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NEVĖŽIS VILIOJA 
IRKLUOTOJUS 

Panevėžyje puikios sąlygos populiarinti 
baidarių ir kanojų irklavimą - 1958 m. pa-
vasarį pradžią tam padarė puikus sporto or-
ganizatorius Adomas Varnas, Nevėžyje į tu-
ristines baidares susodinęs keletą merginų 
bei vaikinų ir pradėjęs juos treniruoti. Jau 
kitąmet jaunieji panevėžiečiai dalyvavo pir-
mosiose oficialiose varžybose — Lietuvos 
moksleivių spartakiados varžybose Trakuose. 
Lenktyniaujant prastesniu nei kitų turistiniu 
sportiniu inventoriumi pergalių nepasiekta. 

1960 m. Vaikų ir jaunių sporto mokyk-
loje buvo įkurtas baidarių ir kanojų irklavi-
mo skyrius, irkluotojai gavo dvi nenaujas 
baidares. Pirmųjų irklavimo įgūdžių mokė 
didelis šios sporto šakos entuziastas rusų kal-
bos mokytojas Algirdas Liepa. Į vienvietę ir 
dvivietę valtis buvo sunku sutalpinti visus 
norinčiuosius. Laimėjimų ilgai laukti nerei-
kėjo. 1961 m. per Lietuvos moksleivių spar-
takiadą Panevėžio vaikinai komandų varžy-
bose buvo treti, o merginos - ketvirtos. 

Nevėžyje būdavo rengiamos varžybos, 
kuriose jėgas išbandydavo Kauno, Šiaulių 
sportininkai, mūsų irkluotojams bei treneriui 
A. Liepai buvo labai naudingi kauniečių tre-
nerių J. Gedmino ir A. Orlovo patarimai. 

1962 m. rudenį irkluotojus pradėjo še-
fuoti „Spartako" sporto draugija, kuri vėliau 
susijungė su „Žalgiriu". Irklavimui pradėtas 
skirti didesnis dėmesys, sudarytos jaunių ir 
suaugusiųjų rinktinės, truputį pagausėjo 
sportinio inventoriaus. Rengiantis 1963 m. 
Lietuvos spartakiadai, Trakuose buvo su-
rengta dešimties dienų treniruočių stovykla. 
Per spartakiados varžybas dvi panevėžiečių 
dvivietės baidarės įgulos (R. Mugevičiūtė ir 
N. Purauskaitė bei H. Urbonas ir S. Sala- 

džinskas užėmė ketvirtąsias vietas. Tai buvo 
pirmieji panevėžiečių pasiekimai didžiajame 
baidarių ir kanojų irklavimo sporte. 

Tačiau irklavimas netikėtai dvejiems me-
tams apmirė — iširo „Spartako" draugija, su-
dilo senosios baidarės, niekas neskyrė lėšų 
naujam sportiniam inventoriui įsigyti. Tre-
nerio A. Liepos iniciatyva pagalbos ranką iš-
tiesė Šiaulių „Lokomotyvo" pirmininkas ir 
irkluotojų treneris Eugenijus Lenkovičius -
1965 m. Panevėžyje buvo įsteigtas „Loko-
motyvo" draugijos Šiaulių skyriaus filialas. 
Šiauliečiai davė kelias baidares, suremonta-
vo du senus prekinius vagonus, įrengtė sporto 
bazę. Nevėžyje vėl pasirodė irkluotojai, 
baidarių ir kanojų irklavimas vėl atsigavo. Ir-
kluotojus pradėjo treniruoti Henrikas Urbo-
nas, o kiek vėliau prie jo prisidėjo pajėgi ir-
kluotoja, 1965 ir 1966 m. šalies čempionė 
Alma Kaunietytė, kuri baigusi Kauno poli-
technikos institutą (studijuojant ją trenira-
vo įžymus Lietuvos baidarių irklavimo tre-
neris Juozas Gedminas) grįžo į gimtinę. 

1967 m. per TSRS tautų spartakiadą A. 
Kaunietytė, irkluodama dvivietę baidarę su 
kauniete Terese Gedminiene, užėmė šeštą 
vietą ir tapo pirmąja Panevėžio irkluotoja 
sporto meistre. Po metų panevėžietė tapo 
Pabaltijo pirmenybių vicečempione ir bron-
zos medalio laimėtoja. Jai buvo nelengva de-
rinti aktyvųjį sportą su trenerės darbu, ne-
mažai laiko praleisdavo Lietuvos rinktinės 
stovyklose. A. Kaunietytė-Abromaitienė (šei-
mą sukūrė 1969 m.), dabar „Olimpo" sporto 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja, pri-
simena: „Baidarių irklavimas - nuostabus 
sportas, mano geriausi sportiniai metai 
(1965-1972 m.) prabėgo lyg viena diena. 
Panevėžyje gerai mokiausi, be didelio vargo 
įstojau į tuo metu populiarų KPI Radioelek-
tronikos fakultetą, bet ten studijavau vos 
dvejus metus. Paviliojo irklavimas, KPI is-
keičiau į KKI, gal septynis kartus tapau Lie-
tuvos čempione, labai naudingi buvo prity-
rusio    trenerio    J.    Gedmino    patarimai. 



