
Tu tiesiog privalai tai 
pamatyti!

Prieš save rankose laiky-
dami šį Ralio laikraštį, Jūs 
turite žinoti, jog tai ne šiaip 
laikraštis, o pakvietimas. 

Taip, tai pakvietimas ir 
mūsų rekomendacija turi-
ningai praleisti sekmadienį 
gamtoje draugų ir šeimos ap-
suptyje viename iš gražiausių 
autosporto renginių – autora-
lio varžybose. Kas galėtų būti 
maloniau nei laužo ir keptos 
mėsos aromatas bundančio-
je pavasario gamtoje draugų 
kompanijoje? Pridėkite prie 
to nepakartojamą ralio var-
žybų atmosferą – neįtikėti-
nais greičiais skriejantys ra-
lio automobiliai, įveikiantys 
žvyrkelio posūkius kontro-
liuojamu slydimu, įspūdingi 
tramplinai ir automobilių 
šuoliai, galingų variklių gau-
dimas ir sirgalių palaikymas, 
ore tvyrantis adrenalino, 
greičio ir saldus sudeginto 
benzino kvapas – aplinka, 
užburianti kiekvieną. 

Taip, gegužės mėn. 11 d., 
sekmadienį,  Jūs privalote 
būti „Hansa Lizingo“ ralyje ir 
tai pamatyti!

Ralis Vilniaus miesto 
gatvėse?

Šiais metais Lietuvos ralio 
čempionato II etapo varžybos 
iš tikrųjų išskirtinės ir vertos 
Jūsų dėmesio.  Pagrindinė 
naujiena – tai  pirmą kartą 
rengiamas specialus greičio 
ruožas Vilniaus miesto gatvė-
mis.  Šeštadienį, gegužės 10 d., 
20.00 val. „Siemens arenos“ 
prieigose esančiame asfalti-
niame greičio ruože, kurio pa-
sižiūrėti greičiausiai susirinks 
pusė miesto, įvyks varžybų 
prologas. O sekmadienį, ge-
gužės 11 d.,  ekipažai pajudės 
į Vilniaus, Molėtų, Širvintų 
apylinkes, kur ir išsisuks pa-
grindinės batalijos. 

Šiame ralyje tarp pajė-
giausių Lietuvos ralio čempio-
nato automobilių startuos ir 
pagal Pasaulio ralio čempio-
nato techninius reikalavimus 
paruoštas WRC automobilis. 
Pamatyti gyvai šio reginio 
renkasi sirgaliai net ir iš kai-
myninių šalių. 

Taigi išstudijavę šiame lai-
kraštyje esančią informaciją, 
greičio ruožų aprašymus ir 
žemėlapius, skubėkite ruoštis.  

Laukiame Jūsų sekmadie-
nį su šašlykais ir puikia nuo-
taika „Hansa Lizingo Rally” 
trasose!

Tai „užveda“! 
Ralio laikraštis rekomenduoja
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„Ralio laikraštis“ kal-
bina žmogų  antrus 
metus iš eilės pasi-
ryžtantį sudėtingai 
avantiūrai – rengti 
kokybišką ir patrau-
klų ralį (o šį kartą tai 
„Hansa Lizingas Ral-
ly“) - Benediktą Va-
nagą. Atrodo, kad 
šiam, dar ne taip se-
niai „stogų meistru“ 
vadintam ir trasose 
sirgalių nuolat palai-
komam sportininkui 
visai puikiai pavyksta 
įsijausti į organizato-
riaus vaidmenį.

Lenkynininkas ir organi-
zatorius – kaip tai papildo 
vienas kitą?

Mieliau būti tiesiog 
lenktynininku. Juolab esant 
tokioje komandoje, kokioje 
esu dabar. Organizatoriu-
mi tapau todėl, kad norėjau 
savo patirtį bei žinias pa-
naudoti Lietuvos automo-
bilių sportui tobulinti bei 
vis labiau jį garsinti.
Kaip ralio organizavimas 
atsiliepia Jūsų rezulta-
tams šiose varžybose?

Ralio organizavimas sun-
kus ir atsakingas darbas. 

Lenktynininkui, norint bū-
ti greitam, reikia neturėti 
nereikalingų minčių gal-
voje. Kaip matome, šie tei-
giniai prieštarauja vienas 
kitam. Kitaip tariant, ralio 
organizavimas yra dide-
lis trukdys, norint siekti 
aukštų sportinių rezultatų. 
Pamenu, kai Rokas Lipei-
kis organizavo žiemos ralį 
prieš trejetą metų, jis sakė 
tą patį. Šiuo metu aš esu šio-
je pozicijoje. Tikiuosi, kad 
pavyks likus bent savaitei 
iki ralio atsijungti nuo or-
ganizacinių rūpesčių bei 
padaryti keletą papildomų 

treniruočių. Nelenktynia-
vau nuo ankstyvo praėju-
sių metų rudens, tad turiu 
spėti atgauti formą. Šiuo 
metu intensyviai dirbam 
su mūsų treneriu Jonu De-
reškevičiumi, jis stengiasi 
paruošti mane ir Ramūną 
Šaučikovą (mano šturma-
ną) šio ralio startui.  
Miesto „dopas“ – tai 
būdas populiarinti ralį, 
galvos skausmas or-
ganizatoriui ar rėmėjų 
reklamos atidirbimas?

Pabandysiu paaiškin-
ti, kodėl mano manymu 
reikalingas miesto greičio 
ruožas. Visų pirma, „at-
vesdami“ ralį į miestą, mes 
leidžiame jį žiūrovams ne-
sudėtingai pamatyti aiš-
kiai apibrėžtoje vietoje, 
taip padovanodami mies-
tui gražią šventę. Taip pat 
suteikiame galimybę ra-
lio partneriams parodyti 
savo sąsajas su automobilių 
sportu dideliam kiekiui 
žmonių, susirinkusių šalia 
miesto greičio ruožo, tuo 
taip pat didindami autos-
porto populiarumą. Na, o 
organizatoriui, tai daugy-
bė derinimų, leidimų, bei, 
svarbiausia - atsakomybės 
reikalaujantis darbas. 

Šiais metais vyksian-
čio miesto greičio ruožo 

partneris – šiuolaikinės 
technikos ekspertai „Topo 
centras“.

Kitaip tariant, miesto 
greičio ruožas turėtų būti 
privalomas kiekvieno ralio 
atributas, jei norime pada-
ryti mūsų sportą dar labiau 
populiarų.    

Kiek žmonių prisideda 
prie šių varžybų organi-
zavimo, kokio dydžio yra 
Jūsų komanda?

Pradinėje stadijoje ralį 
ruošia apie 4-6 žmonės, ir 
tai kiekvienos dienos dar-
bas, trunkantis apie 4-6 
mėnesius. Artėjant raliui 
dirbančių žmonių bran-
duolys didėja, kol pasiekia 
apie 20 žmonių iki ralio 
likus 1 mėnesiui. O ralio 
metu dirba nuo 200 iki 400 
žmonių, tai ralio teisėjai, 
komisarai, sekretoriatas, 
spaudos centras, saugos 
tarnybos, greitoji medici-
nos pagalba, policija, prieš-
gaisrinė gelbėjimo tarnyba, 
techninė pagalba ir t.t. 

Šiais laikais ralio orga-
nizavimas - tai kruopštus, 
gerai suplanuotas ir daug 
laiko atimantis darbas.  
Ar ralio gerbėjai ir 
sportininkai gali tikė-
tis, jog ir ralyje „Aplink 

Lietuvą 2008“, 
kurį ketinate 
organizuoti, 
bus greičio 
ruožas mies-
te?

Šiuo metu 
jau planuo-
jame ralio 
„Aplink Lie-
tuvą 2008” 
L i e t u v o s 
Respublikos 
pre z idento 
taurei lai-
mėti forma-
tą bei ilgį, 
tad nega-
liu tiksliai 
a t s a k y t i . 
Mūsų ko-
m a n d o s 

pagrindinis tikslas - popu-
liarinti automobilių sportą 
Lietuvoje bei daryti jį dar 
patrauklesnį dalyviams.

Norėčiau tikėti, kad 
miesto greičio ruožas šia-
me ralyje bus.
Ar pasvajojate apie Pa-
saulio ralio čempionato 
etapo rengimo galimy-
bes?

Šiuo metu tokio tikslo 
neturime. Esame realistai 
bei matome, kad mūsų rin-
ka per maža, kad galėtume 
rengti tokio lygio varžybas. 
Svarbus pasiekimas yra tas, 
kad 2009 metais „Hansa li-
zingas rally“ tampa Šiaurės 
Europos ralio čempiona-
to (North European Zone 
Rally Championship) vie-
nu iš etapų. 
Kaip vertinate Lietuvos 
ralio padėtį, matydamas 
viską iš dvigubų – spor-
tininko ir organizato-
riaus – pozicijų?

Ralis Lietuvoje šiuo 
metu yra vienas labiausiai 
lietuvių mėgstamų sporto 
šakų. Norėdami išlaikyti 
ralį šioje aukštoje pozici-
joje turėtume dar labiau 
tobulėti. Organizatoriai 
turėtų aiškiau suprasti ra-
lio partneriams bei remė-
jams duodamą rinkodari-
nę naudą, taip pat turėtų 
dėti visas pastangas daryti 
ralį dar labiau patrauklesnį 
žiūrovams ir dalyviams. 

Taip pat ir dalyviai tu-
rėtų domėtis visomis tech-
nikos naujovėmis, lygiai 
taip pat kaip potencialių 
komandos ar ekipažo part-
nerių paieška.

Esu laimingas turėda-
mas galimybę būti abiejose 
barikadų pusėse, tai man 
leidžia geriau suprasti šio 
sporto suteikiamas gali-
mybes bei užpildyti rinkos 
poreikius. 

Pabaigai noriu pasaky-
ti, kad tikiu automobilių 
sporto ateitimi bei tikiu, 
kad ateityje įgyvendinsime 
dar didesnius projektus. 

B.Vanagas - abiejose barikadų pusėse

organizatorius
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Apie meilę ir saugumą...

Mano karvė - ką noriu, 
tą ir darau... 

Įsivaizduokite, kad Jūs 
esate kaimo gyventojas, 50 
metų ramiai gyvenote savo 
kaime. Prižiūrėjote daržą. 
Pomidoriukai, agurkėliai, 
krapiukai... Laistėte dukart 
per dieną šiltu ir švariu 
vandeniu... Ir štai Jums pri-
klausančioje žemėje (tiesiai 
prie tvoros) nei iš šio, nei 
iš to prasideda kažkas neį-
prasto! Kažkokie žmonės, 
mašinos, dulkės, akmenys 
skrenda, vėl dulkės... Maža 
to, kad mišką subjaurojo, 
dulkėmis visą daržą išklojo 
ir sulaužė tvorą, tai dar ir 
kelią sugadino savo „baisi-
niais“ ratais! Jūsų reakcija? 
Be abejo – negatyvi! Be to, 
nuo bejėgiškumo galima ir 
pagaliu pamojuoti paskui 
skrendantį automobilį ir 
traktoriumi (zaporožiečiu, 
motociklu ir t.t.) išvažiuoti 
ant kelio ir sušukti: „Eikit 
jūs visi, aš savo namuose!”

“eGZpertas”
Dabar įsivaizduokite, 

kad Jūs paauglys... Na atsi-
minkite kad ir tuos laikus, 
kai bėgiojote po statybas, 
griuvėsius ar kokius nors są-
vartynus, žaisdami „karą“. 
Buvo? Žinoma, buvo, ir ne-
sakykit, kad Jūs domėjotės 
tik šachmatais ir smuiku! Ir 
štai, šalia Jūsų namo prade-
da vykti nuostabūs įvykiai! 
Išsipildo svajonė, greitai pa-
matysite tikras lenktynes! 
Dėdė Pranas (kaimo seniū-
nas) sakė, kad čia šeštadie-
nį „gonkėse“ automobiliai 
lakstys! Va čia tai jėga! Ta-
čiau šeštadienis atneša nusi-
vylimą jau praėjus dešimtai 
minutei po susipažinimo 
su tikromis lenktynėmis. 
Jos ne tokios kaip kine! Kur 
greitis? Kur aukščiausi šuo-
liai? Kur dūžtantys automo-
biliai? Nėra... Ir po valandos 
mažoj ir, deja, bukoj ma-
kaulėj „prinoksta“ mintis 
– reikia padėti sau pamatyti 
kažką įdomesnio. Ir rankos 
siekia didesnio akmens... 

