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Sausį Šiaulių pramogų centre „Neopolis“ vyko Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos (LKFF) 
ataskaitos ir rinkimų konferencija. 40-metų pažyminčios sporto šakos renginyje buvo apdovanoti 
ir geriausi 2004-ųjų atletai, jų treneriai bei klubai. Metų laureatas – vilnietis Olegas Žuras, jo 
treneris Arvydas Milvydas bei Marijampolės sporto klubas „Tauras“ (tren. Rinaldas Česnaitis).  
 
 
Žuras ant laurų nemiegos  
LKFF prezidentas R. Kairaitis, apžvelgdamas darbą 2004-iaisiais, įvardijo metus kaip labai 
sėkmingus. Oficialiose tarptautinėse varžybose – pasaulio ir Europos čempionatuose – pelnyti trys 
medaliai: po vieną aukso (Olegas Žuras), sidabro (Rolandas Pocius) bei bronzos (Živilė 
Raudonienė) plius vyrų absoliutaus čempiono titulas (Žuras). Pasaulio jaunimo čempionate 
iškovota viena ketvirtoji (Arnas Liaukus) bei penktoji (Giedrius Abeciūnas), o pasaulio veteranų 
čempionate – taip pat penktoji (Andžela Šėgždienė) vietos.  
Pernai Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos (EBFF) tarptautiniame projekte dalyvavo Arūnas 
Petraitis, pateikęs susistemintą medžiagą apie Europos čempionatų istoriją. Eglei Raščiūtei, 
sėkmingai išlaikiusiai testus, suteikta tarptautinė teisėjo kategorija.  
Trečią kartą geriausiu šalies kultūristu pripažintam Olegui Žurui (anksčiau jis metų laureatu buvo 
tapęs 2000 ir 2001 m.) 2004-ieji buvo sėkmingiausi per visą jo beveik 20 metų sportinę karjerą. 
Šios sporto šakos specialistus labiausiai nustebino ne jo penkios pergalės šešiose varžybos, kuriose 
jis pernai dalyvavo, bet puiki, be abejonės, geriausia per visą iki šiol laikotarpį, sportinė forma. 
Juolab, kad Olegas rungtyniavo po trejų metų pertraukos. „Gal ir gerai, kad turėjau pertrauką, 
pailsėjau, pajaučiau dvasinį pakilimą, pagausėjo energijos padaryti daugiau, nei anksčiau,- 
sėkmingą sugrįžimą vertino legendinis Lietuvos atletas. Rengiuosi rungtyniauti dar keletą metų. 
Šiemet – Lietuvos XXV-ajame čempionate gegužę bei pasaulio neolimpinių sporto šakų žaidynėse 
liepos mėnesį Vokietijoje“. Beje, Olegas Žuras 2001 m. jau yra tapęs kas ketveri metai 
organizuojamų pasaulio neolimpinių sporto šakų žaidynių nugalėtoju.  
Reitingo laureatui pagrindinį apdovanojimą skyrė UAB „Armila“.  
Antrajam Reitinge – Rolandui Pociui – 2004-aisiais per Lietuvos taurės varžybas Jurbarke pavyko 
pasiekti istorinę pergalę – įveikti Olegą Žurą. Tačiau pastarasis atsirevanšavo per pasaulio 
čempionatą Maskvoje. Vertindamas praėjusius metus mažeikiškis labai vertino dar vieną 
pasiekimą – kontrakto su JAV maisto papildų gamintoja – firma „Universal Nutrition“ 
pasirašymu.  
 
Pergalių retrospektyva  
Konferencijos dalyviams „Neopolio“ diskotekų salės ekrane buvo pademonstruota šios sporto 
šakos keturių dešimtmečių retrospektyva. Pirmosios kultūrizmo varžybos Lietuvoje įvyko 1965-
ųjų pavasarį prie Kauno marių, o po metų Vilniuje surengtas ir pirmasis oficialus čempionatas.  
Kultūrizmas sėkmingai išgyveno ir 15 metų trukusį draudimų laikotarpį, nes sovietinio sporto 
funkcionieriams vis tik nepavyko užgniaužti entuziastų.  
Tai, kad lietuviai kultūristai turi ir tarptautinių ambicijų bei potencialo pirmieji įrodė klaipėdietė 
Natalija Murnikovienė ir vilnietis Olegas Žuras, 1993 metais iškovoję IFBB Europos čempionų 



titulus. 1994-aisiais Natalija Murnikovienė kartelę kilstelėjo dar aukščiau – ji laimėjo ir planetos 
moterų pirmenybes, ir mišrių porų čempionatą su tuomečiu savo vyru Ričardu. Klaipėdietė, dukart 
finišavusi trečia pasaulio profesionalų „Ms.Olympia“ 1995–1996 m. čempionatuose, įnešė naujų 
spalvų ir į šias elitines varžybas.  
Į praėjusiais metais vykusių IFBB čempionatų į viršukalnę užkopė Olegas Žuras, tapęs pasaulio 
absoliučiu čempionu. Dar viena šio legendinio Lietuvos atleto aukštuma – triumfas pasaulio 
neolimpinių sporto šakų žaidynėse 2001 m.  
Pergalių seriją Senojo žemyno čempionatuose pratęsė mažeikiškis Rolandas Pocius (2001 m.), 
fitneso atstovė Živilė Raudonienė (2003 m.) ir du šiauliečiai. 1996 metais Europos čempiono titulą 
pelnęs Rolandas Bučinskas ir Inga Neverauskaitė, 2003-iaisiais iškovojusi dvigubą pergalę – 
pavasarį laimėjusi Europos fitneso absoliučios čempionės titulą, triumfavo ir pasaulio čempionate. 
2003-iųjų rudenį pasaulio veteranų čempiono titulą pelnė Semionas Berkovičius.  
Sėkmingai tarptautiniuose kitų organizacijų forumuose dalyvavo WPF pasaulio ir Europos 
čempionų titulus iškovojusios kaunietės Daiva Petkūnienė, Ilona Palavinskienė bei Sigita Lodaitė. 
Europos čempionatų nugalėtojais tapo Simona Misevičienė, Rolandas Žeimys, o senojo žemyno 
veteranų – Saulius Misevičius, Gediminas Bacevičius, Zigmundas Lyginas bei Semionas 
Berkovičius.  
WABBA Europos čempionų sąraše – vilnietė Julija Vasiliauskienė bei kaunietis Artūras Bartkus.  
 