Irklavome savo jėgomis, be jokių organizmą 
stiprinančių preparatų. Studijuodama KKI 
parašiau kursinį darbą apie Panevėžio baida-
rių ir kanojų irklavimą, kuriuo mielai pasi-
naudojau 2000 m., kai mūsų miesto irkluo-
tojai šventė 40 metų jubiliejų ir išleido 
specialų leidinuką." 

1969 m., įgijęs KKI diplomą, į Panevėžį 
atvyko dirbti neblogo meistriškumo irkluo-
tojas Juozas Zumbakys, o 1970 m. treneriu 
ėmė dirbti Vaidutis Sčiuka. Su šiais prity-
rusiais irklavimo specialistais susietos gra-
žiausios Panevėžio irkluotojų pergalės. Tre-
nerių gretas papildė ir KKI baigusi 
daugkartinė Lietuvos čempionė bei prizinin-
kė Elvyra Didžgalvytė-Masiulionienė, kuri 
irkluotojus ugdė iki 1980 metų. 

Irklavimas prie Nevėžio tapo viena po-
puliariausių sporto šakų. 1974 m. Senvagėje 
buvo pastatytas naujas elingas, kuris gyvavo 
penkerius metus. Irkluotojams vasarą būdavo 
rengiamos treniruočių stovyklos Salose, 
Svėdasuose, Kavarske. 

J. Zumbakys, pats irklavęs kanoją, savo 
patyrimą perteikė auklėtiniams — išugdė 
daugkartinį Lietuvos čempioną Rimantą 
Raščių, sporto meistrus Egidijų Gustą, Vy-
tautą Meliūkštį, Egidijų Šiaučiūną, TSRS 
moksleivių spartakiados čempioną Rimantą 
Misevičių. Pats tituluočiausias J. Žumbakio 
mokinys — pasaulio, Europos ir TSRS čem-
pionas, 11 kartų Lietuvos čempionas Petras 
Siurskas, kuris irklavo dvivietę baidarę su vil-
niečiu Anatolijumi Korolkovu. Pirmą sykį 
Petras irklą į rankas paėmė 1969 m., būda-
mas 16 metų, ir jau po dvejų metų įvykdė 
kandidato į sporto meistrus normas. Tai bu-
vo vienas talentingiausių irkluotojų per visą 
Lietuvos baidarių irklavimo istoriją. 

Irkluotojus ugdė ir treneris Valdas Kar-
gis, Rimantas Misevičius, Kęstutis Meliūkš-
tis, Kazys Siurskas, Tatjana Valentienė, Edita 
Simonaitytė, Stasys Pėtnyčia, per aštuonerius 
darbo metus (1982-1990 m.) gerų rezultatų   
pasiekė   Sauliaus   Raziūno,   dabartinio 

„Aukštaitijos" sporto mokyklos direktoriaus 
ir tarptautinės kategorijos arbitro, auklėtiniai 
O. Bespalovas ir R. Varnas, E. Simonaity-
tė, V. Vaitiekūnas, D. Valentą, D. Augusti-
navičius. 

Lietuvai tapus nepriklausoma, išryškėjo ir 
neeiliniai J. Žumbakio sporto organizaciniai 
sugebėjimai - jis buvo pirmasis Panevėžio 
sporto skyriaus vedėjas. Deja, gražius gabaus 
organizatoriaus planus nutraukė ankstyva 
mirtis. 

2001 m. netikėta mirtis iš gyvųjų tarpo 
išplėšė ir Vaidutį Ščiuką, darbštų, principin-
gą trenerį. Kai 2000 m. Lietuvos baidarių ir 
kanojų irklavimo federacija jam pasiūlė su 
specialistų grupe važiuoti stebėti pasaulio 
čempionato Poznanėje, kur rungtyniavo ir jo 
mokiniai Vytautas Vaičikonis bei Ernestas 
Vaitkevičius, treneris labai apsidžiaugė. Visi 
į kelionę leidosi apsivilkę sportinius kostiu-
mus, o Vaidutis iš tos laimės pasipuošė juo-
da, šventine eilute su kaklaraiščiu. Nežinau, 
juokavo tada Vaidutis ar ne, bet kolegoms 
nuolat pabrėždavo, kad tai - pirmoji jo iš-
vyka į užsienį. Autobuse jis buvo labai links-
mas, pasakojo įdomius atsitikimus, skaitė ei-
lėraščius, diskutavo istorinėmis temomis. 