Senas arklys vagos 
negadina? 

Dar viena situacija, kuri 
yra tipiška mūsų šalyje... Jūs 
paprastas žiūrovas, galvo-
jantis, kad žino apie ralį pa-
kankamai daug, kad sėdėtų 
šalia trasos, pasiėmęs į ran-
kas butelį alaus, vyno, deg-
tinės. Kitoje rankoje - foto-
aparatas (arba mobilusis 
telefonas su fotoaparatu), 
kuriam išleistas visas at-
lyginimas (teko skolintis 
pinigų net iš tėvų ir drau-
gų). Ir štai jos – lenktynės! 
Viskas klasiška! Dulkės, 
akmenys, variklio riaumo-
jimai... Pagarbiai palydėjus 
žvilgsniu pirmuosius 5-10 
automobilių ir pakanka-
mai prisipumpavus alumi, 
vynu, degtine, paleng-
va pradedate nuobodžiau-
ti... Atsibodo! Toliau žiūrėti 
tiesiog nėra į ką! Važiuoja 
blogiau negu mūsų kaimo 
Rička Tundrauskas su „tiu-
ninguota“ „Ascona“, - tai ir 
aš čia pravažiuočiau dvigu-
bai greičiau! Einame iš čia 
į kitą vietą! Ir nusispjauti, 
kad vaizdas akyse atsi-
lieka nuo garso, - lengvai 
svyruodamas išeinat ant 
kelio... „Ką yr, ne krūmais 
gi eit! Spėsim į šoną pasi-
traukt, be to, ir ne traukinys 
- apvažiuos!” O lenktyni-
ninkai galvojo, kad trasa 
laisva ir automobilis visu 
greičiu įeina į uždarą posū-
kį, laikydamasis optimalios 
trajektorijos…

Žiūrovą reikia mylėti...
Galima be galo ilgai ap-

rašinėti baisias situacijas, 
kurioms atsiras logiškas pa-
aiškinimas, žvelgiant žiūro-
vų ar vietinių gyventojų 
akimis. Galima ilgai svars-
tyti apie tai, kad į avarijas 
patenka dažniausiai tie 
žmonės, kurie yra susipaži-
nę su lenktynėmis. Didžiau-
sią pavojų kelia žmonės, be 
abejo, žinantys ir turintys 
patirties. Tiksliau, galvo-
jantys, kad jie viską žino… 
Bet neišmanantis žiūrovas 
– pavojingas ne mažiau! 

Reikia tiesiog auklėti savo 
žiūrovą. Šią užduotį įvyk-
dyti pajėgus tik tas, kuris 
sukuria trasą ir nori, kad 
pas jį atvažiuotų sporti-
ninkai, tas, kuris nori, kad 
tai būtų geros, kokybiškos, 
efektingos lenktynės su 
ilgu ir laimingu gyvenimu 
– ir apie tai reikia kalbėti 
atskirai! Didžiausią efektą 
galima pasiekti tiesiog vyk-
dant prevencinę švietimo ir 
informavimo veiklą. Bet ar 
žiūrovas skaito visiems at-
sibodusias frazes: „Nesto-
vėk posūkio išorėje, vykdyk 
trasos saugumo pareigūnų 
reikalavimus...“ Ne. Kaip 
kažkas sakė: „Šitaip neatsi-
tiks“ – būna tol, kol neatsi-
tinka“. Tuomet gal paban-
dome padaryti taip, kad 
žiūrovas apie savo saugumą 
susimąstytų pats? Pradžiai 
galima pateikti keletą įdo-
mių faktų. Juk mėgstame 
kartais paskaityti rubriką: 
„Ar žinote, kad...“ 

Ar žinote kad...ralio au-
tomobilis per vieną sekun-
dę gali įveikti iki 50 metrų? 
O ką galite Jūs? Tikriausiai 
pritūpti ir dar plačiau at-
merkti akis? Greičiausiai 
net Jūsų pulsas nespės pa-
didėti nuo išgąsčio. Jau įsi-
vaizduojate?

Ar žinote, kad...saugus 
medis yra tas, kurio skers-
muo daugiau nei 10 cm? 
Nes skriejantis dviejų tonų 
miškakirtys su startiniais 
lipdukais lengvai padarytų 
proskyną mažesnių mede-
lių giraitėje. Įsivaizduojate? 
Apsižvalgėte? Taip, teisin-
gai, pasirodo Jūs ne už me-
džių stovite, o už krūmų...
kas galėjo pagalvoti!  

Žinoma, paskutiniu 
metu atsiranda vis dau-
giau informacijos ralio 
gerbėjams: leidžiamas ne-
mokamas ralio laikraštis, 
rengiami ralio vakarai ir 
t.t. Žiūrovas nuolat auklė-
jamas. 

O kas mėgsta, kai jį 
kažkas pradeda mokyti gy-
venti? Ne maži juk! Galbūt 
žiūrovas net pagalvoja: „Vėl 
apie tą ralio saugumą...“ ir 
perverčia lapą. Ką gi, mes 
nenorime mokyti, mes no-
rime, kad ralio žiūrėjimas 
ir ralio organizavimas tap-
tų renginiu, kuriame vieni 
kitiems jaustume pagarbą. 

Laksto kaip bepročiai?
Stereotipų įtaka

Stereotipai (iš gr. στερεός, stereós „tvirtas, kietas, standus, erdvinis“ ir τύπος, týpos 
„pėdsakis, atspaudas“) dažniausiai formuoja visuomenės nuomonę. Vaikystėje tėvai vai-
kams, važinėjantiems dviračiais, bėgiojantiems arba šiaip greitai judantiems, dažniausiai 
sako: „Nelakstyk“. Ir daugumos sąmonėje lieka pėdsakas – stereotipas, „lakstyti – pavo-
jinga, o kas laksto – neša pavojų aplinkiniams“. Ir todėl tai blogis. O kodėl jie laksto? Todėl, 
kad kvaili ir nesupranta, kad tai pavojinga. Štai ir turime visuomenėje prigijusį stereotipą: 
lenktynininkai ir ralistai - bepročiai. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų? Yra trys pagrindiniai 
žmonių-vairuotojų asmenybės tipai.

Racionalus
Toks žmogus daž-

niausiai nemėgsta vai-
ruoti. Jam tai arba 
sunkus darbas, arba 
būtinybė. Jeigu to nerei-
kėtų, jis mielu noru ne-
vairuotų. Dažniausiai jis 
neviršija greičio ir sten-
giasi laikytis KET.

Aktorius
Jam svarbi aplinki-

nių nuomonė. Jeigu jis 
renkasi automobilį, tai 
būtinai ne tokį patį kaip 
kitų. Jis lengvai sugeba 
padaryti „kamštuke“ iš 
dviejų automobilių juos-
tų trečią eilę per vidurį, 
ir ne todėl, kad skuba, 
bet tam, kad žmonės 
žiūrėtų į jo automobilio 
salono vidų: „Kas gi čia 
taip neįprastai važiuo-
ja?“. Dažniausiai būtent 
jo automobilis papuo-
šiamas lipdukais, paka-
bukais, mėlynais dio-
dais ir garsiai birbinčiais 
duslintuvais. Būtent to-
kio tipo vairuotojai va-
žinėja nuo šviesoforo iki 
šviesoforo maksimaliai 
spausdami akselerato-
rių ir intensyviai stabdo 
prie kito šviesoforo, nors 
tarp sankryžų yra vos 
100 m.

Impulsyvus
Šis žmogus vis-

ką daro impulsyviai, 
jam nemaloni pastovi 
aplinka. Jis pats suku-
ria judesį. Toks žmogus 
dažniausiai nesirenka 
silpno arba dyzelinio 
variklio, nes šie yra per 
„buki“. Iš tikrųjų lėta 
reakcija į akselerato-
riaus paspaudimą ne-
tinka jo impulsyviam 
charakteriui. Dažniau-
siai toks žmogus ren-
kasi mechaninę greičio 
dėžę, o ne automatinę. 
O važiavimas autostra-
da, matant monotoniš-
ką, lėtai besikeičiantį 
vaizdą už lango, jam yra 
mažiau priimtinesnis 
už važiavimą pavojin-
gu, bet vingiuotu keliu. 
Daugumos lenktyni-
ninkų asmenybės tipe 
yra aiškiai išreikštas 
impulsyvumas.

Priežastys

Nors pagal psichologinį portretą lenktynininkus dažniausiai galima priskirti prie im-
pulsyvių žmonių grupės, priežastys, kodėl jie pasirinko autosportą, yra gana skirtingos. 
Vieniems -  tai savęs išbandymas, kiti jaučia malonumą, kad sugeba kontroliuoti situaciją. 
Yra žmonių, kuriems tiesiog reikia „atsijungti“ nuo realybės, darbų, buities, ir jie tai atran-
da ralyje. Kita grupė žmonių trokšta būti lyderiais - jie nori visur būti pirmi. Kitiems - tai 
vidinė kova su savimi pačiu, savo galimybių ieškojimas.

Kokios priežastys bedarytų įtaką žmonių pasirinkimui tapti ralio lenktynininkais, 
dažniausiai tai labai apdairūs, protingi ir išsilavinę žmonės, sugebantys blaiviai vertinti 
savo galimybes, turintys sveiką savisaugos instinktą ir niekaip nepatvirtinantys visuome-
nės stereotipo: „Jie laksto - todėl yra bepročiai“.

Deividas Jocius: „Noras būti lyderiu - tai vienas stipriausių akstinų, žinoma, ir 
adrenalinas – be jo nebepavyksta gyventi.“

Arūnas Strumskis: „Pojūčiai „keisti“. Jeigu niekur nedalyvauju, mane aplanko 
toks jausmas, kad aš nedarau kažko labai svarbaus!“

Evaldas Čirba: „Troškimas būti lyderiu, būti pastebėtam, būti geriau-
siam, greičiausiam ir t.t. Autosportas man - lyg antras gyvenimas, nes jau nuo 
pat pasiruošimo ir treniruočių lenktynėms po truputį atsijungi nuo realy-
bės ir pasilieki tik tu ir šturmano balsas, automobilis ir trasa. Manau, yra pui-
ku, kai turi du „gyvenimus“, gali gyvent dviejuose pasauliuose nors ir pakaitom...“ 

Ramūnas Čapkauskas: „Tai noras lenktynėse būti pačiu greičiausiu ir geriausiu. 
Dar išduosiu vieną paslaptį: visi lenktynininkai be išimties yra pamaivos. Pasižiūrėkit, 
kaip jie puošia savo automobilius, vaikšto pasitempę, kalbina paneles, jų apranga pri-
derintos prie komandos spalvų, uždarame parke spalvotos palapinės,  visi šie veiksniai 
yra neatsiejami nuo dalyvavimo lenktynėse.“

Kokie jausmai, pojūčiai traukia Jus 
vėl ir vėl dalyvauti lenktynėse?
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Nė vienam Lietuvos 
ralio lenktynininkui 
iki šiol nepavyksta 
nusikratyti „jauno ir 
perspektyvaus“ spor-
tininko etiketės. Kai 
kurie juokauja, esą 
turėtų būti laikomi 
jau „tik perspekty-
viais“.

