+

SPORTAS

„Rovingo“ pasididžiavimas
Rugpjūčio pabaigoje iš Szegedo (Vengrija),
kur vyko baidarių ir kanojų irklavimo meistrų
čempionatas, „Rovingo“ irkluotojai, rungtyniavę
įvairiomis valtimis, grįžo su trylika medalių.
Net keturis iš jų – tris aukso ir vieną sidabro - iškovojo
49 m. kanojininkas Romas DAUGNORA. Du aukso medalius parsivežė 58 m. baidarininkas Eugenijus TAPARAUSKAS. Aukso ir sidabro medaliais džiaugiasi 48 m. Aleksandras ŠARAFUTDINOVAS, dviem sidabro – 49 m. Aida
VIETAITĖ-VILIMIENĖ. Bronzinius apdovanojimus pelnė
kanojininkai 53 m. Romualdas KUDIRKA, 58 m. Kęstutis
BORTELIS, 45 m. Aleksandras NAZAROVAS.

Vėjo ir upės
brolis plaukia tyliai

Mykolas SAKAVIČIUS

T

yli kaip koją įsikirtęs. Yra toks
priežodis, nusakantis į keblią padėtį
patekusio žmogaus būseną. Baidarių
irklavimo meistras, Pasaulio, Europos
čempionato, Europos policijos ir ugniagesių žaidynių laimėtojas bei įvairių
tarptautinių meistrų regatų nugalėtojas bei prizininkas, Klaipėdos baidarių
ir kanojų irklavimo klubo „Rovingas“
prezidentas Sigitas Bulovas tyli, t.y. nuo
gegužės 4 d., kai irklavimo maratone
„Merkys 2011“ irkluodamas su kauniečiu Juozu Gurevičiumi dviviete baidare
tapo nugalėtoju, nedalyvauja varžybose
dėl to, kad ruošdamas malkas žiemai
stipriai įsikirto kairės rankos nykštį.
Kioskas katerių prieplaukoje
„Jau treniruojuosi, – pasakoja jis.
– Šis sezonas, kaip sako irkluotojai,
man jau nuplaukė, bet laikas bėga kaip
vanduo, ne už kalnų kiti metai, naujos
varžybos. Norint sėkmingai rungty-
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niauti aukščiausiu lygiu, treniruotis reikia sistemingai, mažiausiai penkis-šešis
kartus per savaitę“.
Palydėjau Sigitą iki dešiniajame
Dangės krante įrengtos katerių prieplaukos. Buvusiame sandėlyje „Rovingas“ nuomoja patalpas. Tiksliau kalbant
irkluotojai čia laiko valtis, o persirengimo kambarį jiems atstoja iš miesto
atsigabentas kioskas.
S.Bulovas pasakojo, kad mintis
įsteigti baidarių ir kanojų irklavimo
klubą kilo po sėkmingo keleto lietuvių pasirodymo pirmajame Europos
meistrų (veteranų) baidarių ir kanojų
irklavimo čempionate. 2005 m. rugsėjo
12 d. Sigito iniciatyva buvo įregistruotas baidarių ir kanojų irklavimo klubas
„Rovingas“ („Rowing“ - angliškai irklavimas). 2009 m. „Rovingas“ įstojo į
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo
federaciją, 2010 m. – į Lietuvos sporto
veteranų asociaciją „Penki žiedai“. Klu-

bas vienija 22 irkluotojus. Vyriausias
narys – 1953 m. gimęs Eugenijus Taparauskas iš Joniškio, o jauniausia – 1987
m. gimusi Sandra Bulovaitė. Atspėjote,
tai teisės mokslus baigusi Sigito dukra.
Sūnus Darius, ugniagesys gelbėtojas
(naras), tėvo aistra neužsikrėtė.
Baidarė yra baidarė
Erdvioje patalpoje dugnais į viršų
ilsisi baidarės ir kanojos. Sigitas sako,
kad nors baidarininkai ir kanojininkai
vienos sporto šakos atstovai, kiekvienas
turi savo specializaciją. Yra kanojininkų, kurie moka irtis baidare, yra baidarininkų, kurie geba valdyti kanoją, bet
tai jie daro tik savo malonumui. Per
varžybas – kiekvienas savo vietoje.
Niekada nemaniau, kad baidarės tokios lengvos, viena ranka lengvai pakeliamos. Pasirodo, baidarės kaip ir dideli
laivai turi kojomis valdomus vairus.
Kanojos vairuojamos irklais. Sprinto

 SIGITAS BULOVAS – vienas iš

nedaugelio pasaulio meistrų šiauriečių,
galinčių sėkmingai dalyvauti ir sprinto,
ir maratono distancijose
Nuotraukos iš „Rovingo“ klubo ir asmeninio S.Bulovo archyvo

rungtyse galima irtis baidarėmis, sveriančiomis ne mažiau kaip 12 kg, o maratone – ne mažiau 8 kg. Valčių, irklų,
sportininkų aprangos kokybė priklauso
nuo piniginės.
Baidarių ir kanojų irklavimo sprinto
distancijos yra iki 10 km, ilgesnės daugiau kaip 10 km priskiriamos maratono
kategorijai. Sprinto rungtyse stipres-

