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Dabar K.Kliuft prisimena, 
kaip žiūrovų minia ją ragin-
dama skandavo: “Karo! Karo! 
Karo!” Tai buvo tais laikais, kai 
mergina iš Karlskrunos buvo 
nepralenkiama. Tuomet sep-
tynkovės karalienė lengvai 
atlaikė dvi dienas trukusį sep-
tynių sporto šakų bandymą, 
kad įrodytų savo neabejotinus 
sugebėjimus. Tai buvo 100 me-
trų barjerinis bėgimas, šuolis 
į aukštį, šaudymas, 200 metrų 
distancijos bėgimas, šuolis į to-
lį, ieties metimas ir 800 metrų 
distancijos bėgimas. Paskutinį 
pralaimėjimą ji buvo patyrusi 
2001 metais, kai baigė septinta 
per Europos taurės čempionatą 
Austrijoje.

Tuo metu Karolinai buvo 18 
metų. Ji vėliau nepatyrė pralai-
mėjimų ir nuo 2001 iki 2007 me-
tų iškovojo 19 pergalių iš eilės. 
Tarp jų tris pasaulio čempionės 
titulus, vieną olimpinės čempio-
nės medalį ir du Europos čempi-
onės medalius. Būdama 24 me-
tų ir pačioje savo šlovės viršū-
nėje sportininkė iškovojo trečią 
pasaulio čempionės titulą Osa-
koje 2007 metais, o jos Europos 
čempionatų rekordas buvo 7032 
taškai. Tik Džekė Džoiner-Kersi 
(Jackie Joyner-Kersee), amerikie-
tė, laimėjusi olimpinį auksą Seu-
le 1988 metais ir surinkusi 7291 
tašką, buvo pelniusi daugiau.

Tikslas - šuoliai į 
Tolį

Kurį laiką, visam pasauliui 
žavintis jos laimėjimais bei jos 
gebėjimu nuoširdžiai džiaugtis 
varžybomis, K.Kliuft ėmė siekti 
naujo tikslo - tapti šuolių į tolį 
rekordininke. Niekas nekreipė į 

tai didelio dėmesio iki pat 2008 
metų vasario. Praėjus šešiems 
mėnesiams po Pekino olimpinių 
žaidynių septynkovės karalienė 
staiga pranešė ketinanti nebe-
užsiimti šia sporto šaka.

Po dvejų su puse metų (da-
bar jau treji metai nuo jos pa-
skutinės pergalės Osakoje) len-
gvosios atletikos pasaulis vis 
dar negali susitaikyti su K.Kliuft 
sprendimu. Kad ir kur eitų, jos 
visur klausinėjama, kada ketina 
grįžti į septynkovę ir susikauti 
su Dž.Enis, augančia britų len-
gvosios atletikos žvaigžde, kuri 
praėjusią vasarą pelnė pasau-
lio čempionės titulą Berlyne, o 
prieš keletą savaičių tapo Euro-
pos čempione Barselonoje.

“Aš jau nebegaliu grįžti į sep-
tynkovę, - sako Karolina. - Ma-
no kūnas atsisako tai daryti. Aš 
jau sunkiai galiu užsiimti viena 
sporto šaka. Ilgi sunkių treniruo-
čių ir sunkaus darbo metai, kai 
buvau septynkovininkė, lėmė 
nemažai problemų. Verta buvo 
sunkiai dirbti, tačiau visai never-
ta vėl grįžti ir pasinėrus į sunkų 
darbą patirti naujų traumų. Aš 
visai gerai jaučiuosi kultivuoda-
ma vieną sporto šaką”.

Daugelis žmonių nesuvokia, 
kaip pirmaujanti daugiakovinin-
kė gali pereiti prie vienos sporto 
šakos ir nebenorėti iškovoti nau-
jų pergalių. Vidutiniškai K.Kliuft, 
pelnydama pergalę, surinkdavo 
367 taškus. Per Europos čempio-
natą ji pateko į finalą būdama 
11-oje iš 12 vietų. Nušokusi 6,62 
metro 2010 metais sportininkė 
yra 46-a pasaulyje.

