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„Jėgos sportas“ 
 
 
Šiaulių pramogų centre „Neopolis“ vyko Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos (LKFF) 
ataskaitos ir rinkimų konferencija, kurioje buvo apdovanoti 2005 m. geriausi sportininkai, 
treneriai bei klubai.  
 
Per 2005-uosius Lietuvos kultūristai iš planetos bei Europos čempionatų parvežė du aukso ir tris 
sidabro medalius. Tarptautinių čempionatų laureatai dominavo ir Federacijos reitinge. Sportininkų 
reitinge iš viso buvo 195 atletai. Šis reitingas buvo suskirstytas į keturis pogrupius: suaugusiųjų, 
jaunimo (iki 21 metų), jaunių (iki 18 metų), jaunučių (iki 16 metų). Suaugusiųjų reitinge tarp 110 
sportininkų pirmąją vietą pelnė vilnietė pasaulio ir Europos veteranių čempionė Alina Čepurnienė 
(„Olympia“), antras – septintą kartą Lietuvos absoliučiu čempionu tapęs Olegas Žuras, trečias – 
ketvirtąją vietą pasaulio žaidynėse iškovojęs Semionas Berkovičius (abu iš „Grand gym“, Vilnius). 
Jaunimo reitinge (57 atletai) pirmas – marijampolietis Europos jaunimo fitneso vicečempionas 
Giedrius Abeciūnas („Tauras“), antras – šiaulietis pasaulio jaunimo vicečempionas Deividas 
Dubinas („Solo-Euro gym“), trečia – taip pat šiaulietė klubo „Gylys“ atstovė Gailutė Duršaitė. 
Tarp 24 jaunių sportininkų reitinge nugalėjo Edvinas Lukys („Gylys“), o jaunučių laureatas – 
kaunietis Ernestas Grigaitis („Geležiniai žmonės“).  
 
Trenerių reitinge paminėta 70 trenerių. Tarp rengusių suaugusius ir jaunučių amžiaus sportininkus 
nugalėjo trenerių duetas iš Kauno Irina ir Saulius Misevičiai („Geležiniai žmonės“), antras liko 
Gediminas Adomaitis („Olympia“), trečias – Arvydas Milvydas („Grand gym“). Tarp jaunimo ir 
jaunių ugdytojų pajėgiausias buvo šiaulietis Vidmantas Lukys („Gylys“).  
 
Konferencijoje, kurioje dalyvavo 28 šalies klubų atstovai, buvo patvirtinti nauji LKFF įstatai. Į 
LKFF valdybą išrinkta 10 narių: Ramutis Kairaitis (prezidentas), Eglė Raščiūtė (prezidento 
vykdančioji asistentė), Arūnas Petraitis (generalinis sekretorius), Remigijus Bimba 
(viceprezidentas dideliam sporto meistriškumui), Ala Guseva (viceprezidentė bendriesiems 
reikalams), Rinaldas Česnaitis (Trenerių tarybos pirmininkas), Vladas Kapcevičius (Teisėjų 
kolegijos pirmininkas), o kiti 3 nariai į LKFF valdybą bus deleguoti pagal metų reitingą iš 
pajėgiausių klubų.  
 
Revizijos komisijoje dirbs Saulius Neprackas, Rima Senulienė, Raimundas Burneikis, o į 
Drausmės ir apeliacinę komisiją išrinkti Rolandas Remeikis, Arvydas Mickus ir Gediminas 
Adomaitis.  
 
Pernai organizuotos veiklos keturių dešimtmečių datą pažymėję Lietuvos kultūristai šiai sukakčiai 
sulaukė ir reprezentacinio, gausiai iliustruoto leidinio „40 metų Lietuvos kultūrizmui”. Jis, dar 
kvepiantis dažais, buvo pristatytas konferencijos Šiauliuose dalyviams. 


