje. Federacijos archyvai nebuvo
išsaugoti, kažkodėl nebūta ir perimamumo. Gal tokiai padėčiai turėjo įtakos ir ilgas kultūrizmo
sporto draudimo laikotarpis, trukęs ištisus 15 metų. Tada būta ir sumaišties, nes nebuvo aišku, kur
link pasisuks sovietinė ideologinė mašina, ir ar verta užsiimti tokiu „pavojingu“ sportu.
Rinkti medžiagą, varžybų statistiką teko po kruopelytę, kalbinti tų įvykių dalyvius, daug laiko
praleisti bibliotekų skaityklose ar susirašinėjant su kolegomis. Visa tai pateikta leidinyje, iš kurio
jau galima susidaryti jau pakankamai išsamų, o ne fragmentinį vaizdą apie šio sporto raidą.
„Kultūrizmo 40-mečiui skirtą leidinį kūrė redakcinė kolegija – man talkino Remigijus Bimba,
Eglė Raščiūtė, Ramutis Kairaitis, Vytautas Jankauskas. Leidinyje gausu fotografo šiauliečio
Sauliaus Morkūno nuotraukų“, - kalbėjo
leidinio
sudarytojas ir autorius.
Pasigenda vienybės
Neseniai atsisakęs LKFF generalinio sekretoriaus pareigų, bet ir toliau likęs redaktoriauti
Federacijos tinklalapiui, A. Petraitis įsitikinęs, jog didžiausia problema šalies kultūristų stovykloje
– išskaidytas sportininkų ir organizatorių potencialas bei strateginio mąstymo, susikalbėjimo ir
kompromisų stoka. Mat šalyje yra dar kelios – net keturios – šio sporto organizacijos.
„Įdomu, kaip analogiškame fone atrodytų kad ir disko metiko Virgilijaus Aleknos medaliai, jeigu
Lietuvoje būtų trys ar keturios Lengvosios atletikos federacijos?“, - retoriškai klausė A. Petraitis.
Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamento pripažįstama pagrindine organizacija
yra LKFF, kuri yra IFBB ir EBFF narė. Jai vadovauja Lietuvos kūno kultūros akademijos
prorektorius Dr. Ramutis Kairaitis. Ši organizacija dalyvauja Pasaulio žaidynėse, kurias globoja
Tarptautinis olimpinis komitetas. Svarbu ir tai, jog vienintelė IFBB 1969 m. sulaukė ir GAISF
(Generalinė tarptautinių sporto federacijų asociacija) pripažinimo. Pastaroji vienija po vieną sporto
šakos tarptautinę federaciją.
Todėl suprantama, kodėl laimėjimai, pelnomi varžybose, kuriose yra dopingo kontrolė (IFBB yra
pasirašiusi sutartį su Pasauline antidopingo agentūra), turi visai kitą svorį, nei kolegų organizacijų
(NABBA, WABBA, WPF ar WFF) varžybų net ne po vieną ar kelis, o kasmet krūvomis vežami
pasaulio ir Europos čempionatų medaliai...
„Be abejo, rezervų yra ir kitur – siekiant suburti į Federacijos valdybą norinčius bei sugebančius
dirbti žmones. Čia turime mokytis iš pasaulinių kultūrizmo ir fitneso lyderių – Slovakijos bei
Čekijos federacijų. Aiškumas mąstant ir dirbant – toks yra sėkmingo darbo receptas“,- įsitikinęs
EBFF apdovanojimo laureatas, tarptautinės kategorijos teisėjas A. Petraitis.

