
„Vilniaus žinios“, 2006 m. gegužės 26 d.  
 
Didžiausias regioninių televizijų tinklas „5 kanalas“ prie ekranų laukia visų sporto mėgėjų. 
Gegužės 28 dieną, 22.30 val. televizija pristato XXVI-ąjį atvirą Lietuvos kultūrizmo ir fitneso 
čempionatą.  
Šiemetiniame čempionate dalyvavo daugiau nei 60 dalyvių. Varžybose sulaukta svečių iš Latvijos, 
Baltarusijos, Rusijos.  
Sportininkai rungėsi 12 kategorijų. Ant nugalėtojų pakylos užlipo kultūristai Mindaugas 
Čepulionis iš Marijampolės (70 kg kategorijoje), Darius Petrokas iš Vilniaus (80 kg kategorijoje), 
Roderikas Kuodis iš Panevėžio (90 kg kategorijoje), Dainius Bardzinskas iš Vilniaus (daugiau nei 
90 kg kategorijoje).  
Pastarasis sportininkas tapo ir absoliučiu nugalėtoju keturiose kategorijose. Išskirtas buvo ir 90 kg 
kategorijoje rungtyniavęs sportininkas Roderikas Kuodis, kuris gavo Romano Kalinausko prizą, 
skiriamą didžiausią pažangą padariusiems kultūrizmo propaguotojams. Anot Lietuvos 
kultūrizmo ir fitneso federacijos (LKFF) generalinio sekretoriaus Remigijaus Bimbos, būtent 
šis sportininkas per pastaruosius metus padarė itin didelę pažangą, ankstesniuose čempionatuose 
buvęs tarp prizininkų, o šiemet pasiekė geriausią rezultatą savo kategorijoje.  
Viena čempionato naujovių – vėl pradėta vertinti laisvoji programa, kuri trunka 60 sekundžių ir 
ypač patinka žiūrovams, nes iš sportininkų reikalauja daug kūrybingumo ir išmonės. Sportininku 
mitybos centras įsteigė specialu prizą kultūrizmo atstovui už geriausia laisvąją programą – ji 
laimėjo klaipėdietis Atretas Kolmokovas.  
Moterų kultūrizmo čempione tapo vilnietė Alina Čepurnienė, kuri geriausia tapo ir mišrių porų 
kategorijoje kartu su Tadu Blažiu. 
Vyrų fitneso kategorijoje stipriausias buvo marijampolietis Tomas Galeckas, moterų – šiaulietė 
Margarita Charaim. Tarp klasikinio vyrų kultūrizmo atstovų nugalėjo Paulius Jasiukaitis iš 
Vilniaus, o moterų kūno fitneso kategorijoje geriausiai pasirodė dvi sportininkės – kategorijoje iki 
1,64 m nugalėjo vilnietė Aušrinė Mikailienė, o kategorijoje daugiau nei 1,64 m – marijampolietė 
Kristina Karaliūtė.  
Čempionatas pateikė ir naujovę – pirmą kartą rungėsi negalią turintys vyrai, propaguojantys 
kultūrizmą. Tarp pastarųjų geriausio įvertinimo sulaukė iš Marijampolės atvykęs Artūras 
Krupulis.  
Komandinėje įskaitoje geriausi buvo Marijampolės „Tauro“ atstovai. Geriausio trenerio laurus 
gavo irgi šio klubo treneris Renaldas Česnaitis.  
Anot LKFF generalinio sekretoriaus Remigijaus Bimbos, kultūrizmas Lietuvoje jau turi gilias 
šakas, mat pernai metais federacija minėjo 40-metį, o 1966 metais Vilniuje buvo surengtas 
pirmasis čempionatas. Tiesa, 1971-etais čempionatų tradicija buvo nutrūkusi, nes tuometinė 
sovietų valdžia buvo nutarusi, kad ši sporto šaka ir nuogo kūno demonstravimas netinka 
tarybiniam žmogui.  
Net 15 metų ši sporto šaka Lietuvoje gyvavo neoficialiai. Slapta vykdavo varžybos, pogrindyje 
veikė klubai. Į oficialius sportinio gyvenimo tvarkaraščius kultūrizmo varžybos grįžo 1986 metais, 
o atkūrus Nepriklausomybę jau 1991 metais Lietuvos sportininkai buvo pakviesti dalyvauti 
pasaulio čempionate Lenkijoje.  
Nuo 1995 metų prie kultūrizmo federacijos prisijungė ir fitneso atstovai. Pastaruoju metu 
varžybose dalyvauja kultūrizmo, fitneso, kūno fitneso (moterys) ir klasikinio kultūrizmo (vyrai) 
atstovai. 