Irklavimas jį traukė nuo vaikystės.
Jau būdamas 17 metų pirmą kartą tapo
Lietuvos čempionu, įvykdė sporto meistro normatyvą. Po kariuomenės gyvenimas mėtė ir vėtė. 1991 m. pradžioje,
kai virš Lietuvos kaupėsi juodi debesys,
S.Bulovas apsivilko Lietuvos policininko uniformą, nors daug kas tada iš tuometinės milicijos traukėsi. „Ėjau ginti

dos žurnalistų numylėtinis. Jie subtiliai
pabrėžia, kad jis – areštinės viršininkas,
kurio pergalėmis džiaugiasi ir nuteisti
areštantai ir kad į sportą po ilgos pertraukos jis sugrįžo dėl viršsvorio, daktarų raginamas. Sigitas tam labai neprieštarauja, bet sako, kad mesti svorį galima
ir žaidžiant krepšinį, futbolą. Tačiau tai
kontaktiniai žaidimai. Neapsieinama be
apsistumdymų, ginčų, barnių, traumų.
O irkluodamas to išvengi, susiliejęs su
gamta ramiai leidi laiką.
Žinoma, varžybos – jau visai kas
kita. Štai šiemet, balandžio 30 d., 100
km maratone Estijoje su kauniečiu Juozu Gurevičiumi jie pirmavo beveik iki
finišo, bet pergalei jėgų neužteko, juos
aplenkė jaunesni estai Raigo ir Koitas
Poderai. Guodžia tai, kad lietuviai buvo
pirmi, o 100 km ežeru ir upe jie įveikė
greičiau nei per 8 val. Per šešis kartus rengtą estišką maratoną tik trims
įguloms pavyko tai padaryti. Po šių varžybų Sigitas laimėjo 21 km Šiaurės šalių
maratoną Suomijoje.
Nuo Dangės dvelkia gaivus vėjas.

2005 m. rugsėjo 12 d. Sigito iniciatyva buvo įregistruotas BAIDARIŲ
IR KANOJŲ IRKLAVIMO KLUBAS „ROVINGAS“ („Rowing“ - angliškai irklavimas)
ni yra šiaurės šalių atstovai. Jie neturi
galimybių irkluoti ištisus metus, šalčio
ir ledo atskirti nuo vandens pluša štanginėse ir treniruoklių salėse, kaupdami
energiją. Pietiečiai mėgaujasi atvirais
vandenimis be pertraukos, todėl išsiugdo didesnę ištvermę. S.Bulovas – vienas
iš nedaugelio pasaulio meistrų šiauriečių, galinčių sėkmingai dalyvauti ir
sprinto, ir maratono distancijose.
Gyvenimas mėtė ir vėtė
Prie durų pašokėjęs Sigitas pakimba
ant skersinio. Nors sveria 92 kg, prisitraukia lengvai. Jaunystėje prisitraukdavo 30 kartų, dabar, artėjant 49-ajam
gimtadieniui, prisitraukia 15 sykių.

Tėvynės“. – trumpai drūtai paaiškina Sigitas. Pradėjęs tarnybą patruliu, 1993 m.
S. Bulovas tapo areštinės viršininku.
1992-1996 m. suklestėjo nusikalstamos organizuotos gaujos. Jų vadeivos ir
kiti banditai net areštinėje nenorėjo paklusti nustatytai tvarkai. „Buvo sunku,
tačiau atlaikėme“, – sako S.Bulovas, kuriam su visais pavojingiausiais nusikaltėliais – žmogžudžiais, plėšikais, tokiais
kaip iki grabo lentos nuteistas Sigitas
Gaidjurgis, teko akis į akį susitikti.
Pašėlęs maratonas
Pernai geriausio Lietuvos policijos sportininko rinkimuose S.Bulovas
užėmė trečiąją vietą. Sigitas – Klaipė-

Pavydžiu Sigitui, kuris atsinešęs baidarę
ir irklą netrukus leisis upe aukštyn. Bet
čia ne Portugalija ir ne Graikija. Vėlų
rudenį ir žiemą viskas atrodo kitaip.
Vieni irkluotojai padeda irklus vos tik
paukščiai išskrenda, bet Sigitas irkluoja, kol upė neužšalus. Būna, kad ji, vos
užsitraukusi leduku, greitai vėl atsiveria,
vėl kviečia irkluotoją. S.Bulovas gerai
žino upės būdą. Jeigu dangus apsiniaukęs, ji bus įstiklinta termometro
stulpeliui nukritus vos per porą padalų
žemiau nulio, bet jeigu šviečia saulė,
ir penki laipsniai šalčio jos nebaugina.
Šaltis, vėjas irkluotojui ne bėda - juk
mosuojant irklu net prakaitas nuo kaktos žliaugia. 
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