 „Ralio laikraštis“ kalbi-
na pastaruoju metu pagrįs-
tai vienu jauniausių ir pers-
pektyviausių šalies ralyje 
laikomą Dominyką Butvi-
lą. Jaunuolis prasitarė, jog 
šiuo metu susiduria su vis 
didėjančiu galvos skausmu 
– artėjančiais abitūros eg-
zaminais. 

„Šie metai – paskutiniai 
mokykloje. Darbo daug, 
o laiko iki egzaminų – vis 
mažiau. Gal nuskambės 
keistai, bet būčiau laimin-

gesnis, jei ralis mokslams 
trukdytų dažniau – tai 
reikštų, kad daugiau laiko 
praleidžiu ralyje! Rudenį, 
žiemą ir pavasarį varžybų 
labai mažai. Ralis man pa-
deda pailsėti nuo mokslų 
– turiu kur nukreipti savo 
mintis, kad po to vėl nau-
jomis jėgomis kibčiau į 
mokslus.“

„Subaru“ aistruolis
Drauge su šturmano 

pozicijoje įsitaisiusiu tėčiu 
Valdu Butvilu lenktyniau-
jantis Dominykas pasa-
koja nuolat sulaukiantis 
didžiulio mamos palai-
kymo: „Keista, tačiau bū-
tent mama paskatino mus 
pirmąjį kartą nuvažiuoti 
į slalomo aikštelę. Tada ji 
negalėjo nuspėti, kaip giliai 
galima „įklimpti“. Ralis jai 
kainuoja kur kas daugiau  

nervų, nei slalomo lenkty-
nės, nes čia rizikos kiekis 
daug didesnis. Ji daug kar-
tų bandė nuo šio užsiėmi-
mo atkalbėti, tačiau mato, 
kiek daug man tai reiškia, 
todėl vis tiek visokeriopai 
palaiko.“

Nebe pirmus metus 
galingąjį „Subaru WRX 
STi Spec-C“ pilotuojantis 
D.Butvilas prisipažįsta šios 
markės automobilius mėgs-
tantis labiausiai: „Taip, 
aš – „Subaru“ fanas nuo 
mažens. Net ir dabar, kai 
realiai suvokiu, kad jokio 
„baro“ ten nėra, ši mašina 
išlieka mano mėgiamiau-
sia! Šis automobilis turi 
dvasią – kažką daugiau, nei 
keturis ratus ir variklį. Sės-
damas į „Subaru“, galiu už-
uosti ralio kvapą, kas man, 
kaip lenktynininkui, yra be 
galo malonu!“ 

Nori galingesnio 
bolido

Pasak lenktynininko, 
vienas  sėkmingiausių jo pa-
sirodymų buvo ralyje „Sa-
aremaa 2007“ Estijoje. Jis 
teigia išbandęs savo jėgas 
prieš varžovus iš kitų ša-
lių, kurie ne taip gerai žino 
trasas, kaip lenktynininkai 
Lietuvoje. „Nuvažiuota iš-
ties nemažai kilometrų, 
trasoje jau jaučiuosi užti-
krintai. Ralis – techninė 
sporto šaka. Per du metus 
savąjį „Subaru“ jau per-
pratau pakankamai gerai. 
Jaučiu, kad truputėlį grei-
tesnis automobilis padėtų 
siekiant aukštesnių rezul-
tatų. Pažiūrėsime, kaip 
seksis važiuoti „Hansa Li-
zingas” ralyje. Pagal tai ga-
lima bus kelti tikslus mūsų 
ekipažui šiame sezone. 

Aš noriu kovoti dėl aukš-
čiausių pozicijų tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje, – be 
užuolankų savo ketinimus 
išdėstė D.Butvilas, pridur-
damas, kad jo, kaip ir kitų 
progresuoti norinčių spor-
tininkų, neaplenkia galvo-
sūkiai dėl ekipažo biudže-
to. „Finansų problema čia 
tiesiog neišvengiama. Kuo 
toliau, tuo daugiau pinigų 
reikia. Įgauti įgūdžiai ir 
sugebėjimai leidžia siekti 
gerų rezultatų, kurie be pa-
pildomų lėšų neįmanomi. 
Su partneriais ir rėmėjais 
galimas spartesnis tobulė-
jimas. Daug kam šis spor-
tas atrodo beprotiškas, bet 
džiaugiuosi, kad dar yra 
žmonių, kurie tiki raliu.“

Daugiau palaiko nei 
pavydi

Bene daugiausiai Do-
minyko juoko sulaukė 
klausimas apie aplinkinių  
reakcijas į jo dalyvavimą 
profesionalų ralyje. Jau-
nasis sportininkas prisi-
pažino karts nuo karto 
sulaukiantis kurioziškų 
klausimų: „Ar dažnai lai-
mi? Tai kodėl nenugalėjai? 
Kiek tavo amžiaus žmonių 
grupėje?“ „Draugai mane 
palaiko. Jie vis dažniau at-
važiuoja stebėti varžybų, 
man tai malonu“, – pasa-
kojo D.Butvilas, pridūręs, 
kad lygiai tokia smagi ir bi-
čiuliška atmosfera tvyro ir 
tarp lenktynininkų. 

Lenktynininko galvos skausmas - artėjantys abitūros egzaminai

talentas

Jaunas, perspektyvus ir visada linksmas

Jaunas ir perspektyvus sportininkas D.Butvilas svajoja apie greitesnį automobilį, kuris labai padėtų siekiant aukštų rezultatų.
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Filosofija – ne kliūtis 
autosportui

„15min Ralio laikraštis“ 
šįkart nusprendė pamiršti 
rimtą toną, bent trumpam 
mesti į šalį visus dalykiš-
kam bendravimui būdin-
gus oficialumus ir tiesiog 
kasdieniškai šnektelti su 
dažnai matomais, tačiau 
ne kaskart užkalbinamais 
LASF vadovais – prezidentu 
Romu Austinsku ir genera-
liniu sekretoriumi Donatu 
Večerskiu. Pažėrėme jiems 
visą klausimų virtinę.

Pirmiausiai LASF vy-
rai paprašyti prisistatyti. 
Šįkart R.Austinskas išli-
ko santūresnis, o gal kiek 
paslaptingesnis, mat jau 
vien kalbėdamas apie savo 
amžių, jis su šypsena at-
sakė: „Solidus“. Įvardyda-
mas pagrindinį savo už-
siėmimą be vadovavimo 
Automobilių sporto fede-
racijai, R.Austinskas pami-
nėjo su transportu glaudžiai 
susijusį nuosavą verslą. Jis 
mano pasirinkęs teisingą 
gyvenimo būdą, o paklaus-
tas apie savo laisvalaikį, nė 
nemirktelėjęs atšauna: „Tai 
– automobilių sportas, ku-
riam atiduodu visą savo 
laisvą laiką.“

Tuo tarpu gerokai iškal-
bingesnis buvo D.Večerskis: 
„Gimiau Lietuvos pajūryje 
– Palangoje, esu 31 metų, 

šiuo metu nevedęs, bet, 
panašu, kad esu pakeliui į 
tai... Jau ketveri metai dirbu 
Lietuvos automobilių spor-
to federacijos generaliniu 
sekretoriumi, taip pat esu 
paskutinio kurso Vytauto 
Didžiojo universiteto filo-
sofijos doktorantas, dėl to 
tenka dar ir padėstytojauti. 
Taigi veiklos gyvenime ne-
trūksta. Norėtųsi tik, kad 
para turėtų ne 24, o bent 28 
valandas. Pagrindinis mano 
pomėgis – filosofija. Jei pa-
klaustumėte kas tai, pasaky-
čiau – skaitymo, mąstymo ir 
domėjimosi viskuo (kinas, 
muzika, literatūra) miši-
nys. Laisvalaikio šiuo metu 
turiu labai mažai, nes laiką 
„suvalgo“ studijos ir darbas, 
kurio nepavyksta ir nesino-
ri pamiršti net grįžus namo 
iš federacijos būstinės. Tad 
laisvalaikiu dažniau tampa 
laikas, kai nebeturiu jėgų 
ką nors daryti. Tada mė-
gaujuosi geru kinu, muzika 
arba įdomia knyga.“

Nuo meilės iki 
beprotybės

Nepasikuklinome pašne-
kovų paprašyti išduoti savo 
gyvenimo kredo, kuriais 
jiedu vadovaujasi kasdie-
nybėje. Atrodo, kad tarp 
jųdviejų gyvenimo filosofi-
jos ir išminties yra kažkas 

bendra.
„Viską, ką darai, rei-

kia daryti gerai, net jei 
darai beprotybę“, – sakė 
R.Austinskas.

„Mylėk ir daryk, ką nori, 
– šįkart D.Večerskis pasi-
naudojo savosiomis filosofi-
jos žiniomis. – Šiuos žodžius 
yra pasakęs toks keistuolis 
šv.Augustinas. Taip ir sten-
giuosi gyventi, kad meilė 
tiesai būtų kelrodė. Esu įsi-
tikinęs, kad tik tiesa išlais-
vina iš priklausomybės nuo 
stereotipų, prietarų, klišių 
ir kitokio „smegenų užpu-
drinimo“, kurio Lietuvoje 
daugėja geometrine progre-
sija. Ir visai nesvarbu, kad 
tai skamba senamadiškai 
ar idealistiškai, nes būtent 
melas, kalbos apie tiesos re-
liatyvumą ar jos nebuvimą, 
slepia intelektualinį skurdą 
ir prisitaikėliškumą.“

„Trumpai drūtai“ į „Ra-
lio laikraščio“ klausimus at-
sakinėjęs R.Austinskas ne- 
gailėjo pašmaikštavimų. Į 
klausimą apie savo susido-
mėjimą automobilių spor-
tu jis atsakė prisiminimais 
iš vaikystės: „Vos tik, bū-
damas mažas, išmokau ir 
galėjau aiškiai ištarti žodį 
„automobilis“, iškart paju-
tau potraukį autosportui.“

Tuo tarpu D.Večerskio 
pažintis su lenktynėmis 
buvo dar paprastesnė: „Ka-

dangi mano dėdė Vidman-
tas Čiutelė buvo garsus 
ralistas ir „Kauno“ ralių 
organizatorius, o jo sūnus, 
mano pusbrolis, Dovilas 
Čiutelė su savo raudonuoju 
„VAZ“ dar visai neseniai 
kėlė žiūrovų ovacijas, tai 
automobilių sportas, nuola-
tinės kalbos apie jį ir varžy-
bų žiūrėjimas mane lydėjo 
nuo vaikystės.

Favoritais laiko visus
Panašiai, kaip ir renkan-

tis automobilius, beveik tos 
pačios nuomonės LASF at-
stovai laikėsi ir kalbėdami 
apie mėgstamiausius ar daž-
niausiai palaikomus sporti-
ninkus Lietuvos automo-
bilių ralyje. „Automobilių 
sporte visi yra mano favo-
ritai. Visus palaikau vieno-
dai. Mano tikslas, dirbant 
federacijoje, kad visiems 
sportuojantiems būtų ge-
rai“, – vėl glaustai ir aiškiai 
išpyškino R.Austinskas.

Nešališkos pozicijos lai-
kėsi ir D.Večerskis. Tačiau 
savo atsakymą filosofijos 
doktorantas pateikė kiek 
platesniu kampu: „Tie-
są sakant, man labiausiai 
patinka tie sportininkai, 
kurie tiesiai šviesiai pasa-
ko, ko jie nori iš ralio. Juk 
ralis daugeliui yra tik hobis 
ir sportiškas laisvalaikio 
praleidimas. Kai žmogus 
tai pripažįsta, neapsimeta 
didžiuoju visų laikų asu, 
jis yra išties nuoširdus ir 
simpatiškas. Kalbant apie 
kitą grupę – profesiona-
laus meistriškumo siekian-
čius sportininkus - tenka 
apgailestauti, kad esame 
automobilių gamintojų ne-
dominanti labai maža šalis, 
kurioje net ir vietinio verslo 
gigantai iš esmės neužsiima 
sporto rėmimu. Jaučiu pa-
garbą tiems sportininkams 
ar jų tėvams, kurie, nežiū-
rint šių neigiamų aplinky-
bių, bando prasimušti.“

R.Austinskas ir jo de-
šinioji ranka D.Večerskis 
sportininkams linkėjo 
neprarasti savisaugos ir 
saugiai pasiekti finišą, o 
pasibaigus varžyboms, ne-
užmiršti savo mėgstamo 
sporto. 