Sunki trauma
Jeigu K.Kliuft ir toliau būtų 

tęsusi septynkovininkės karjerą, 

ji praėjusiais metais nebūtų ga-
lėjusi apginti pasaulio čempio-
nės titulo Berlyne ir dar jai bū-
tų tekę pasistengti nenusileisti 
Dž.Enis per Europos čempionatą 
Barselonoje prieš keletą savai-
čių. Kai ji praėjusių metų birželį 
dalyvavo turnyre Karlskrunoje, 
jai nutrūko dešinės kojos pakin-
klių sausgyslės.

Karlas Asklingas, specialistas, 
pelnęs Europos sporto asociaci-
jos apdovanojimą už pakinklių 
sausgyslių traumų tyrinėjimą, 
sako: “Per visą savo praktiką 
man teko tik kartą matyti tokią 
sunkią traumą”.

K.Kliuft per stebuklą šitaip 
greitai pavyko sugrįžti į tarptau-
tinį lygį. Tik ateinančią vasarą ji 
galės įrodyti savo, kaip šuolinin-
kės į tolį, tikruosius sugebėji-
mus, prasitreniravusi visą žiemą. 
Dabar ji yra užsibrėžusi tikslą 
iškovoti medalį 2012 Londono 
olimpinėse žaidynėse. Prieš dve-
jus metus Pekino olimpinėse 
žaidynėse jai pavyko patekti į fi-
nalą šioje sporto šakoje. Ji tada 

buvo devinta. Tačiau vis tiek įdo-
mi - kodėl ne septynkovė?

“Pavargau nuo to klausimo, 
- prisipažįsta K.Kliuft. - Daugia-
kovę mečiau prieš trejus metus. 
Bandžiau paaiškinti, kodėl pasi-
jutau išsunkta ir nusprendžiau 
trauktis, tačiau žmonės to ne-
supranta. Ir man dėl to liūdna. 
Turiu pripažinti, kad iki šiol dar 
nesu tikra šuolininkė į tolį dėl 
traumų. Laukiu, kada išgysiu 
nuo traumų ir galėsiu rimtai im-
tis šuolių į tolį. Dar kaip reikiant 
nesportuoju. Sunku, kai šitiek 
laiko kamuoja traumos. Man bu-
vo didžiulis paskatinimas, kad 
galėjau dalyvauti Europos čem-
pionate. Bet manęs dar laukia il-
gas kelias. Dabar esu nuėjusi gal 
tik kiek daugiau nei pusę kelio 
iki visiško sugrįžimo. Šią žiemą 
turėsiu sunkiai dirbti.

Barselonoje buvau sutikusi 
Keli Soterton (Kelly Sotherton) ir 
ji labai gerai žino, kaip septynko-
vė veikia organizmą. Ji irgi nebe-
gali kultivuoti šios sporto šakos. 
Ji turi bėdų dėl stuburo ir dabar 

ketina bėgti tik 400 metrų. Pasi-
baigus sportinei karjerai taip pat 
reikės gyventi, todėl būtina įsi-
klausyti į savo kūną. Dar būdama 
maža mergaitė svajojau apie ko-
kią nors vieną sporto šaką. Todėl 
noriu įgyvendinti tą svajonę, kol 
nebaigiau karjeros. Atrodo, da-
bar kaip tik tinkamas metas. Aš 
jau esu pasiruošusi. Ir mano pa-
sirinkimas geras. O atgal aš nesi-
dairau. Nežiūriu į septynkovę su 
liūdesiu. Man patinka ją stebėti. 
Žiūrėjau septynkovės varžybas 
ir Barselonoje. Džiaugiuosi, kad 
galiu patekti į žiūrovų zoną, ste-
bėti ir paremti merginas. Man 
net smagu būti kitoje pusėje. O 
ir sportui sveika turėti naujų var-
dų, naujų žvaigždžių”.

