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Lietuvos kultūristai pasaulio suaugusiųjų kultūrizmo čempionate debiutavo 1989 metais, kai 
TSRS rinktinei atstovavęs kaunietis Raimundas Petraitis užėmė 15-ąją vietą. Nuo 1991-ųjų 
rudens Lietuvos atletai IFBB pasaulio čempionatuose iki 2006 metų pelnė 9 medaliu: 5 iškovojo 
kultūrizmo, 4 – fitneso atletai. 
 
Kultūrizmas 
 
1989 ir 1990. TSRS kultūristai pasaulio vyrų čempionate debiutavo 1988 m, Brisbene (Australija), 
tad ir Lietuvos atletai iki Nepriklausomybės atkūrimo du kartus atstovavo TSRS rinktinei. 1989 
m, Paryžiuje (Prancūzija) R, Petraitis (65 kg) užėmė 15-ąją vietą, o 1990-aisiais Kvala Lumpūre 
(Malaizija) E. Gorelikas (65 kg) finišavo 10-tas. 
1991. Debiutas – Katovicuose. Lietuvos kultūristų oficialus debiutas planetos čempionate įvyko 
1991 m. spalio 25-26 d, Katovicuose (Lenkija). Oficialių tarptautinių varžybų debiutantė Lietuvos 
komanda iškart nustebino tokių varžybų senbuvius — komandinio pozavimo rungtyje mūsiškiai 
finišavo antri, tik minimaliu santykiu 4 : 5 nusileidę čempionais tapusiems amerikiečiams. Tai tapo 
didžiausia šių varžybų staigmena. E. Gorelikas (65 kg) užėmė 7-ąją, O. Žuras (90 kg) - 9-ąją vietą. 
Į penkioliktukus nepateko V. Chleborodovas (65 kg), S. Berkovičius (70 kg) ir R. Kazakevičius 
(per 90 kg). 
Debiutas pasaulio jaunimo čempionate Lisabonoje (Portugalija) buvo vainikuotas V. 
Sryvkino (per 80 kg) medaliu. Tiesa, mūsiškiui sidabro medalis atiteko praėjus kuriam laikui po 
varžybų, kai už draudžiamų preparatų vartojimą buvo diskvalifikuotas nugalėtojas. 
1992. Grace (Austrija) E, Gorelikas (65 kg) pelnė 13-ąją, O. Žuras (90 kg) – 15-ąją vietą, o B. 
Vaitkevičius nepateko į penkioliktuką. 
Debiutuodami pasaulio veteranų čempionate Ankaroje (Turkija), V, Dubickas (80 kg) iškovojo 4-
ąją, o toje pačioje kategorijoje startavęs E. Gorelikas – 10-ąją vietas. Moterų veteranių varžybose 
absoliučioje kategorijoje kaunietė I. Kaminskaitė tenkinosi 9 vieta. Ten pat vyko ir pasaulio 
jaunimo čempionatas: kaunietis V. Papas (per 80 kg) buvo 10-as, o vilnietis A. Bilius (70 kg) tarp 
15-os pajėgiausių nepateko, Tarp merginų kaunietė O. Šeptunova (57 kg) iškovojo 5-ąją vietą. 
1993. Pietų Korėjos sostinėje Seule E. Gorelikas (65 kg) užėmė 11-ąją vietą, o B. Vaitkevičius (70 
kg) nepateko į penkioliktuką. 
Pasaulio jaunimo čempionate šiaulietis T. Kybartas (80 kg) buvo 11-as, panevėžietis R. Ramūnas 
– 13-as, vilnietis R. Lialka (per 80 kg) – 15-as. 
Moterų čempionato Varšuvoje (Lenkija) debiutantė N. Murnikovienė (per 57 kg) buvo šešta. 
Pasaulio veteranų čempionatas Torechėjoje (Ispanija): V. Dubickas -12-a vieta (80 kg). 
Tarptautinis R. Pociaus krikštas – jaunimo čempionato bronza. Ten pat vyko ir pasaulio 
jaunimo čempionatas. Trečiąją vietą iškovojusiam R. Pociui (per 80 kg), sėkmingai asistavo toje 
pačioje kategorijoje startavęs šiaulietis A. Vandys – 4-oji vieta. 
1994. Murnikovų triumfas Švedijoje. Borlangėje (Švedija) moterų čempionate čempione tapusi N. 
Murnikovienė (per 57 kg) pranoko net 21 varžovę. Planetos mišrių porų pirmenybėse sėkmė vėlgi 
lydėjo Lietuvos atstovus – N. Murnikovienė savo antrąjį čempionės titulą pelnė poroje su R. 
Murnikovu. 
Vyrų pirmenybėse Šanchajuje (Kinija) O. Žurui (90 kg) iki trečiosios vietos pritrūko vos dviejų 