ČEMPIONATAI STARTAVO 
2008 metų pradžia, prasidėjusi gerokai planus ir var-

žybų kalendorius sujaukusia žiema, jau prisiminimuose. 
Startavo dauguma Lietuvos automobilių sporto čempio-
natų: ralio, ralio B lygos, ralio-kroso, slalomo, greitumi-
nio slalomo, žiedinių lenktynių,  „drago“ ir 4X4. Tad atei-
na eilė kroso čempionatui ir pirmenybėms.

NAUJIENOS 
TRUMPAI Autosporto hierarchai

LASF generalinis sekretorius.

LASF „galva“ R.Austinskas. 

PIRMĄ KARTĄ - BEKELĖ 
Atskirai galime paminėti šiemet pirmą kartą organi-

zuojamą oficialų Lietuvos 4X4 bekelės čempionatą (iki 
šiol po LASF vėliava vykdavo tik greituminiai 4X4). I 
etapas parodė, jog šis automobilių šeimos jaunėlis gali 
tapti vienu gausiausių čempionatų.

VISUOTINIS SUVAŽIAVIMAS 
Pagrindinė naujiena iš LASF padangės ta, kad kovo mė-

nesį LASF nariai buvo susirinkę į kartą metuose vykstan-
tį visuotinį suvažiavimą. Jame buvo priimta automobilių 
sporto „konstitucijos“ - Lietuvos automobilių sporto ko-
dekso - nauja redakcija. Nuo šiol Lietuvos sporto taisy-
klės - identiškos tarptautinėms.

STUDENTŲ SLALOMAS 
2008 metais neužmiršti liks ir studentai. Specialiai jiems 

LASF kartu su nemokamu dienraščiu „15min“ ir energe-
tiniu gėrimu „Baterry“, surengs dvejas Lietuvos studen-
tų automobilių slalomo varžybas. Pirmosios vyks gegu-
žės 24 dieną legendiniame „Nemuno žiede“, o antrosios 
– rugsėjo mėnesį Vilniuje. Šios varžybos išsiskiria tuo, 
kad jose studentai gali dalyvauti nemokamai ir pagrindi-
nis tikslas nėra „palakstymas“, bet noras, kad jie supras-
tų saugaus vairavimo (nes tik saugus vairavimas yra grei-
tas vairavimas) principus bei praktikoje saugiai juos iš-
bandytų. Šis LASF projektas 2007 metais buvo įtrauk-
tas į ES kelių eismo saugos chartiją „25000 išgelbėtų gy-
vybių“, tad tai realus LASF indėlis į saugaus eismo kultū-
ros propagavimą.

TARPTAUTINĖS PERGALĖS 
Pagaliau, nors ruduo dar toli, galime pasigirti, kad tu-

rime pirmąsias tarptautines pergales: praėjusių metų Eu-
ropos čempionas N.Naujokaitis pirmuosiuose šių metų 
etapuose „nušluostė nosis“ visiems konkurentams. Ka-
dangi šiemet pastarajame čempionate visose varžybose 
ketina dalyvauti net trys dalyviai, dar du važiuos Euro-
pos ralio-kroso čempionate, keletas žiedininkų važiuoja 
įvairiose žiedinių lenktynių serijose, galime tikėtis, kad 
2008 metai bus dosnūs tarptautinių pasiekimų. Negali-
me užmiršti ir mūsų jaunųjų sportininkų V.Rožuko bei 
V.Baranausko, važiuojančių Pasaulio ralio čempionato 
jaunimo įskaitose ir „Ford fiesta“ taurėje. Visi supranta-
me, kad šiose serijose kova yra itin nuožmi ir brangi, tad 
linkime mūsų sportininkams puikių rezultatų ir, viliamės, 
kad jie bus pastebėti automobilių sporto „banginių“. Kar-
tais tereikia atsidurti tinkamoje vietoje, o juk fiesta nuo 
fokuso ne taip ir toli...

Ar žinote, 
kad...
• LASF buvo įkurta 
1990 metais.

• LASF vienija per 
60 Lietuvos auto-
mobilių sportu už-
siimančių klubų.

• Lietuvoje yra 750 
licencijuotų lenk-
tynininkų.
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Tiesiog idealus ralis – susitikime Suomijoje!
Toje greičio ruožo 
dalyje, kur jau iš to-
lo pastebimas ryškus 
pakilimas, susirinko 
didelis žiūrovų būrys. 
Tarp jų ir aš.

1000 ežerų ralis

Ausis pasiekia švelnus, 
bet ir šiurpulį keliantis va-
riklio gausmas. Staiga išny-
ra dvi blizgančios automobi-
lio akys. Akimirksniu, nepa-
liesdamas žemės, praskrie-
ja pro šalį ir lyg niekur nie-
ko dingsta už posūkio, pa-
likęs didelį dulkių debesį. 

Visi trumpam užsimiršta, o  
nuostabus jausmas it ugni-
kalnis trykšta į visas puses, 
priversdamas atplėšti kojas 
nuo žemės ir džiaugtis aki-
mirka – toks yra Suomijos 
ralis. Nuo 1994-ųjų žinomas 
kaip „1000 ežerų ralis“ – vie-
nas įdomiausių, greičiausių, 
labiausiai mėgiamų etapų 
Pasaulio ralio čempionate. 

Kraują stingdantis 
greitis

Net keturis kartus Suomi-
jos ralis yra iškovojęs geriau-
sio ralio titulą. Greičio ruožai 

– kietos žvyro dangos, platūs, 
su gausybe tramplinų, ku-
rie užtikrina nepamirštamus 
vaizdus, o vidutiniai grei-
čiai svyruoja apie 125 km/
val. 2004 m. norvegas Pette-
ris Solbergas pasiekė garsiojo 
„Ouninpohja“ greičio ruožo 
rekordą, peržengdamas krau-
ją gyslose stingdantį vidutinį 
130 km/val. greitį!

Ralio bazė įrengta Jyvas-
kylos miestelyje, kuris lenk-
tynių metu virsta ralio sosti-
ne. Miestelis nedidelis, dailus 
– pastatai žemi, aplinka švari, 
daugybė žaliųjų plotų, ežeras  
miestelio centre ir nesuskai-
čiuojami ežeriukai išbarstyti 
po visą apylinkę.

 Keliauti į Suomiją 
- nebrangu

Mums pasisekė – juk Suo-
mija netoli, tad nepabuvo-
ti tokiame renginyje – tikra 
nuodėmė! Standartinėje ke-
lionėje keturiems - automo-
bilis ir palapinė – kiekvienam 
pakaktų apie 800 litų (dega-
lai, keltas, valgis, ralio pasas) 
tokia investicija visiškai pa-
siteisina. 

Kelionei užtektų patikimo 
automobilio, draugų kompa-
nijos, kokybiškos palapinės 
ir grynųjų kišenėje. Ilgiausia, 
nuobodžiausia maršruto dalis 
– Talino link. Ji gali tęstis  aš-
tuonias valandas. Keltas grei-
tai perkels mus per Suomijos 
įlanką ir mes jau Helsinkyje. 
Apsižvalgę po saugiausią pa-

saulio sostinę, skubame į pa-
grindinį mūsų tikslą – Jyvas-
kylą, iki kurio teliko vos trys 
valandos kelio arba 270 kilo-
metrų Šiaurės kryptimi.

Būtinas atributas - 
ralio pasas

Bet kurioje „Neste“ dega-
linėje galėsime įsigyti „ra-
lio pasą“ – bilietą, kuris leis 
laisvai judėti greičio ruožais, 
ralio parodose, pasinaudo-
ti nuolaidų programa. Be jo 
nepateksime į specialiai žiū-
rovams skirtą „Killeri“ grei-
čio ruožą, kur vairuotojų mū-
šiai sekami gyvai. Ši 2 kilo-
metrų atkarpa garsėja tram-

plinais ir kitais elementais, 
kas ypač žavi visus susirinku-
sius, o atmosfera sielą perpil-
do entuziazmu, kurio pakan-
ka iki pat finišo. Nepamirški-
te „Paviljonki“ serviso zonos 
– tai bene vienintelė galimy-
bė gyvai pamatyti garsiausius 
pasaulio vairuotojus ir ste-
bėti profesionalių mechani-
kų darbą. Patartina apsilan-
kyti įspūdingiausiuose grei-
čio ruožuose – „Mokkipera“ 
ir „Vellipohja“. Jie pritraukia 
minias smalsuolių, tad jei ti-
kitės akies krašteliu pažiūrė-
ti į praskriejančius automobi-
lius, atvykite likus mažiausiai 
kelioms valandoms iki grei-
čio ruožo pradžios.

Idealus ralis 
„Atkarpos greitos, pilnos 

įspūdingų posūkių, trampli-
nų – tiesiog idealus ralis!“ 
– štai taip 2007-ųjų sezono 
startą Suomijoje apibūdino 
ispanas Danielis Sordo, šiuo 
metu atstovaujantis „Citroen“ 
ekipai. Šis vaizdingas etapas - 
išbandymas ne tik sportinin-
kams, bet ir žiūrovams. Nuo-
tykiai ir nepakartojamas regi-
nys garantuotas. Skubėkime 
apsilankyti ir visa dvasia pa-
justi ne tik WRC automobi-
lių, bet ir visos aplinkos cha-
rakterį, kuris formuojamas 
jau daugiau nei pusę amžiaus. 
Iki susitikimo Suomijoje! 

Parengė wrc.lt

Pavasaris – SUBARU naujienų metas

2008 metų pavasarį SU-
BARU gerbėjai tikrai il-
gam įsimins. Turbūt dar 
niekada iki šiol per po-
rą mėnesių nebuvo tiek 
daug naujienų. 

Pirmiausia – oficialių-
jų atstovų salonai atidaryti 
Kaune ir Panevėžyje, o ge-
gužės viduryje šiuolaikiškas 
SUBARU automobilių pre-
kybos salonas duris atvers 
ir Klaipėdoje. Tad dabar 
patikimus, komfortiškus, 
saugius ir puikiomis eks-
ploatacinėmis savybėmis 
garsėjančius automobilius 
galima įsigyti net keturiuo-
se šalies miestuose. 

Pasaulinė dyzelinių 
variklių naujovė

Oficialieji atstovai 
– „JMA Centras“, „JMA 

Kaunas“, „JMA Panevėžys“ 
ir „JMA Klaipėda“ – rinkoje 
pristato keletą dėmesio ver-
tų naujienų. Pirmoji – tai 
opozicinis dyzelinis variklis. 
SUBARU BOXER DIESEL 
agregatą kol kas turi „Lega-
cy“ ir „Outback“ modeliai, 
tikėtina, kad metų pabaigo-
je jis bus pradėtas montuoti 
ir į „Impreza“ bei „Forester“ 
automobilius. Sakysite,  dy-
zelis – jokia naujiena. Tačiau  
opozicinis dyzelis – pirma-
sis pasaulyje, montuojamas 
lengvuosiuose automobi-
liuose. Technologijos, ku-
rios keturis dešimtmečius 
buvo naudojamos kuriant 
benzininius variklius, da-
bar pritaikytos ir dyzelinia-
me agregate. Todėl variklis 
yra itin kompaktiškas, len-
gvas, leidžia išsaugoti žemą 
automobilio svorio centrą, o 
horizontaliai judantys stū-

mokliai suteikė galimybę 
iki minimumo sumažinti 
vibracijas ir triukšmą. Atsi-
stokite greta veikiančio dy-
zelinio ir benzininio SUBA-
RU – skirtumą ausis sunkiai 
išgirs, o dyzelinių „Legacy“ 
bei „Outback“ salone – dar 
tyliau, nes gamintojai sky-
rė papildomą dėmesį garso 
izoliacijai.