Po ataskaitų – rinkimai  
Konferencijos darbe dalyvavo 40 delegatų iš dviejų dešimčių Lietuvos sporto klubų ir šeši 
Federacijos vykdomojo komiteto nariai. Prie savo senojo pavadinimo pridėjusioje žodį “fitneso” 
Federacijoje, absoliuti dauguma vykdomojo komiteto narių savo postų neprarado – naujai 
kadencijai perrinkti kauniečiai Ramutis Kairaitis (prezidentas, federacijai vadovaujantis nuo 1991 
m.), Vladas Kapcevičius (Teisėjų kolegijos pirmininkas), vilniečiai Arvydas Milvydas 
(viceprezidentas) ir Remigijus Bimba (Trenerių tarybos pirmininkas) bei Vytautas Lučinskas 
(viceprezidentas) iš Druskininkų. Naujai kadencijai perrinktas ir šiaulietis Arūnas Petraitis, 
generalinio sekretoriaus pareigas einantis jau daugiau nei 15 metų. Jis yra ir Federacijos tinklalapio 
/www.bodybuild.ot.lt/ redaktorius.  
Naujiems VK nariams – šiuo metu LKKA studijuojančiai šiaulietei Eglei Raščiūtei patikėtos 
prezidento vykdančiosios asistentės pareigos, o kaunietis Saulius Misevičius išrinktas 
viceprezidentu.  
 
Vėl dirbs kartu  
Po to, kai prie 33 LKFF esančių klubų konferencijoje prisijungė po 1 Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei 
2 Panevėžio klubai, buvo nutarta rengti bendras iki šiol atskirai dirbusių kultūrizmo bei fitneso 
organizacijų varžybas.  
Tam pritarė tiek konferencijos delegatai, tiek ir LKFF (IFBB) vadovas Ramutis Kairaitis bei jo 
kolegos – Saulius Misevičius iš Lietuvos kultūrizmo ir fitneso asociacijos (WPF) bei Ričardas 
Petrauskas iš Lietuvos kultūrizmo mėgėjų asociacijos (WABBA).  
Tad po pirmojo bandymo, kai 2002 m. Kaune jau vyko bendras Lietuvos čempionatas, vėl bus 
žygiuojama kartu. Svarstoma ir apie bendrą trenerių tarybos bei Teisėjų kolegijos darbą.  
Simboliška, jog pažymint šio sporto 40-metį sugrįžtama į laikotarpį prieš nepriklausomybės 
atkūrimą, kai kultūristai dirbo vieningai.  
 
 



Išskirtinė konferencija  
Pramogų centre „Neopolis“ konferenciją suorganizavęs Vykdomojo komiteto triumviratas – 
Arūnas Petraitis, Remigijus Bimba ir Eglė Raščiūtė – renginį kilstelėjo į visiškai naują 
organizacinį ir techninio aprūpinimo lygį. Iliustruotas ataskaitas delegatai galėjo stebėti ekrane, 
rėmėjai turėjo erdvias vietas savo ekspozicijoms. Po renginio norintys galėjo išmėginti jėgas 
boulingo takeliuose.  
„Viskas buvo išties šaunu,- įspūdžiais dalijosi Jurbarko „Progreso“ vadovas Arvydas Mickus,- 
skirtumas nuo ankstesnių pasisėdėjimų – kaip tarp dienos ir nakties. Tokios konferencijos dar 
nebuvo“.  
Marijampolės „Tauro“ treneris Rinaldas Česnaitis pastebėjo, jog sportininkai itin palankiai 
įvertino ir Trenerių tarybos įdiegtą naujovę – Reitingus ir pagal juos skirstomus apdovanojimus.  
Nestokota ir diskusijų, į kurias įvėlė vilniečiai, bandę aiškinti, kas ir kokiu santykiu turėjo laimėti 
varžybas ir jog teisėjai nieko neišmano? Arba, kad ne taip ir ne toms reikmėms yra skirstomi 
finansai... Tašką padėjęs prezidentas patarė kiekvienam užsiimti savo reikalais.  
 
2005-ųjų akcentai  
Konferencijoje buvo patvirtintas ir šių metų varžybų kalendorius. Jo pagrindinis akcentas – šios 
sporto šakos 40-mečiui skirtas gegužės vidurio savaitgalis, kai įvyks iškart trejos varžybos: 
gegužės 13 d. šalies XXV čempionatas Kaune, o 14 ir 15 d. – tarptautiniai turnyrai Druskininkuose 
ir Vilniuje.  
Į jubiliejinės datos pažymėjimą atvyks užsienio komandos bei Europos kultūrizmo bei fitneso 
federacijos (EBFF) vadovai, tarp kurių bus ir šios organizacijos prezidentas Rafaelis Santonja iš 
Ispanijos.  
Beje, vienas jubiliejinių metų akcentas jau nuskambėjo ir konferencijoje. Čia debiutavo 
specializuoto žurnalo „Jėgos sportas“, leidinio „Tiems, kurie sportuoja, domisi, gyvena“, pirmasis 
numeris. 


