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LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO
RENGYBOS FEDERACIJA

NAUJIENLAIŠKIS
Europos čempionate – rekordinis medalių skaičius!

Veronika Iljinaitė –
3 vieta jaunimo
bikini
-166 cm, Kauno
„Power team“

Tomas Kairys – 1
vieta, jaunimo
klasikinis kultūr.,
Marijampolės
„Tauras“

Skirmantė Puzinaitė –
2 vieta, wellness
kategorija, Šiaulių „Fit
House“

Vytautas Žylė– 1
vieta, kultūrizmas 80 kg, Šiaulių „Fit
House“

Rasa Selemonavičiūtė – Vilius Sosnovskis – 2
2 vieta, veteranių bikini
vieta, jaunimo
+163 cm, Šiaulių „Fit
kultūrizmas -75 kg,
House“
Vilniaus „Dubinas
team“

Daiva Varnelienė – 3
vieta, kūno fitnesas
+168 cm,
Marijampolės „Tauras“

Gegužės 4-7 dienomis Santa Susanoje, Ispanijoje vyko Europos kultūrizmo ir fitneso čempionatas (IFBB). Šiame čempionate dalyvavo
daugiau nei 1500 dalyvių iš 43 šalių. Lietuvos rinktinės sudėtyje buvo 25 sportininkai, kurie iškovojo 7 medalius. Lietuviai susumavus
komandinius taškus jaunimo ir veteranų įskaitoje užėmė ketvirtą vietą, fitneso – 9 vietą, o kultūrizmo – 12 vietą.

Lietuvos čempionatas
Lietuvos čempionais atskirose kategorijose tapo: Eglė Gestautaitė (bikini -166 cm, Vilniaus „Star
gym“), Diana Stankejeva (bikini +166 cm, „Oazis“), Renatas Suleimanovas (vyrų figūra -179 cm,
„Tauras“), Aivaras Zambacevičius (vyrų figūra +179 cm, Kauno „Power team“), Virginija Kaminska
(kūno fitnesas, „Impuls“), Nerijus Tamošaitis (klasikinis kultūrizmas, Jurbarko „Progresas“),
Vytautas Žylė (kultūrizmas -85 kg, Šiaulių „Fit House“), Tomas Bendoraitis (kultūrizmas -95 kg,
„Tauras“), Tomas Kudelis (kultūrizmas +95 kg, „Power team“), Daiva Varnelienė (veteranių kūno
fitnesas), Mindaugas Giedris (veteranų kultūrizmas, abu – „Tauras“),
Čempionate rungtyniavo 99 atletai. Specialia ilgamečio federacijos vadovo Romano Kalinausko
(1941-1998) vardo nominacija „Už didžiausią pažangą" buvo apdovanotas Vytautas Žylė.

3 vietos
Jurbarkas

III – Arvydas
Mickus

Kaunas

II – Arūnas
Vandys

1 vieta
2 vieta
Marijampolė Šiauliai

I - Rinaldas
Česnaitis

Absoliutūs nugalėtojai (iš kairės): Renatas
Suleimanovas (vyrų figūra, Marijampolės
„Tauras“), Virginija Kaminska (kūno
fitnesas, Vilniaus „Impuls“), Tomas
Bendoraitis (kultūrizmas, „Tauras“) ir
Diana Stankejeva (bikini, Šilutės „Oazis“)

Tarptautiniai turnyrai
Pavasarį lietuviai dalyvavo 9 tarptautiniuose turnyruose, iš kurių grižo su 20 aukso medalių, 15 sidabro ir
14 bronzos. Sezonas buvo gausus ne tik medalių, bet dalyvių ir varžybų skaičiumi.

Kristina Narbutaitytė - pirmoji
bikini PRO, 3 kartus „Diamond cup“
nugalėtoja, Vilniaus „Dubinas team“
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