Bet svarbiausia – tech-
niniai šio variklio para-
metrai. 2 litrų darbo tūrio 
variklio galia – 150 AG, 350 
Nm sukimo momentas pa-
siekiamas, esant 1800 aps./
min., o vidutinės degalų są-
naudos - vos 5,6 – 5-8 l/100 
km. O juk kalbame apie 
keturiais ratais varomą vi-
dutinės klasės automobilį! 
Mieste SUBARU modelių 
apetitas yra apie 7, užmies-
tyje – neturėtų siekti ir 5 
litrų gerokai pabrangusio 

dyzelino. Ir tradicinė gera 
žinia SUBARU mėgėjams 
– mūsų šalies oficialieji at-
stovai gali pasiūlyti labai 
patrauklias dyzelinių „Le-
gacy“ bei „Outback“ kainas 
– nuo 76 tūkstančių litų.

Patobulintas „Forester“
Kita pavasario naujiena 

– naujasis „Forester“. Ko-
paktinės klasės visureigis 
gerokai ūgtelėjo. Automo-
bilio dizainas tapo gerokai 
šiuolaikiškesnis, sportiškes-
nis, o naujojo automobilio 
pirkėjus maloniai nustebins 
padidėjusi erdvė salono vi-
duje. Tai ypač juntama sė-
dintiems galinėje sėdynėje, 
kurios atlošo pasvirimo 
kampas nuo šiol gali būti 
reguliuojamas. Tad ilga ke-
lionė šiuo automobiliu ti-
krai neprailgs. Automobilio 
interjeras primena praėju-

sių metų rudenį debiuta-
vusią „Imprezą“– valdymo 
prietaisų ergonomiką giria 
ir specialistai, ir vartotojai. 

„Forester“ garsėjo savo 
pravažumo savybėmis – 
naujame modelyje (2.5 XT 
versija) prošvaisa padidėjo 
iki 225 mm, tad dabar jis 
beveik nebeturi konkuren-
tų.

Išraiškingesnis dizai-
nas (komplektacija, kaip ir 
anksčiau, bus išties gausi) 
tik padidins šio universa-
laus automobilio populia-
rumą. O kiek vėliau greta 
2.0 l atmosferinio ir 2.5 l 
turbokompresorinio varik-
lio turėtų atsirasti ir dyzeli-
nis agregatas.

Bazinio „Forester“ kai-
na oficialiųjų SUBARU at-
stovų Lietuvoje salonuose 
turėtų būti apie 67 tūkstan-
čius litų.

Sportiška legenda 
kasdieniam 
važinėjimui

Na, o jeigu dyzeliai ar 
vidureigiai jūsų nedomi-
na, žinoma, yra ir kultinė 
SUBARU „Impreza“ WRX 
STI. 300 AG  variklį turin-
tis modelis dabar puikiai 
tiks ir kasdieniam važinė-
jimui – sportiškias SUBA-
RU modelis dabar yra žy-
miai komfortiškesnis. 

Ne veltui jį išbandę pri-
pažįsta, kad sportiškumu 
ir automobilio valdymo 
savybėmis STI gali būti va-
dinamas automobilių eta-
lonu, o komfortu jis nenu-
sileidžia verslo klasės se-
danams. 

Ateikite į bet kurį ofi-
cialiųjų SUBARU atstovų 
saloną Lietuvoje ir naujie-
nas išbandykite patys.
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Daugeliui iki skausmo 
pažįstamos kasmetinės 
pompastiškos ceremoni-
jos, kurių metu įvairios 
šalys, o po to ir visas pa-
saulis karštligiškai renka 
liekniausias, mieliausias 
ir kitokias „-iausias“ Mis. 
Tuo tarpu „Ralio laikraš-
tis“ pristato keturias kan-
didates, kurios yra vieno-
dai vertos būti nominuotos 
nugalėtojomis. 

Tad šįkart apsieisime be 
rinkimų ir aršių debatų, o 
tiesiog iškart pristatysime 
skaitytojams vieninteles 
ir nepakartojamas „Ralio 
moteris“!

Tiesa, panorėjusios 
tapti laureatėmis, priva-
lėjo atsakyti į penketą 
vienas už kitą paprastes-
nių klausimų:

1. Kokios markės 
sportinis ralio automobi-
lis Jums atrodo gražiau-
sias, patraukliausias ar 
tiesiog mėgstamiausias?

2. Kuris Lietuvos ra-
lio sportininkas sulaukia 
daugiausiai Jūsų simpa-
tijų ir palaikymo? 

3. Autosportas daž-
nai vadinamas vyrišku 
užsiėmimu. Ar pritaria-
te tam ir ką apie tai ma-
note Jūs?

4. Ką mieliau rink-
tumėtės – romantišką 
savaitgalį sodyboje ant 
ežero kranto ar triukš-
mingą draugiją sirgalių 
gretose šalia ralio trasų?

5. Ką patartumėte 
žmonoms ar draugėms, 
kurios nenoriai išleidžia 
savo vyrus stebėti ralio 
varžybų ir dėl tokio jų 
pomėgio dažnai prie-
kaištauja?

Miglė Žalnieruky-
nienė, organizatorė

 Nuolat skubanti, 
tačiau visur suspėjan-
ti, kaskart skleidžianti 
gerą nuotaiką ir jau 
antrus metus iš eilės 
pasiryžtanti išties ne-
lengvai avantiūrai – 
gelbėti vyriškąją kom-
paniją organizuojant 
žiemiškąjį ralį. 

1.  Man patraukliausias, 
gražiausias ir mylimiausias 
yra „Subaru“ automobilis. 
Šiuo metu „trinu“ jau trečią 
„Subaru Impreza“ modelį, 
tarnybinį STI. 

2. Mėgiamiausias eki-
pažas? Be abejo, kad Bene-

diktas Vanagas ir Ramūnas 
Šaučikovas. Visas mano pa-
laikymas ir simpatijos – tik 
šiam ekipažui. „Sergu“ už 
juos visada!

3. Ralis, mano įsitikini-
mu, nėra tik greitas važiavi-
mas lenktyniniu automobi-
liu. Tai yra žymiai didesnis 
procesas: komanda, logisti-
ka, technikos paruošimas, 
testai, planavimas, darbas 
su partneriais, įvairūs ren-
giniai ir panašiai. Nejaugi 
manote, kad visa tai gali 
padaryti vieni vyrai?

4. Laisvi savaitgaliai 
man patinka! Tačiau gavu-
si tokį dvejopą pasiūlymą, 
rinkčiausi tai, ką darau da-
bar – dalyvaučiau koman-
dos ar ralio organizavimo 
virtuvėje. Automobilių 
sporte esu jau aštuntus me-
tus ir žinote ką? Neplanuo-
ju nieko keisti!

5. Vienareikšmiškai to-
kioms moterims siūlyčiau 
važiuoti, stebėti ralį ir sma-
giai leisti laiką prie ralio 
trasų kartu su savo vyrais!

Iveta Slaboševičiūtė, 
šturmanė 

Bene žaviausiai besi-
šypsanti ir neabejotinai 
šiuo būdo bruožu ne tik 
kitus ralio varžovus, bet 
ir visą būrį sirgalių ke-
rinti šturmanė, kuri vis 
dar neatsisako savo pa-
grindinio tikslo – pačiai 
sėsti į „draiverio“ vietą.

1. Sportiniai ralio auto-
mobiliai jau savaime atrodo 
daug gražiau ir „kiečiau“, 
negu kasdienės mašinos 
gatvėje. Tačiau man vis tiek 
patraukliausi „Mitsubishi“ 
ir „Subaru“. Jie tokie įspū-
dingi, tokių gražių formų 
– tikri ralio nugalėtojai!

2. Kalbant apie nusipel-
niusius mano simpatijų, tai 
daug lengviau būtų atsa-
kyti, kuris jų sulaukia ma-
žiausiai. Visus labai palai-
kau, nes ralyje tikrai daug 
jaunų, perspektyvių, žavių 
sportininkų. Na, gal ir yra 
vienas kitas favoritas, bet 
tegul jie išlieka paslaptyje.

3. Iš tikrųjų tenka su-
tikti, kad ralis – vyriškas 
sportas. Tiksliau – tai šiek 
tiek daugiau vyriškas spor-
tas. Tačiau jokiu būdu ne-
galima teigti, kad moterys 
jame neranda vietos ir kad 
jų šiame sporte nereikia. 
Esu „visom keturiom“ už 
tai, kad šiame sporte būtų 
kuo daugiau merginų!

4.  Ir taip greitai reikia ap-
sispręsti, pasirenkant vie-

ną iš dviejų? Jei taip, tai 
be abejo, rinkčiausi dieną 
ralyje. Tačiau noriu paste-
bėti, kad pats idealiausias 
variantas – pačioje ralio 
trasoje, o ne už jos. Juk ro-
mantišku galima padaryti 
bet kurį vakarą, o štai ralis 
tikrai nevyksta taip dažnai, 
kad galima būtų jį praleis-
ti.

5. Kalbant apie moteris 
ir jų priekaištus, pasiūly-
čiau joms pačioms bent 
kartą nuvažiuoti pažiūrė-
ti ralio varžybų kartu su 
savo išrinktaisiais ir, esu 
įsitikinusi, kad jos taip pat 
užsikrėstų šia nepagydoma 
„liga“.

Rasa Jakienė, LASF 
projektų vadovė 

Administracinių ir 
mandatinių komisijų 
metu visus ralistus tie-
siog motiniškai sutinkan-
ti ir už jų išsiblaškymą 
niekuomet nepykstanti 
LASF projektų vadovė, 
kuriai tiek daug vyriškių 
simpatijų pavydėtų net 
geriausios draugės.

1. Iš tiesų paskutiniu 
metu Lietuvos automobilių 
ralio čempionatuose daly-
vauja nemažai gražių, grei-
tų, savo dizainu patrauklių 
automobilių. Man patinka 
raudonos spalvos „Mitsu-
bishi Lancer EVO IX“ ir 
senesnės kartos „Mitsubis-
hi Lancer 6.5“ automobi-
liai, bet tai nereiškia, kad 
negražūs „Subaru“, naujieji 
„Honda Civic“ ar „Citroen 
C4“ markės automobiliai.

2. Apie simpatijas? Oi, 
daug sportininkų palaikau 
ir pergyvenu už jų rezulta-
tus. Visada „sergu“ už savo 
vyrą, bet, deja, jis ne kiek-
viename ralio čempionato 
etape dalyvauja. Dauguma 
mūsų sportininkų žino, 
kad domiuosi Pasaulio ra-
lio čempionatu, esu „įsimy-
lėjusi“ daugkartinį WRC 
čempioną Sebastieną Loe-
bą. 

3. Manau, kad tai tiesa, 
jog ralis priskiriamas prie 
vyriškų užsiėmimų. Tai 
galima pastebėti pažvelgus 
į startinius žiniaraščius ir 
varžybų protokolus. Lie-
tuvoje moterys aktyviau 
dalyvauja vasariškose 1003 
kilometrų lenktynėse Pa-
langoje. Dėl to labai džiau-
giuosi ir tikiuosi ateinantį 
sezoną ten pamatyti mote-
rų dar daugiau.

4. Labai mielai pasi-
rinkčiau vieną savaitgalį 

praleisti sodyboje ant eže-
ro kranto kartu su šeima, 
o kitą – triukšmingoje sir-
galių draugijoje. Iš tiesų, 
labai norėčiau pasižiūrėti 
žiemos ralio etapą su gera 
kompanija, bet, deja, ir vėl 
esu varžybų vyr. sekreto-
rė, todėl rezultatus seksiu 
www.rally-live.lt svetainė-
je.