„Tai buvo nuostabus, nepakartojamas 
treneris. Jis puikiai mokėjo dirbti ir su pra-
dedančiaisiais, ir su didelio meistriškumo ir-
kluotojais. Savo pirmąjį trenerį laikyčiau ge-
riausiu Lietuvos vaikų irklavimo treneriu, jis 
tarsi buvo gimęs savo profesijai, turėjo daug 
žinių, mokėjo jas perteikti savo mokiniams. 
Niekada trenerio nemačiau paniurusio, su-
pykusio, susinervinusio. Jis mokėjo džiaug-
tis pergalėmis, savyje išgyventi pralaimėji-
mus, buvo tylus, kuklus, bet labai įdomus 
žmogus", - taip apie savo pirmąjį trenerį 
kalbėjo vienas geriausių V. Sčiukos mokinių, 
1995 m. pasaulio čempionato devintos vie-
tos laimėtojas ir Atlantos olimpietis Vaidas 
Mizeras. 

Dar mokydamasis Panevėžyje, V. Mize-
ras tapo Lietuvos čempionu ir atkreipė ir- 



klavimo specialistų dėmesį - studijuojant 
Kaune jį toliau meistriškumo laipteliais ve-
dė geras V. Sčiukos draugas treneris Juozas 
Gedminas. 

V. Sčiuka išugdė sporto meistrus K. 
Siurską, V. Nakvosą, V. Čerkesą, K .Kuliko-
vą. Labai sėkmingi V. Sčiukai buvo 1998 m. 
— per Lietuvos jaunių sporto žaidynes domi-
navo jo auklėtiniai, kurie laimėjo net penkias 
iš devynių baidarininkų rungtis. Išugdė 2000 
m. Europos jaunimo čempionato sidabro me-
dalininką, Lietuvos čempioną, pasaulio čem-
pionato 12-tos vietos laimėtoją Vytautą Vai-
čikonį (irklavo dvivietę baidarę su šiauliečiu 
Mindaugu Lanku). Kai pajėgūs Panevėžio 
baidarininkai neteko savo trenerio, juos ryžosi 
ugdyti V. Sčiukos mokinys Vaidas Vaitiekū-
nas, kuris iš Kauno grįžo gyventi į gimtinę. 
Dirbti treneriu grįžo dar vienas velionio auk-
lėtinis, buvęs TSRS rinktinės treneris Egidi-
jus Gustas, kuris ugdo Kauno kanojininkus. 
Gal prityręs treneris irgi gris į savo gimtinę? 
Mieste prie Nevėžio mokiniai tęsia savo tre-
nerio pradėtą darbą, puoselėja gražias baida-
rių ir kanojų irklavimo tradicijas. 

Svariausia Petro Siursko pergalė 

1977 m. rugsėjo pradžioje per pasaulio bai-
darių ir kanojų irklavimo čempionatą Sofijo-
je, kuriame rungtyniavo 376 sportininkai iš 28 
šalių, TSRS ir Rumunijos sportininkai pelnė 
po keturis aukso medalius. Nudžiugino 23 metų 
panevėžietis. Petras Šiurskas irkluodamas 
kartu su 24 metų vilniečiu Anatolijumi Korol-
kovu 10 000 m distancijoje po atkaklios ko-
vos su vengrais tapo čempionu. Tai - antrieji 
Lietuvos pasaulio irklavimo čempionai. Anks-
tesniais metais džiugindavo kanoj ininkas vilnie-
tis Vladas Česiūnas. Dvivietės baidarės įgula 
pratęsė brolių Mykolo ir Alfonso Rudzinskų 
svarių pergalių seriją per tarptautines varžybas. 

Apie šią įspūdingą pergalę P. Šiurskas 
papasakojo: „Kovoti 10 km distancijoje sun-
ku vien todėl, kad šia rungtimi paprastai 

baigiamos čempionatų varžybos. Medalių 
komplektai jau baigiami dalyti, irkluotojai 
išgyvenę pergalės džiaugsmą ar pralaimėjimo 
kartėlį (kartu su jais ir mes džiaugėmės ar 
liūdėjome), o mums kova dar prieš akis. 
TSRS rinktinės treneriai varžybų išvakarėse 
mums sakė, jog esame kaip niekada stiprūs, 
galime laimėti medalius. Ir mes veržėmės į 
kovą. Distancijoje, rodos, nebuvo atsiliekan-
čiųjų - ilgą laiką valtys skriejo kartu, kaip 
mes, irkluotojai, esame įpratę sakyti, „nosis 
nosin". Pirmavo tai vengrai, tai mes. Žino-
jome, kad jie labai stiprūs paskutiniajame ki-
lometre (jie šiame čempionate buvo greičiau-
si 1000 m distancijos varžybose), kad 
ištverme pasižymi rumunai, būsimieji bron-
zos medalių laimėtojai. Finišavome 7 sekun-
dėmis greičiau už sidabro medalio laimėto-
jus vengrus." 

