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Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos (LKFF) nacionalinė rinktinė šių metų gegužės 27–28 
d. dalyvavo EBFF Europos moterų kultūrizmo, fitneso, kūno fitneso ir vyrų fitneso čempionate 
Vitebre (Italija). LKFF rinktinę sudarė 3 sportininkai: Alina Čepurnienė ( „Olympia“, Vilnius), 
Živilė Raudonienė („Olimpas, Kaunas“), Tomas Galeckas („Tauras“, Marijampolė), komandos 
vadovas – LKFF gen. sekretorius Remigijus Bimba. Lietuviai Europos čempionate iškovojo du 
medalius: aukso ir sidabro.  
 
Moterų kultūrizmas  
57 kg  
1. Alina Čepurnienė („Olympia“, Vilnius)  
2. Giuditta Magazzino Italija  
3. Guzel Akgul Olandija  
 
Vilnietei A.Čepurnienei šis čempionatas buvo jau penktas (pirmą kartą ji startavo dar 1993 m. ir 
tada liko 16-ta. Iki šio čempionato 2001 m. Kijeve buvo iškovota aukščiausia vieta – 5-oji (52 kg). 
Keletą pastarųjų metų likdavusi net už finalo ribų (2004 m. – 8 v., 2005 m. – 9 v.). Dabar ji buvo 
puikiai pasirengusi ir akivaizdžiai pranoko visas varžoves. 37-erių metų vilnietė pratęsė savo 
pergalių seriją. Pernai tapo pasaulio ir Europos kultūrisčių veteranių čempione. Tokį pat medalį 
prieš 13 metų yra iškovojusiu ir klaipėdietė Natalija Murnikvienė.  
Sportininkė pergalės nesitikėjo ir buvo maloniai nustebinta pirmąja vieta. „Išgirdusi, jog laimėjau 
netekau žado, stovėjau negalėdama pajudėti, virpėjo kojos ir širdis, tekėjo ašaros. Kai užgrojo 
Lietuvos himnas ir pamačiau aukštai iškeltą mūsų vėliavą, apėmė neapsakomas jausmas“, 
prisimena A. Čepurnienė.  
Šiuo metu Alina rengiasi pasaulio suaugusiųjų čempionatui, kuris vyks rugsėjo 22–23 d. Santa 
Susanoje (Ispanija). Pernai A. Čepurnienė iškovojo 4-ąją vietą. Spalio mėnesį sportininkė dalyvaus 
Rytų Europos čempionate Maskvoje (Rusija).  
„Pergalė Europos pirmenybėse buvo sena svajonė. Dabar turiu naują – laimėti pasaulio 
čempionatą, ir sudalyvauti „Miss Olympia“ varžybose“, – teigia Alina.  
Beje, Santa Susanoje pasaulio čempionatas vyks jau ketvirtą kartą iš eilės. Iki šiolei Lietuvos 
atstovams Santa Susanoje vykę čempionatai buvo sėkmingi. Iš visų parvežti medaliai: 2003 m. – 
auksas ir sidabras, 2004 m. – bronza, 2005 – sidabras.  
 
Kūno fitnesas  
168 cm  
1. Lenka Chalupkova Slovakija  
2. Živilė Raudonienė („Olimpas”, Kaunas)  
3. Irina Molokova Rusija  
 
Europos 2003 m. čempionei ir 2005 bei 2003 m. pasaulio vicečempionei 24-erių metų Ž. 
Raudonienei kelią link antro žemyno čempionės titulo užtvėrė dukart pasaulio čempionė slovakė 
Lenka Chalupkova. Tarp 20-ies šios kategorijos dalyvių į prizininkių gretas nepateko tarptautinių 
laimėjimų nestokojančios čekė Eva Rudolfova ir lenkė Katarzyna Kozakiewicz.  



Ž. Raudonienėjau trejus metus gyvena JAV. Šį pavasarį laimėjo NPC organizuojamus Niujorko ir 
Pensilvanijos čempionatus, tapdama absoliučia čempione. Gavo teisę dalyvauti nacionaliniame 
JAV čempionate.  
NPC vadovybė jai pasiūlė pereiti į profesionalių gretas. Živilė jau liepos viduryje planuoja 
dalyvauti profesionalų varžybose.  
 
Vyrų fitnesas  
1. Tomasz Pietras Lenkija  
2. Stanislav Zainilov Rusija  
3. Jaroslav Sevcik Slovakija  
7. Tomas Galeckas („Tauras”, Marijampolė)  
 
Marijampolietis T. Galeckas prieš Europos čempionatą sėkmingai dalyvavo 28-ajame 
tarptautiniame kultūrizmo ir fitneso turnyre Grand Prix PEPA Opavoje (Čekija), kur iškovojo 
antrąją vietą nusileidęs tik čekui Františekui Bartošui.  
Italijoje Tomui buvo sunku kovoti su šios sporto šakos lyderiais, be to, dar ir kojos trauma trukdė 
atlikti laisvąją programą su sudėtingais akrobatikos elementais.  
Ateinančiais metais sportininkas planuoja dalyvauti Europos čempionate ir patekti į finalą.  
 
Slovakija, iškovojusi 3 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos medalius, triumfavo komandų įskaitoje. Italija 
– antrojoje vietoje, Rusija – trečiojoje. Lietuvos komanda (aukso ir sidabro medalis) pagal 
iškovotus medalius pranoko šįkart nė vieno apdovanojimo nepelniusią vieną iš šio sporto lyderių 
– Čekiją, kurios sportininkų geriausias rezultatas – tik kelios šeštos vietos. Čempionate dalyvavo 
127 atletai iš 27 šalių. 