5. Ką jau čia bepatarsi 
apie tas irzlias moteris. Tai – 
kiekvienos šeimos reikalas. 
Dar užsitrauksiu kokią ne-
gandą patarinėdama. Ma-
no pasiūlymas moterims 
– važiuoti į varžybas kar-
tu su vyrais ir smagioje 
kompanijoje šauniai leisti 
laiką. 

Greta Germanavičiū-
tė, vairuotoja

 Jau senokai „gra-
žiausia garbane“ pra-
minta bene jauniausia 
antroji vairuotoja, kuri 
vis dar neįprato prie jai 
kaskart dažniau ralistų 
skiriamų komplimentų, 
o juos išgirdusi, švelniai 
nurausta ir vėl pasine-
ria į tylius apmąstymus 
apie pagrindinį troškimą 
– pergales.

1. Nemanau, kad kal-
bant apie sportinius auto-
mobilius, svarbiausia yra jų 
markė. Man daug svarbiau 
yra tai, kas sėdi juose.

2. Vardydama simpati-
jas, išliksiu ištikima tam, 
ką darau dabar. Tad dau-
giausia palaikymo sulau-
kia tas sportininkas, kurio 
ralio automobilyje aš sė-
džiu. Taip yra todėl, kad jo 
finišas – tai ir mano finišas. 
Šiuo metu tai yra Žilvinas 
Juršys.

3. Mano nuomone, 
bandymai priskirti ralį vy-
riškiems užsiėmimams, tai 
– jau pasenę stereotipai.

4. Besirenkant vieną 
pasiūlymą iš dviejų, no-
rėtųsi išlikti praktiška. Iš 
esmės, ralio trasos dažnai 
driekiasi gražiomis vieto-
vėmis, kurių nemažai yra 
ir prie ežerų. Tai kodėl gi 
nepraleidus romantiško sa-
vaitgalio sodyboje ant eže-
ro kranto visai šalia ralio 
trasų?

5. Pretenzingoms mote-
rims, visų pirma, siūlyčiau 
nepriekaištauti, nes taip jos 
tikrai neįveiks vyrų meilės 
raliui. Verčiau jau susitai-
kyti su šiuo nekasdieniu 
„romanu“, nei vėliau kovo-
ti su kitokiais, kur kas bai-
sesniais.

Ralio asmenybės

Daugiau nei penkmetį gyvuojančią aktyviausią Lie-
tuvos automobilių sporto bendruomenės svetainę www.
xtra.lt. įkūrė gan mįslinga asmenybė, daugelio vadina-
ma tiesiog Gangu. „Ralio laikraštis“ kviečia skaitytojus 
susipažinti su šiuo autosporto guru tituluojamu veikėju 
iš arčiau. Pristatome: po Gango pravarde slepiasi Lietu-
vos automobilių sporto federacijos Ralio komiteto narys 
Paulius Insoda, šiuo metu pats sėdintis prie aštuntosios 
kartos „Mitsubishi Lancer EVO“ bolido vairo ir be per-
stojo mėginantis siekti aukštumų ralio trasose.

Kada susidomėjote automobilių sportu?
– Automobilių sportu netiesiogiai susidomėjau dar 

vaikystėje, važiuodamas su šeima grybauti. Tiesa, gry-
bauti aš nemėgau, o ir grybų nepažinojau. Apskritai, tie 
grybai manęs nelabai domino. Gerokai įdomesni buvo 
tėvų automobilio galimybių išmėginimai grybinguose 
Dzūkijos miškuose ir jų žvyrkeliuose. Realiai automo-
bilių ralį išvydau tik 1999 metais. Tai buvo „Kauno ru-
dens“ ralis. Nors tuo metu Lietuvos ralio čempionatas 
buvo praktiškai miręs ir tose varžybose dalyvavo tik 
apie penkiolika ekipažų, tačiau ralis vis tiek paliko ne-
išdildomą įspūdį ir praėjus vos pusmečiui jau ir aš bu-
vau jame. 

Kaip gimė idėja paleisti į dienos šviesą 
projektą „Xtra Racing“? Kokia pagrindinė jo 
idėja?

– Aš ir kiti autosporto mėgėjai „Xtra Racing“ ko-
mandą įkūrėme 2001 metais, o jau po metų į gyvenimą 
išleidome diskusijų forumą tuo pačiu pavadinimu. Jis 
gyvuoja jau daugiau nei šešerius metus. Tuo metu au-
tomobilių sporto visuomenė buvo gana uždara, o nau-
jokui sužinoti kažką apie automobilių sportą Lietuvoje 
buvo praktiškai neįmanoma. Beveik visi jauni sporti-
ninkai buvo ankstesnių kartų sportininkų vaikai ar 
giminaičiai. Todėl kilo mintis įkurti diskusijų forumą 
internete.

Manau, kad idėja realizuota ir pasiteisino su kaupu. 
Dabar ne tik ties automobilių sporto slenksčiu atsidūrę 
naujokai gali lengvai užduoti klausimus patyrusiems 
sportininkams, bet ir patys profesionalai dažnai disku-
tuoja tarpusavyje jiems aktualiais klausimais. 

Šiuo metu diskusijų forumas vienija daugiau nei 
šešis tūkstančius automobilių sporto gerbėjų, mėgėjų 
bei profesionalų. Tai pati didžiausia automobilių sporto 
bendruomenė Lietuvoje. 

Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu ralyje?
– Rimčiausiu rezultatu laikyčiau rally-live.lt projek-

tą, kurio dėka jau nuo 2003 metų automobilių ralio ger-
bėjai gali stebėti Lietuvos automobilių ralio čempionatų 
varžybų rezultatus gyvai internete ar gauti SMS žinutes 
su ralio rezultatais į savo mobiliuosius telefonus.

Iš kur kilo pravardė Gangas? Ką ji reiškia?
– Šią pravardę daugiau nei prieš dešimt metų gavau 

dar besimokydamas mokykloje. Iki šiol draugai mane 
taip ir vadina. Jau net neatsimenu visų kilmės aplinky-
bių, tačiau užtikrinu, kad ji tikrai nereiškia, jog aš pri-
klausau ar priklausiau nusikalstamoms struktūroms.

Linksmiausia būna, kai kas nors iš draugų oficialio-
je aplinkoje netyčia į mane kreipiasi pravarde ir to net 
nejunta, o ne visi žino, kas toks tas Gangas. Taip pat 
smagu ir labai linksma būna, kai kalbi apie autospor-
tą su nepažįstamu žmogumi, o šis, linkčiodamas galva, 
pasakoja man: „Teisingai, turbūt taip ir bus, nes Gangas 
iš Xtra forumo man irgi tą patį sakė.“

Susipažinkite – 
Gangas iš Xtra.lt

Paulius Insoda, ralio pasauliui labiau žinomas kaip Gan-
gas.

ralio žmonės
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Paulius Paškauskas (Paškinis). 

Ralio filmuotojas  
mėgėjas, 2006 m. 4ral-
ly.eu portalo konkur-
se ,,Ralio objektyvas” 
pripažintas geriausiu 
ralio klipų autoriumi, 
komandos ,,LT Rally 
United” narys.

Kaip ir kada 
atradote ralį? 

Būdamas 6-7 metų, 
laikraštyje perskaičiau, 
kad Utenos rajone vyks 
ralis. Tądien važiavome 
„žiguliuku“ pro Bilia-
kiemį, Šeduikius (da-
bartiniai ,,Aukštaitijos” ralio ruožai). Pamačiau tolumoje 
dulkių debesis, kažkas viduje sukirbėjo, ėmiau zyzti, kad 
nuvežtų pažiūrėti, iš kur tos dulkės... Antras atradimas 
įvyko 2003 m. vėl Utenoje. Pamačiau plakatą apie 
„Aukštaitijos“ ralį, vėl sukirbėjo, kaip kadaise tame 
„žiguliuke“ ir nutariau žūtbūt pamatyti. Dėl nepatyrimo 
nepažiūrėjom greta vienas kito esančių greičio ruožų. 
Visiškai nesupratau ir piktinausi, kodėl pradžioje važiuoja 
greičiausi lenktynininkai. Mano logika, desertas turėjo būti 
po sriubos... Nuo to laiko esu praleidęs gal tik du etapus.

Kuo žavus šis sportas?
Žmones visada žavėjo nepaaiškinami, nesuprantami daly-

kai. Kaip įmanoma tokiu greičiu lėkti žvyrkeliais? Kodėl au-
tomobilis paklūsta vairuotojui? Automobilio valdymas - tai 
meno rūšis. Menas valdyti automobilį tramplinuose, posū-
kiuose,  kai jis nesiliečia su  žeme... Ralio geografija plati, įdo-
mu pamatyti naujas vietoves.  Įsitraukęs į ralį, susipažinau su 
būriu naujų žmonių, kurie tapo mano draugais.

Kurį sportininką palaikote ralio varžybose?
„Sergu“ už sąžiningą sportą! Palaikau kraštiečius 

M.Samsoną, A.Šimelį. Labai patinka E.Čirbos, D.Jociaus, 
S.Girdausko, M.Samsono važiavimo stilius. Žaviuosi 
R.Lipeikio sugebėjimu daug metų stabiliai ir greitai važiuoti. 
Atradau V.Pupių, R.Kupstą. O labiausiai sergu už M.Samsoną 
ir V.Švedą.  Užsienio trasose palaikau visus, kurie veža mažą 
„geltoną, žalią, raudoną” lipduką ant šoninio stiklo.

Nesinori pačiam pralėkti LRČ trasomis?
Pravažiuoju labai dažnai, „susirašinėjam” su „kolega” Tomu 

Žekoniu, paskui „diktuoju”. O lėkti varžybose reikia daug drą-
sos ir psichologinių sugebėjimų. To neturiu, tai ir nelendu į 
svetimą daržą. Neturiu ir atliekamo milijono.

Jei nesidomėtumėte raliu, koks būtų hobis?
Pastaraisiais metais ralis užgožė kitus hobius. Be ralio vėl 

pasinerčiau į žvejybą, keliones baidarėmis, galbūt filmuo-
čiau gamtą.

Koks buvo pirmas Jūsų automobilis? O 
dabartinis?

Pirmasis buvo 1990 m. pagamintas IŽ-21251DE Iževsko 
„moskvičiukas“,  antrasis irgi 1974 m. ,,Moskvičius-412“. Abu 
„užmušiau“ trasoje... Neapsakomo patvarumo mašinos, tik 
valdymas neduok Dieve...

Jūsų gyvenimo kredo?
Už gerą gerumu moka…nors filmuoti labai tingisi.

Ralio asmenybės
Robertas Žėglaitis. 

Jeigu kada nors ralio trasose išvysite linksmą ralio 
gerbėją su plevėsuojančia raudona „Mitsubishi“ vėliava, 
emocingai sergantį už lenktynininko Deivido Jociaus 
ekipažą, žinokit – tai vienas aktyviausių ralio fanų – Ro-
bertas, save „Ralio laikraščio“ skaitytojams pristatan-
tis tik keliais žodžiais: „Gyvenu Rokiškyje. Šeimyninė 
padėtis - nevedęs. Tikiu Kalėdų Seneliu.“

Kaip ir kada Jūs 
atradote ralį? 

Studentaujant Kaune, vienas draugas ,,gruzinas” kar-
tą nusivedė pažiūrėt ralio. Tai štai jau septinti metai ir 
tebežiūriu, vis dar įdomu.

Kuo žavus šis sportas? 
Tyla ir poilsiu gamtoje. O jei rimtai, tai net nežinau… 

automobiliai... greitis...

Už ką sergate, kurį sportininką labiausiai 
palaikote ralio varžybose?

Sergu už Deividą Jocių, visada palaikau jo ekipažą. Ir 
ne aš vienas, mūsų tokių daug.

Ar nekyla noras pačiam pralėkti LRČ 
trasomis?

