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Antroje eilėje trečia iš 
dešinės A. Čechova, ketvirtas – S. Bulovas 

Rugpjūčio 2 – 11 dienomis Turine (Italija) vyksta Pasaulio veteranų žaidynės (World masters games), savotiškas 
veteranų Olimpinių žaidynių analogas. Nuo 1985 metų žaidynės vyksta kas ketveri metai. Veteranai varžosi daugiau 
kaip 30 sporto šakų. Jie skirstomi į grupes nuo 35-erių metų kas penkeri metai.

Lago di Candia ežere šalia Turino rugpjūčio 3 – 5 dienomis vyko baidarių ir kanojų 200 bei 1000 metrų sprinto 
varžybos. Jose dalyvavo ir Lietuvos veteranai. Jų gretose – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
(VPK) Nusikaltimų tyrimo biuro Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėja Aleksandra Čechova ir Klaipėdos 
apskrities VPK Viešosios tvarkos biuro areštinės viršininkas Sigitas Bulovas.

Vienviete baidare 50 – 54 metų grupės 200 ir 1000 metrų rungtyse Aleksandra Čechova užėmė 5-ąją ir 6-ąją vietas. 
Dviviete baidare tuos pačius atstumus Aleksandra su porininke iš Rusijos užėmė 1-ąsias vietas. Jų startai atnešė auksą. 
Aleksandra ankstesnėse žaidynėse tris kartus tenkinosi antrąja vieta. Keturviete baidare kartu su Čekijos ir Rusijos 
veteranėmis bei dviviete mikse Aleksandra vėl džiaugėsi sėkme – iškovotos pirmosios ir antrosios vietos. Du aukso 
medaliai iškovoti ir keturviete mikse. Šioje rungtyje kartu su Aleksandra irklavo ir Sigitas Bulovas.

Iš Lietuvos veteranų panevėžietė pareigūnė A. Čechova susižėrė daugiausiai medalių – šešis aukso ir du sidabro.

Aleksandra sako, kad be kolegų palaikymo tokių rezultatų nebūtų pasiekusi. Ji dėkinga Panevėžio apskrities VPK 
Personalo skyriaus vyresniajam specialistui Anatolijui Kriukovui, Migracijos skyriaus viršininkei Bronislavai 
Pliavgienei, padėjusiems jai fiziškai pasiruošti žaidynėms, ją palaikiusiems Smurtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
vadovams ir kolegoms, ypač Sigitui Bulovui, šalies irklavimo veteranų prezidentui, nuolat skatinusiam nepasiduoti, 
ruoštis žaidynėms ir dalyvauti, konsultavusiam ir sutvarkiusiam visus organizacinius reikalus, užregistravusiam 
Aleksandrą dalyvauti žaidynėse.

Aleksandra teigia, kiekviename aukso ir sidabro medalyje yra dalelė minėtų žmonių pastangų ir palaikymo.



Aleksandros iškovoti medaliai

Regina Bučinskienė
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+8 # Gedas S. 2013-08-09 14:34 
Šaunuoliai kolegos. Esate pavyzdys mums visiems, o ypač jauniems mūsų kolegoms. Sveikinu ! 
Cituoti

+4 # Ramūnas M. 2013-08-09 15:28 
Štai koks puikus pavyzdys mūsų jaunimui.
Sėkmės tolimensėse varžybose!!!