Džiaugiasi buvusios 
varžovės sėkme

Nė vienas nespindi taip ryš-
kiai kaip Dž.Enis. 24 metų mer-
gina iš Šefildo dar tik kilo sep-
tynkovės padangėje, kai liko ke-
tvirta po K.Kliuft per 2007 metų 
pasaulio čempionatą Osakoje, 
tačiau šiais metais užtemdė du 
Švedijos čempionės rekordus: 
pentatlono per pasaulio užda-
rų patalpų čempionatą Dohoje 
kovo mėnesį ir septynkovės per 
Europos čempionatą, kai vos 8 
taškais atsiliko nuo Denis Liujis 
(Denise Lewis).

“Džesikai seksis vis geriau, 
bent taip manau, - sakė K.Kliuft, 
pusryčiavusi su Džesika Barse-
lonoje, kur švedų sportininkai 
gyveno viename viešbutyje su 
britais. - Ji turi tokį stulbinamą 
potencialą, tiek psichologiškai, 
tiek fiziškai, o šito labai reikia, 
kad daug pasiektum septynko-
vėje. Turi puikiai pasirodyti vi-
sose septyniose rungtyse tuo 
pačiu metu. Dabar, kai Džesika 
gerai meta ietį, jai visos rungtys 
sekasi vienodai. Jeigu jai pavyks 
ištobulinti šuolius į tolį, tikrai pa-
gerins mano Europos rekordą. 
Aš jai sakiau: “Jeigu tai padarysi 
Londone 2012 metais, bus pui-
ku”. Džesika - puiki septynkovi-
ninkė ir nuostabus žmogus. Man 
labai smagu matyti, kad draugei 
taip gerai sekasi”.

Parengė Rolanda StRumilienė

pavargo nuo sepTynkovės

Švedų septynkovės karalienė pasitraukė. 
Sėkmė ją paliko, tačiau Karolina Kliuft 

(Carolina Kluft) teigia, jog gali laimėti medalį 2012 
metų Londono olimpinėse žaidynėse, ir sako, kad 
būtų puiku, jeigu Džesika Enis (Jessica Ennis) 
pagerintų jos rekordą.

Beveik du 
dešimtmečius 

Klaipėdos apskrities VPK 
areštinei vadovaujančio 
Sigito Bulovo šeimai 
teko susitaikyti su dviem 
dalykais. Kad vyras ir 
tėvas pasirinko pavojingą 
profesiją ir kad jis niekada 
neišsižadės sporto.
Darius ČIUŽAUSKAS

Pasaulio čempionas
Neseniai Poznanėje (Lenkija), 

labiau į kanalą panašiame Maltos 
ežere, vykusiame pasaulio bai-
darių ir kanojų irklavimo meistrų 
čempionate Klaipėdos apskrities 
VPK areštinės viršininkui S.Bulovui 
net du kartus teko lipti ant aukš-
čiausios apdovanojimo pakylos.

47 metų komisaras inspek-
torius kartu su dar trimis sporti-
ninkais lygių sau neturėjo ketur-
viečių baidarių 500 ir 2000 me-
trų rungtyse.

Pavasarį šis uostamiesčio pa-
reigūnas iškovojo sidabrą Estijoje 
surengtame tarptautiniame 100 
kilometrų irklavimo maratone. O 
prieš porą metų du aukso meda-
lius parsivežė ir iš Ispanijoje vyku-
sių Europos policijos ir ugniagesių 
olimpinių sporto žaidynių “Euro-
polyb 2008”. Europos veteranų ir-
klavimo čempionas ir prizininkas.

keTveri meTai - 
meisTras

Išvardyti laimėjimai yra tik 
nedidelė S.Bulovo pergalių ir lai-
mėjimų dalis.