Noras pralėkti LRČ trasomis kyla, tik kartais sumai-
šau kairę su dešine, tai gali ne kaip baigtis, nebent štur-
manas pasakytų: „ta rankytė, su kuria valgai“.

Pafantazuokime, jeigu nesidomėtumėte raliu, 
koks būtų Jūsų hobis?

Be ralio dar mėgstu žvejoti ir medžioti.

Koks buvo pirmas Jūsų automobilis? Kokį 
turite dabar?

Pirmasis mano automobilis  - tai tėvų žalios spalvos 
mašina. Paskui nusipirkau tokią pat, kaip Deivido Jo-
ciaus - raudoną, nes sergu už Jocių.

Jūsų gyvenimo kredo?
Geriau pilvas nuo alaus, negu kupra nuo darbo!

Romas Namajuška. 
Fotografas mėgėjas, šiam hobiui skiriantis didžiąją laisvalaikio dalį 

– jį galima išvysti daugelyje autosporto varžybų, į kurias Romą dažnai 
lydi žmona Laima.

Kaip ir kada Jūs atradote ralį? 
Ralį atradau dar tais laikais, kai prie starto linijos išsirikiuodavo „Ži-

guliai“, „Volgos“, „Moskvičiai“ ir „Zaporožiečiai“. Pirmasis matytas 
greičio ruožas buvo Utena – Užpaliai – Dusetos. Pirmas „dopas“ (grei-
čio ruožas - red.) būdavo naktinis, o rytą - dieninis. Nuolat  automobi-
lių sporto varžybas fotografuoju nuo 2005 m. „Visagino“ ralio.

Kuo žavus šis sportas? 
Žavi gerėjanti technika, greitis, sportininkų meistriškumas, drau-

giški žiūrovai ir organizatorių pastangos padaryti ralio varžybas pa-
trauklias ir sportininkams, ir žiūrovams. Iš profesinės pusės žavi įspū-
dingų akimirkų laukimas ir bandymai jas užfiksuoti.

Kurį sportininką labiausiai palaikote varžybose?
Negaliu išskirti vieno sportininko. O įspūdingų kadrų gali pado-

vanoti ne tik galingi ralio automobiliai. Sergu už gražų ralį ir visiems 
ekipažams linkiu sėkmingai pasiekti finišą.

Ar nekyla noras pačiam pralėkti LRČ trasomis?
Apie pralėkimą ralio trasomis pasvajoti galima. O pravažiuoti dau-

gumą  LRČ  trasų tenka prieš kiekvieną ralį, ieškant įdomesnių vietų 
fotografavimui.

Jei ne ralis, koks būtų Jūsų hobis?
Jei ne fotografija, tikriausiai, kaip ir daugumos vyrų, mano pomė-

gis būtų žvejyba.

Koks buvo pirmas Jūsų automobilis? O dabartinis?
Pirmasis automobilis „Zaporožietis“, o dabartinis- „Volvo V 40“.

Jūsų gyvenimo kredo?
Gražiausios akimirkos dar ateityje.

Žygimantas Gražys (Žygis). 

Kaunietis, turintis vyr. inžinieriaus diplomą. Visai nese-
niai teikęs techninę pagalbą serviso zonoje Arūno Strumskio 
ekipažui, šiuo metu priklauso Audriaus Gimžausko koman-
dai. Svajoja ateity pats dalyvauti ralio varžybose.

Kaip ir kada Jūs atradote ralį? 
Tėtis „prijaučia“ technikai, todėl turėjau visas sąlygas nuo 

mažens krapštytis garaže. Netoliese gyveno ne vienas spor-
tininkas, tad išgirdęs užvestą motorą, prisistatydavau prie 
tvoros. Kartą man, trylikamečiui, pasiūlė nuplauti sportinį 
automobilį. Taip prasidėjo artimesnė pažintis su automo-
biliais. Pirmasis ralis, į kurį, būdamas keturiolikos, išvažia-
vau kaip padėjėjas, buvo ,,Kauno ruduo”. 21 metų jau akty-
viai dirbau ralio varžybose. Pirmas ralio automobilis buvo 
,,Opel Kadett GSI”, vairuojamas A.Strumskio. 

Kuo žavus šis sportas? 
Ralis žavus tuo, kad varžybų metu turi itin trumpą au-

tomobilio aptarnavimo laiką. Nežinai, kokių darbų ,,at-
veš” sportininkai. Turi staigiai reaguoti, susidėlioti dar-
bus pagal jų svarbą, įtaką automobilio valdomumui, eki-
pažo saugumui.  Savotiškas žavesys yra ir tai, kad išleidus 
sportininkus į greičio ruožus, nežinai, kaip jiems sekasi – 
galimybė stebėti jų važiavimą pasitaiko labai retai.

Kurį sportininką palaikote ralio varžybose?
Net negaliu išskirt vieno labiausiai mėgiamo sportinin-

ko. Sergu už visus.  

Nesinori pačiam pralėkti LRČ trasomis?
Noras didelis. Dalyvavau kroso, ralio-kroso varžybose, se-

kėsi puikiai. Ralyje teko „padrumst vandenį“ viename iš B 
lygos etapų. Š.Glikas, žinomas kroso meistras, daugkartinis 
čempionas, prasitarė apie norą sudalyvauti ralio varžybose, 
per 4 dienas buvo paruošta ,,Opel Kadett GSI”, o rezultatai 
– 1-oji vieta klasėje ir 4-oji absoliučioje įskaitoje.

Jei ne ralis, koks būtų Jūsų hobis?

Užsiėmimas, darbas ar hobis būtų arčiau žemės ūkio. 
Tai mane traukia, tačiau laiko randu sunkiai. 

Pirmas ir dabartinis automobiliai?
Pirmas automobilis, kurį turėjau - ,,ZAZ”. Vėliau ,,Ford 

Siera”, ,,Opel Vectra”, krosui ruoštas ,,Opel Kadet GSI”. Da-
bar vairuoju ,,Opel Astra”, savo eilės laukia ralio-kroso var-
žyboms ruošiama ,,Opel Corsa”.
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Atrask „Mitsubishi EVO“ =

Suraskite, kiek tiksliai „Mitsubishi“ automobilių yra nuotraukose ir žinutės langelyje rašykite: 15MIN MITS (rastas nuotraukų skaičius) Vardas 
Pavardė Miestas. Siųskite SMS žinutę numeriu 1351 (žinutės kaina tik 1 Lt, dalyvauti gali visi BITĖS GSM, OMNITEL, TELE2 abonentai). 

Pvz., 15MIN MITS 8 PETRAS PETRAITIS KAUNAS. 
Laimingasis gaus USB atmintinę „PQI  2Gb“. Su laimėtoju susisieksime asmeniškai.

RALIO AugInTInIs

Vardas - Sidas.
Amžius - 1,3 metų.
Veislė - Jorkšyro Evoliution IX.
Pomėgiai - alpinizmas, daiktų naikinimas, ralis.
Nemėgsta - alyvuogių ir pipirų.
Šeimininkas - Deividas Jocius.
Sido šūkis: kas taupyti moka, žino, kad tai apsimoka!

Už ralio trasų ribų
„15min Ralio laikraštis“ pateikia žiedinių lenktynių meistro, buvusio ralisto Jono Gelžinio, „nuotykių“ vaizdus iš 

Skandinavijos „Carrera Cup“ čempionato, kurį sudaro 11 etapų. Šių varžybų dalyviai varžosi su  vienodais „Porsche“ mar-
kės automobiliais. Priešpaskutinėse sezono lenktynėse „Sturup Raceway“ trasoje Jonui teko išbandyti ir varžybų prizinin-
ko duonos bei išlaistyti varžybų nugalėtojams skirto šampano. Šiose lenktynėse dalyvauja ir komandos rėmėjai Tautvydas 
Barštys ir Arūnas Bartusevičius.
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gR 1,� TOPO CEnTRAs

informacija

GR ilgis: 2,23 km.
GR uždaromas: gegužės 10 d., šeštadienį, 18.00 val. 
GR atidaromas: 22.20 val.
Pirmo a/m startas: 20.03 val.; 20.12 val.
Asfaltinis greičio ruožas Vilniuje prie „Siemens arenos“. Į trasą 

įtraukti ir greituminio slalomo ruožai, ir siaurų kelių atkarpos. Daug 
posūkių ir 180° apsisukimų. Žiūrovams skirtos trys stebėjimo zonos.

gR �,� HAnsA LIZIngAs
GR ilgis: 13,89 km.
GR uždaromas: gegužės 11 d., sekmadienį, 8.57 val.
GR atidaromas:  apie 12.00 val.
Pirmo a/m startas: 10.00 val.; 11.00 val.
Greičio ruožo pradžia - klasikinis daugeliui žinomas „Radžiulių” 

greičio ruožas. 10 kilometre GR nusuka į naują atkarpą, kuri yra gana 
greita ir tiesi. Kelias visame ruože platus, posūkiai greiti, todėl šis GR 
bus gana greitas.
• Už 260 m nuo starto pakilus į kalniuką staigus užtęstas K3, išeinan-

tis į platų kelią.  Koord.: 54°54’16”N  25°19’36”E.
• 1,26 km nuo starto S posūkių grupės. Koord.: 54°54’42”N  

25°19’55”E.
• 3 km nuo starto yra visiems žinomas VIP posūkis, prie pat kelio 

Vilnius-Utena. Čia automobiliai atvažiuoja į aštrų D posūkį, kuriame 
danga keičiasi į asfaltą, paskui vėl į žvyrą. Paėjus pėsčiomis, matosi S 
posūkių grupės. Koord.: 54°55’34”N  25°20’6”E.
• Už 6,77 km nuo starto Eitminiškių miestelyje staigus asfaltinis po-

sūkis į dešinę, dar už 200 m du labai greiti S posūkiai ant žvyro. Ko-
ord.: 54°55’16”N   25°23’26”E.
• 10.35 km nuo starto sankryžoje staigus posūkis į K. Galima priva-

žiuoti iš šoninių keliukų. Koord.: 54°53’47”N 25°24’28”E.
• 140 m nuo finišo yra D3 ir matosi nuo kalno. Gana didelis mato-

mumas GR. Koord.: 54°55’18”N 25°24.43”E.

gR �,� gRIFs Ag
GR ilgis: 10,97 km.
GR uždaromas: 9.27 val.

gR 7,10 suBARu
GR ilgis: 18,0 km.
GR uždaromas: 11.57 val.
GR atidaroma: APIE 16.30 val.
Pirmo a/m startas: 13.00 val.; 15.30 val.
Pats ilgiausias ir sudėtingiausias greičio ruožas šiame ralyje. Sudurtas 

iš skirtingų charakteristikų ruožų. Pradžia darbinė, daug posūkių, yra 
viena asfaltinė atkarpa su posūkiu. Antroji pusė – greita, su tramplinais, 
reikalaujanti labai daug dėmesio ir susikaupimo. Greičio ruožo pabaigą 
vainikuoja įspūdingas tramplinas, sutampantis su GR finišu. 
• 0,6 km nuo starto du posūkiai. Koord.: 55°5’30”N 25°0’25“E.
• 0,9 km nuo starto staigus pliusinis K posūkis. Koord.: 55°5’26”N 

25°0’39”E.
• 4 km nuo starto prie įvažiavimo į Limonis D3. Galima privažiuoti iš 

Levaniškio. Koord.: 55°6’44”N 25°1’19”E.
• Paėjus 600 m nuo paskutinio taško - K3 prie Limonių miestelio pa-

baigos. Koord.: 55°6’54”N 25°1’48”E.
• 5,2 km nuo starto ilgas K3 posūkis. Koord.: 55°7’11”N 25°1’51”E
• 7,07 km sankryžoje ant asfalto staigus D posūkis. Galima privažiuo-

ti iš Šešuolių. Koord.: 55°8’5”N 25°1’55”E.
• 9,75 km nuo starto sankryžoje K posūkis. Galima privažiuoti iš šoni-

nio kelio nuo Kiauklių ir Šešuolėlių II. Koord.: 55°7’49”N 25°4’19”E.
• 13,4 km nuo starto, įvažiavus į Bajorus, du labai greiti posūkiai. Re-

komenduojam! Privažiavimas iš šoninio keliuko.  Koord.: 55°8’48”N 
25°6’39”E.