taškų... 
1995. Pasaulio jaunimo čempionate Bratislavoje (Slovakija) R. Bimba (80 kg) iškovojo 10-ąją, o 
kaunietis N. Subačius (per 80 kg) – 14-ąją vietą. 
1996. Amane (Jordanija) vyrų čempionate O. Žuras (per90 kg) iškovojo 5 vietą. 
Pasaulio jaunimo kultūrizmo čempionate Katovicuose (Lenkija) R. Kukta (Klaipėda, per 80 kg) 
buvo 5 vietoje, toje pačioje svorio kategorijoje dalyvavęs N. Subačius – 8, R. Bimba (80 kg) – 16. 
1997. Čekijos sostinėje Prahoje vyrų čempionate klaipėdietis A. Kilčiauskas (per 90 kg) buvo 12, 
L. Gintaras (65 kg) į penkioliktuką nepateko. 
1998. Vyrų čempionate Izmire (Turkija) R. Bučinskas (per 90 kg) liko vos žingsni nuo prizininkų 
pakylos – ketvirta vieta. 
Alikantėje (Ispanija) moterų čempionate dalyvavusi S. Janonienė (52 kg) buvo 9-oji. 
1999. Labai arti medalio buvo ir S. Berkovičius (75 kg), kai Bratislavoje (Slovakija) vykusiame 
vyrų čempionate iškovojo 4-ąją vietą, nors po pirmosios varžybų dalies buvo 3. Kiti du lietuviai į 
penkioliktukus nepateko: M. Leonavičius (90 kg) ir O. Burbulis (per 90 kg). 
2000. Malakoje (Malaizija) vyrų čempionate O. Žuras (per 90 kg) vėl liko 4-asis, o S. Berkovičius 
buvo 8. 
Lenkijos sostinėje Varšuvoje G. Malinauskienė (57 kg) buvo 13. Ten pat vyko ir mišrių porų 
čempionatas, kuriame R. Senulienė ir S. Neprackas finišavo 9-ieji. 
2001. Pirmasis vyrų medalis po 10 metų bandymų jį iškovoti! Pasaulio čempionato debiutantas 
R. Pocius (per 90 kg) buvo 5-asis, bet galutinius čempionato rezultatus pakoregavo dopingo 
kontrolė: R. Pociaus organizme draudžiamų preparatų neaptikta, kitaip nei dviejų jo varžovų, todėl 
galutinėje čempionato rikiuotėje lietuvis pakilo į 3 vietą. 
2003. Veterano S. Berkovičiaus auksas. Tenerifėje (Kanarų salos, Ispanija) vykusiame veteranų 
čempionate S. Berkovičius (80 kg) buvo stipriausias tarp planetos 40-50 metų kultūristų. 
2004. Dvigubas mūsiškių triumfas Maskvoje: O. Žurui – aukso medalis ir absoliutaus 
čempiono laurai, R. Pociui — sidabras! Čempionate Maskvoje, gausiausioje dalyvių skaičiumi 
(32), sunkaus svorio (per 90 kg) kategorijoje dominavo Lietuvos reprezentantai – O. Žuras ir R. 
Pocius. Kitiems teko varžytis tik dėl bronzos. Čempionu tapo O. Žuras, sidabro medalis įteiktas 
R. Pociui. Siekdamas absoliutaus čempiono titulo, O. Žuras gana nesunkiai įveikė kitų svorio 
kategorijų čempionus. 
Kitų rinktinės narių rezultatai: A. Mickus – 8 vieta (90 kg), I. Medeckis – 12 (80 kg), o D. Petrokas 
(75 kg) į penkioliktuką nepateko. Lietuvos komanda šiame čempionate ne tik iškovojo du 
medalius, bet tarp 55 šalių atstovų pelnė 5-ąją vietą. Tai geriausias mūsų kultūristų vyrų 
pasiekimas pasaulio čempionatų istorijoje. Beje, nuo 3 ir 4 vietų laimėtojų atsilikta vos vienu tašku. 
Pasaulio veteranų čempionate Opavoje (Čekija) amžiaus grupėje per 50 metų absoliučioje 
kategorijoje S. Neprackas iškovojo 8-ąją vietą, o marijampolietis H. Juraitis (grupė 40–50 metų, 
per 80 kg) tarp 15 pajėgiausių nepateko. Ten pat vykusiame moterų veteranių čempionate D. 
Zarovienė absoliučioje kategorijoje buvo 11-oji. 
2005. Moterų čempionate Santa Susanoje (Ispanija) debiutantė 36-ių metų A. Bucko-Čepurnienė 
(57 kg) po pirmosios varžybų dalies buvo trečia, tačiau galutinėje įskaitoje liko ketvirta. 
Pasaulio jaunimo ir veteranų čempionate Budapešte veteranė A. Bucko-Čepurnienė pelnė 
aukso medalį! Vyrų veteranų varžybose 7 vietoje liko J. Solionovas, tą pačią vietą jaunimo 
varžybose užėmė ir A. Žukauskas. 
 