“Viena mane auginusi mama 
buvo patenkinta, kad sportavau. 
Finansinės sąlygos jai neleido 
manęs lepinti ir ji džiaugėsi, kad 
nenuėjau šunkeliais. Iki trylikos 
metų išbandžiau visas sporto ša-
kas, kokios tik tuo metu buvo kul-
tivuojamos gimtojoje Klaipėdoje. 
Paskui apsistojau ties irklavimu. 
Gal todėl, kad gyvenau šalia irkla-
vimo bazės. Pasirinkau baidarę ir 
nesigailiu. Jau pirmose varžybose 
pradedančiųjų grupėje užėmiau 
antrąją vietą. Pasportavęs ketve-
rius metus, 1980-aisiais, olimpi-
niais metais, tapau Lietuvos su-
augusiųjų čempionu ir man buvo 

suteiktas sporto meistro vardas”, 
- prisiminė S.Bulovas.

Iš viso šalies čempionu jis yra 
tapęs keturis kartus. Klaipėdietis 
sporto nemetė ir trejiems me-
tams pašauktas į karinę tarnybą. 
Ją atliko gimtojoje Klaipėdoje, 
sporto dalinyje.

Čia taip pat sekėsi neblogai 
- iškovotas TSRS ginkluotojų pa-
jėgų vicečempiono vardas.

iš verslininko - į 
policininkuS

“Grįžęs iš kariuomenės pra-
dėjau ieškoti savo vietos po 
saule. Mokslai, stogo virš galvos 
paieškos. Taip pamažu ir atsi-
sveikinau su sportu. Vėliau teko 
išbandyti viską - nuo taksi vai-
ruotojo iki verslininko, vežančio 
parduoti megztinius į Rusiją”, - 
šypsojosi S.Bulovas.

Į policiją irkluotojo gyveni-
mo kelias pasuko 1991 m., Lie-
tuvai atkūrus nepriklausomybę.

“Dabar, po tiek laiko, gali nu-
skambėti banaliai, tačiau aš ėjau 
ginti Tėvynės. Pradėjau nuo eilinio 
gatvės policininko, po pusantrų 

metų patekau į areštinę, o 1993 m. 
tapau jos viršininku. Šias pareigas 
einu iki šiol”, - sakė S.Bulovas.

Pasak komisaro inspektoriaus, 
sunkiausia policijoje buvo 1994-
1996 m., kai visoje šalyje siautė-
jantys organizuoti nusikaltėliai sa-
vo tvarką norėjo įvesti ir areštinėje.

“Darbas policijos areštinėje 
paremtas ne fizine jėga, o psi-
chologija. Anksčiau buvo sun-
kiau. Tuo metu su nusikaltėliais 
nepavykdavo net susikalbėti. 
Bet nieko, susitvarkėme. Dabar 
vieni jų jau kapuose, kiti kalėji-
muose ar išvykę į užsienį. Džiau-
giuosi, kad tarp pasukusiųjų ne 
tais keliais nepažįstu nė vieno ir-
kluotojo. Vėjas ir vanduo žmogų 
užgrūdina”, - tvirtino S.Bulovas.

nuo sporTo nepabėgo
S.Bulovas su aktyviuoju spor-

tu atsisveikino būdamas vos 21 
metų, baigęs tarnybą kariuome-
nėje. Tačiau nuo jo pabėgti jam 
taip ir nepavyko. Tiesa, šios sky-
rybos truko gana ilgai.

“Viskas labai paprasta. Kai 
baigiau sportuoti, iš karto atsira-
do problemų dėl sveikatos, ėmė 
streikuoti širdis. Ką jau kalbėti 
apie augantį svorį. Sulaukęs 39 
metų svėriau 107 kilogramus. 
Žodžiu, buvau nuolatinis gydy-
tojų klientas”, - neslėpė komisa-
ras inspektorius.

Grįžti į vėžes jį paskatino gy-
dytojo kardiologo griežti perspė-
jimai, kad širdžiai reikia krūvio.