• 100 m nuo finišo šokamas didžiausias šiame ralyje tramplinas, su-
tampantis su GR finišu. Žiūrovai gali stebėti šį trampliną tik iš dešinės 
kelio pusės, patogiausias priėjimas pėsčiomis nuo sankryžos. Koord.: 
55°9’21”N 25°10’34”E.

GR atidaromas: APIE 12.30 val.
Pirmo a/m startas: 10.30 val.; 11.30 val.
Pradžia – klasikinis Vilniaus apylinkių greičio ruožas, greitas, tik 

pradžioje turintis daug posūkių, vėliau išsitiesinantis. Kelio danga pla-
ti ir kieto grunto - automobiliai gali įveikinėti posūkius dideliu grei-
čiu, išnaudodami visą kelio plotį.
• 2,5 km nuo starto prie ženklo „Rakšonys-pabaiga” du platūs greiti 

posūkiai. Koord.: 54°59’33”N 25°27’50”E.
• 6,2 km nuo starto S posūkis. Koord.: 55°0’37”N 25°25’16”E.
• 7,1 km nuo starto sankryžoje staigus posūkis į D. Galima privažiuoti 

iš šoninio kelio nuo Dubingių. Koord.: 55°1’3”N 25°24’35”E.
• 7,7 km nuo starto sankryžoje staigus posūkis į K. Privažiuoti galima 

nuo Sirvydiškių pusės. Koord.: 55°0’47”N 25°24’26”E.

gR �,11 XTRA RACIng
GR ilgis: 6,02 km. 
GR uždaromas: 12.27 val.
GR atidaromas: apie 17.00 val.
Pirmo a/m startas: 13.30 val.; 16.00 val.
Pats trumpiausias greičio ruožas. Pradžia GR beveik netinkama žiū-

rėti žiūrovams. Pabaiga greita, matosi daug trasos. Vidury trasos yra ke-
leto staigių posūkių grupė.
• 2,7 km nuo starto K ilgas posūkis, matosi didelė trasos atkarpa. Ko-

ord.: 55°6’51”N 25°15’14”E.
• 3,27 km nuo starto sankryžoje staigus K posūkis. Koord.: 55°7’6”N 

25°15’45”E.
• 4.3 km nuo starto du tramplinai. Koord.: 55°7’33”N 25°15’49”E.
• 4,9 km nuo starto matosi didelė atkarpa trasos. Koord.: 55°7’50”N 

25°15’59”E.

gR �,1� ARX BALTICA
GR ilgis: 7,45 km.
GR uždaromas: 12.57 val.
GR atidaromas: apie 17.30 val.
Pirmo a/m startas: 14.00 val.; 16.30 val.
Greitas greičio ruožas, pradžia trasos turi daug posūkių, tačiau ne-

patogi žiūrėti žiūrovams. Vidury trasos yra atkarpa, iš kurios matosi 
daug posūkių, yra galimybė pastatyti automobilį. GR pabaigoje kelias 
siaurėja, atsiranda daugiau duobių. 
• 2,2 km nuo starto (ir dar paėjus 500 m) posūkių grupė. Koord.: 

55°5‘45“N 25°25‘9”E.
• 3,2 km nuo starto matosi du S posūkiai, atvažiuojantys ir nutolstantys 

automobiliai. Patogi vieta žiūrėjimui. Koord.: 55°5‘33”N 25°25‘25”E.
• 4,7 km nuo starto matosi posūkių grupė. Koord.: 55°5‘1”N 

25°26‘14”E.
• 6,8 km nuo starto du posūkiai, ant kalno pavojinga kelio konfigū-

racija. Koord.: 55°4‘22”N 25°27‘21”E.
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RALIO „HANSA LIZINGO RALLY 2008“ DALYVIŲ STARTO TVARKA

dalyviai

St. Nr.    Ekipažas                                                                         Automobilis                                   Klasė          Šalis

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

Rokas Lipeikis, Renatas Vaitkevičius

Audrius Gimžauskas, Kęstutis Girštautas

Vytautas Švedas, Žilvinas Sakalauskas

Saulius Girdauskas, Paulius Urbonas

Žilvinas Juršys, Dainius Okunevas

Deividas Jocius, Kastytis Torrau

Ramūnas Čapkauskas, Tomas Šipkauskas

Dominykas Butvilas, Valdas Butvilas

Evaldas Čirba, Audrius Pivoras

Artūras Ežerskas, Giedrius Nomeika

Benediktas Vanagas, Ramūnas Šaučikovas

Remigijus Dermantas, Juozas Rudzinskas

Arūnas Strumskis, Linas Skardžiukas

Maris Neikšans, Gundars Kreilis

Audrius Višniauskas, Edvinas Pagirskas

Giedrius Kriptavičius, Rimantas Šerkšnas

Darius Brazdžionis, Mindaugas Kargis

Raimonds Strokšs, Anrias Jesse

Paulius Beniušis, Arūnas Beniušis

Tautvydas Narušis, Konstantinas Gorbas

Vilmantas Pupius, gediminas Račas

Justinas Brokorius, Ramūnas Paškevičius 

Martynas Samuitis

Jonas Balčiūnas, Daiva Indriūnienė

Rolandas Mackevičius, Gediminas Žliubas

Darius Vilimas, Žilvinas Žeromskas

Antanas Šimelis, Gediminas Saudargas

Rolandas Korsakas, Vaidotas Pučinskas

Eugenijus Michalauskas, Tomas Baltramie-

jūnas

Justas Vaitekūnas, Dominykas Veršinskas

Arūnas Vaičiūnas, Vaidotas Vaitonis

Rolandas Katkus, Rimantas Akstinas

Giedrius Notkus, Dainius Alekna

Martynas Samsonas, Mindaugas Varža

Adomas Janulionis. Šarūnas Meškys

Tomas Savickas, Svajūnas Kuizinas

Arūnas Lopetaitis, Deividas Pociūnas

Gediminas Maškauskas, Modestas Urbutis

Henrikas Kazakauskas, Vitalis Jogminas

Giedrius Firantas, Voldemaras Filipavičius

Albinas Miskialovič, Olga Vysockaitė

Paulius Insoda, Kęstutis Kurgonas

Irmantas Žukauskas, Paulius Samulionis

Egidijus Savickas, Arūnas Jackonis

Tomas Stabingis, Donatas Miškinis

Julius Bernotas, Dainius Kulionis

Aurelijus Šabonas, Gedas Vaštakas

Ignas Taletavičius, Darius Augūnas

Ramūnas Kubertavičius, Valdas Kulys

Artūras Pakėnas, Gintautas Gylys

Martynas Gediminas, Kęstutis Spulys

Lukas Petravičius. Ramūnas Kručkauskas

Marius Dudonis, Ramūnas Babachinas

Gvidijus Repšys, Mantvydas Repšys

Tomas Bindokas, Tomas Balžekas

Tomas Giedrius Bilius, Rokas Gerasima-

vičius

Linas Vaškys, Laurynas Paškevičius

Maxim Tsvetkov, Eduard Kupriyanov

Arminas Abendas, Edgaras Selis

Tomas Mačkinis, Giedrius Čenkus

Dmitrijus Apočkinas, Kęstutis Zuzevičius

„Mitsubishi  Lancer EVO VIII“

„Mitsubishi  Lancer EVO IX“

„Mitsubishi Lancer EVO IX“

„Skoda Fabia WRC“

„Mitsubishi  Lancer EVO IX“

„Mitsubishi EVO IX“

„Mitsubishi EVO IX“

„Subaru Impreza WRX STI Spec C“

„Mitsubishi Lancer EVO IX“

„Subaru Impreza“

„Subaru Impreza WRX STI Spec C“

„Mitsubishi  Lancer EVO VI TME“

„Subaru Impreza WRX STI Spec C“

„Mitsubishi Lancer EVO IX“

„Mitsubishi  Lancer EVO IX“

„Subaru Impreza WRX STI“

„Mitsubishi EVO VIII“

„Mitsubishi EVO IX“

„Mitsubishi  Lancer EVO VIII“

„Mitsubishi  Lancer EVO VI“

„Renault Clio“

„Mitsubishi  Lancer EVO VIII“

„Mitsubishi Lancer EVO IX RS“

„Subaru Impreza“

„Mitsubishi  Lancer EVO IX“

„Renault Clio Sport R3“

„Subaru Impreza WRX STI “

„Audi Coupe“

„Mitsubishi EVO IX“

„Honda Civic Type R“

„Subaru Impreza WRX STI Spec C“

„Subaru Impreza WRX STI Spec C“

„Opel Astra“

BMW

„Mitsubishi  Lancer EVO VII“

„Honda Civic Type R“

„Renault Clio“

„Subaru Impreza WRX“

„Subaru Impreza“

„Mitsubishi Lancer EVO VIII“

„Subaru Impreza“

„Mitsubishi  Lancer EVO VIII“

„Opel Astra“

„Honda Civic Type R“

„VW Golf “

„VW Golf “

„Renault Megane“

„Renault Clio“ 

„VW Golf III“

„Subaru Impreza“

„Subaru Impreza“

„BMW 325 ix“

„Honda Integra“

„Renault Clio Sport“

„VW Golf “

„Honda Civic“

„Renault Clio“

„Lada Kalina“

„VAZ 2105“

„Opel Astra“

„Subaru Impreza GT“

A8

N4

N4

A8

A8

N4

N4

N4

N4

N4

N4

A8

N4

N4

N4

A8

N4

N4

A8

A8

N2000

N4

N4

A8

A8

A2000

N4

R12

N4

A2000

A8

N2000

A2000

R12

A8

A2000

A2000

A8

A8

A8

A8

A8

R2000

N2000

R2000

R2000

R2000

N2000

R2000

A8

A8

R12

A2000

N2000

A2000

N2000

N2000

N2000

R2000

R2000

A8

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LV

LT

LT

LT

LV

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

LT

RU

LT

LT

LT

 
Specialus cienraščio „15min“ priedas:
Tekstai „15min“, “4rally.eu“, dizainas G.Valutytės.
Nuotraukos: E.Ovčarenko, T.Tumalovičiaus, D.Gikaro.
Dėl reklamos kreiptis el.p. e.saldauskaite@15min.lt, 
tel. (8-5) 2105895.
Redakcija neatsako už reklamos turinį ir klaidas.

NEMOKAMAS
RALIO 
LAIKRAŠTIS

Leidėjas:  
UAB „15 minučių“,  A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.  
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.  
info@15min.lt , www.15min.lt 
Spausdino: UAB „Lietuvos ryto” spaustuvė
Gedimino pr. 12a, 01103 Vilnius.

Ralio rėmėjai

St. Nr.    Ekipažas                                                                         Automobilis                                   Klasė          Šalis

64
65
66
67
68
69

Valdas Gordonas, Žydrūnas Vaitkevičius

Ramūnas Stundžia, Vaidas Šikšnys

Šlinowski Wojciech, Niewiarowski Cezary

Tadas Kaušakys, Augustas Adinavičius

Donatas Stašaitis, Dainius Strižanas

Ramūnas Nanartavičius, Paulius Nanartavičius

„Subaru Impreza“

„Mitsubishi  Lancer EVO IX“

„VW Golf II“

„VAZ 2101“

BMW 

„Renault Clio“

LT

LT

PL

LT

LT

LT

A8

N4

R2000

R2000

N2000

Artimiausi nemokami 
ralio laikraščiai:
2008 birželio 21 d.
2008 liepos 25 d.
2008 rugpjūčio 23 d.
2008 rugsėjo 20 d.