 
 



Pasaulio žaidynės 
 
 
1997. Nuo 1981 m. IFBB kultūristai kas ketveri metai dalyvauja pasaulio žaidynėse. Lietuvos 
atstovų debiutas įvyko 1997 m. Lahtyje (Suomija), kur buvo 25-ių, o parodomojoje programoje 
papildomai dar 6-ių sporto šakų varžybos. Rungtyniavo per 2000 sportininkų iš daugiau nei 70 
šalių. Kultūristų varžybas pirmą kartą stebėjo ir IOC prezidentas Ch. A. Samaranch. 3-iąją vietą 
O. Žurui (per 90 kg) tarp 56 vyrų ir moterų čempionų, kuriuos atrinko IFBB, lėmė dopingo 
kontrolės rezultatai. E. Gorelikas (65 kg) buvo šeštas. 
2001. Žaidynių auksas O. Žurui! Akitoje (Japonija) vykusiose žaidynėse čempionu tapo O. 
Žuras (per 80). 
2005. Duisburge (Vokietija) S. Berkovičius (85 kg) iškovojo 4-ąją vietą. 
 
Fitnesas 
 
1997. Debiutuodamos pasaulio moterų čempionate spalio 18–19 d. Bratislavoje D. Dovidaitienė 
(per 160 cm) iškovojo 15-ąją, o vilnietė D. Šermukšnytė (per 160 cm) 16-ąją vietas. 
2000. Varšuvoje vykusiame moterų čempionate A. Guseva (160 cm) į penkioliktuką nepateko. 
Iš dviejų jaunimo čempionate Brno (Čekija) per 160 cm ūgio kategorijoje debiutavusių lietuvaičių 
į finalą pateko tik Ž. Dvareckaite (6 vieta) ir I. Neverauskaitė (12). 
2002. Moterų kūno fitneso čempionato debiutas vyko Brno. Trijų kauniečių rezultatai tokie: S. 
Lodaitė – 5 vieta (per 164 cm), S. Štendelienė – 6 (per 164 cm), I. Palavinskienė – 9 (164 cm). 
2003. Dar viena auksinio tandemo aukštuma: pirmoji ir antroji vietos! Čempionate Santa 
Susanoje debiutavusios Europos čempionės I. Neverauskaitė (per 164 cm) ir Ž. Dvareckaitė-
Raudonienė (164 cm) pelnė medalius ir čia. Čempionės titulą iškovojo I. Neverauskaitė, o su 31 
konkurente kovojusi Ž. Dvareckaitė-Raudonienė pelnė sidabro medalį. Dar viena Lietuvos 
rinktinės narė vilnietė N. Stojanova (164 cm) į stipriausiųjų penkioliktuką nepateko. 
2004. Ž. Dvareckaitės-Raudonienės bronza. Santa Susanoje dalyvavusi Ž. Dvareckaitė-
Raudonienė (164 cm) rungėsi su 23 dalyvėmis ir iškovojo bronzos medalį. 
Opavoje, jaunimo fitneso čempionate, absoliučioje kategorijoje debiutavę marijampoliečiai A. 
Liaukus ir G. Abeciūnas rungtyniavo finale ir pelnė atitinkamai 4-ąją bei 5-ąją vietas. Vilnietė A. 
Liutkevičiūtė užėmė 11-ąją vietą, Z. Malinauskaitė iš Marijampolės – 1 -ąją. Veteranių kūno 
fitneso rungtyje šiaulietė A. Šėgždienė iškovojo 5-ąją vietą. 
2005. Iki aukso tetrūko 1 taško! Ž. Dvareckaitė-Raudonienė (164 cm) čempionate Santa 
Susanoje dalyvavo jau trečią kartą. Atletei, pergalės siekusiai užtikrintai, pavyko laimėti finale, 
tačiau susumavus trijų varžybų etapų rezultatus iki pergalės pritrūko vos taško... 
Čia vykusioje pasaulio vyrų fitneso taurėje pirmą kartą dalyvavęs Lietuvos atstovas A. Liaukus 
liko vienuoliktas. 
Pasaulio jaunimo čempionate Budapešte šiauliečiui D. Dubinui įteiktas sidabro medalis! G. 
Abeciūnas liko 4-asis, K. Karaliūtė (Marijampolė) – 10, I. Jankūnaitė iš Kauno-14. 
 
„Ms. OLYMPIA“ – Pasaulio profesionalių čempionatas 
 
1995-1996. Absoliuti kultūrizmo sporto viršūnė - pasaulio čempionų perėjimas iš mėgėjų klasės į 
didžiausią prestižą pasaulyje turinčias varžybas profesionalų "Ms. Olympia". JAV visiškai 
nežinomos N. Murnikovienės pasirodymai sudrebino amerikiečių nuosavybe laikyta „Ms. 



Olympia“ – per visą nuo 1980 m. rengiamų varžybų istoriją ne JAV atstovė laimėjo vos kartą. Ir 
nors abu kartus klaipėdietė finišavo trečia, daugelio specialistų vertinimu, aukštesnė vieta būtų 
buvusi teisingesnė... „Natalija tiesiog pavergė Ameriką, – rašė „Muscle and Fitness“. 
Besirengdama šioms varžyboms N. Murnikovienė 1995 m. laimėjo profesionalių „European 
Women's Pro Grand Prix“ turnyrą Prahoje. 
 