Pradėjęs vėl sportuoti, 
S.Bulovas medikus užmiršo. Ta-
čiau pradžia buvo sunki. Nuir-
klavus vos penkis kilometrus 
tirpdavo rankos ir kojos. Bet 
viskas pamažu įsivažiavo, ir da-
bar 100 kilometrų pareigūnui 
ne riba.

įTraukė Tik Dukrą

Susitaikę su tuo, kad šeimos 
galva pasirinko ne pačią sau-
giausią ir dar ne taip seniai ne 
pačią prestižiškiausią policinin-
ko profesiją, S.Bulovo artimieji 
vėl neturėjo pasirinkimo.

Penkios šešios treniruotės 
per savaitę, ir visos po darbo. 
Užuot pabuvęs su šeima, plauk-
davo baidare. Negana to, per pie-
tų pertrauką dar reikia užsukti ir 
į treniruoklių salę. Ką jau kalbėti 
apie padvigubėjusį treniruočių 
skaičių prieš varžybas.

“Šeima šnekėjo ilgai, kol su-
prato, kad aš be sporto negaliu. 
Jis yra mano gyvenimo būdas. 
Nors kartais tikrai būna sunku 
prisiversti. Ypač rudenį, kai ly-
ja. Bet sėdi į baidarę ir plauki. 
Nes žinai, kad priešingu atveju 
tau tikrai vėliau ko nors trūks. Ir-
klavimas man padeda atitrūkti 
ir nuo kasdienės rutinos. Plau-
kiodamas baidare išlieju visas 
darbe susikaupusias neigiamas 
emocijas”, - sakė S.Bulovas.

Tėvui pavyko į savo pinkles 
įtraukti ir dukrą Sandrą, ji net 
tapo Lietuvos irklavimo čempio-
ne. Baigusi teisės mokslus duktė 
su sportu atsisveikino ir išvyko 
gyventi į Šiaurės Airiją.

Mokesčių inspekcijoje dir-
banti žmona Daiva ir sūnus Da-
rius, ugniagesys gelbėtojas (na-
ras), tėvo aistrai liko abejingi. 
Pastarasis dar pabandė imti irklą 
į rankas, bet neliko sužavėtas.

svajoja jauni
S.Bulovas ne tik aktyviai spor-

tuoja, bet ir užsiima visuomenine 
veikla. Yra uostamiesčio baidarių 
ir kanojų irklavimo veteranų klu-
bo “Rovingas” prezidentas.

Praėjusiais metais dėl bran-
gios kelionės neišvažiavęs į pa-
saulio meistrų žaidynes Austra-
lijoje, komisaras tikisi jose daly-
vauti 2013-iaisiais Turine (Italija).

“Į pensiją nesinori, nes tikrai 
nežinočiau, ką namuose tarp ke-
turių sienų veikti. Tačiau ir dide-
lių svajonių neturiu. Apskritai to-
kiame amžiuje svajoti ir ką nors 
planuoti pavojinga. Gausi kokią 
traumą, ir viskas. Apie skambias 
pergales svajoti gali tik jauni-
mas”, - tvirtino S.Bulovas.

arešTinės viršininkas
per gyvenimą keliauja yriais

karolina kliuft

EPA-Eltos nuotr.

K.Kliuft ėmė siekti 
naujo tikslo - 

tapti šuolių į tolį 
rekordininke

Septyniolikos metų tapęs sporto meistru, 
vėliau ištraukęs baidarę ant kranto ir tik po 
ilgos pertraukos vėl į ją sėdęs, Klaipėdos 
apskrities VPK areštinės viršininkas Sigitas 
Bulovas ir vėl sėkmingai mojuoja irklu

Viliaus Mačiulaičio nuotr.

Džiaugiuosi, 
kad tarp 
pasukusiųjų 
ne Tais 
keliais 
nepažįsTu 
nė vieno 
irkluoTojo. 
vėjas ir 
vanDuo 
žmogų 
užgrūDina
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