Petras Šiurskas - pasaulio čempionas! Jis 
apsikabino su savo porininku — kaipgi nepa-
sidžiaugti pačia svariausia savo pergale! Ta-
čiau auksinių apdovanojimų teko laukti il-
giau nei keturias valandas. Pasirodo, 
paskutiniojoje tiesiojoje (dviejų kilometrų) 
vengrai pažeidė varžybų taisykles, vėliau bu-
vo įtariama ir mūsų įgula, jog „nusikaltou 

taisyklėms. Ilgai tarėsi varžybų arbitrai, bet 
viskas baigėsi laimingai. 

P. Šiurskas pripažįsta, jog laukdamas 
sprendimo jis neabejojo sėkme. Ja pradėjo 
tikėti dar distancijoje, iki finišo likus 10 
metrų. Mūsų įgulos jau niekas negalėjo pa-
vyti. Pančarevo ežeras mūsų irkluotojams 
buvo gerai pažįstamas, čia rengdamasi pasau-
lio čempionatui treniravosi TSRS rinktinė. 

Sportinė Petro karjera dar buvo neilga -
irklavo aštuntus metus. Į valtį su A. Korol-
kovu sėdo tiktai 1976 m. - anksčiau irkla-
vo su baltarusiu V. Cemėza, su kuriuo 1975 
m. per pasaulio čempionatą Jugoslavijoje 
pelnė bronzos medalį, bei jo kraštiečiu Le-
onidu Derevenka. Pairklavę vos keliose var-
žybose, mūsų irkluotojai tapo TSRS čempio-
nais, o 1977 m. per Lietuvos čempionatą 



pelnė net po šešis aukso ir po vieną sidabro 
medalius! Iki tampant pasaulio čempionais, 
Petras su Anatolijumi nuirklavo po 9 tūkst. 
kilometrų. 

Santūrusis P. Siurskas pergale džiaugėsi 
neilgai. „Šiandien mes — pasaulio čempionai, 
o rytoj pergalė jau nublanks. Norint pakar-
toti tą laimėjimą, reikės iš naujo kaupti jė-
gas, greitį, ištvermę." 

Pasaulio čempiono treneris J. Zumbakys 
apie savo mokinio pergalę sakė: „Kai Petras 
užsirašė į mano grupę, jam buvo šešiolika 
metų. Labai užsispyręs, darbštus baidarinin-
kas. Treniruodamasis su TSRS irkluotojais, 
jis užsigrūdino, subrendo. Aš tikėjau savo 
mokinio sėkme. Gaila, kad 10 km distancija 
- neolimpinė rungtis. Gal ji bus įtraukta į 
Maskvos olimpinių žaidynių programą?" 

Tačiau ilgainiui 10 km distancija buvo iš-
braukta ir iš pasaulio čempionatų programos. 

Geriausio visų laikų Panevėžio 
irkluotojo P. Šiursko pasiekimai 

1973 m., tarnaudamas VDR, įvykdė 
sporto meistro normą. 

1975 m. TSRS irklavimo taurės varžybų 
1000 m ir 10 000 m nuotolių laimėtojas, 
TSRS tautų spartakiados prizininkas, iško-
vojo bronzos medalius pasaulio ir Europos 
taurių varžybose. 

1977 m. TSRS, pasaulio ir Europos čem 
pionas. 

1978 m. TSRS čempionas ir devintos 
vietos laimėtojas pasaulio bei Europos čem 
pionatuose. 

1979 m. TSRS čempionato prizininkas. 
1980 m. TSRS čempionas. 

Gražias geriausių Panevėžio irkluotojų 
tradicijas tęsia Atėnų olimpinės rinktinės 
kandidatas Vytautas Vaičikonis (g. 1980 m. 
liepos 30 d.), irkluojantis dvivietę baidarę su 
šiauliečiu Mindaugu Lanku. Jis — KTU Pa-
nevėžio    filialo    studentas,    studijuojantis 

 
Vytautas Vaičikonis 

kompiuterių mokslą. Vytautas baidarę ir-
kluoja jau 13 metų, prieš tai lankė futbolo 
pratybas. Gabiam irkluotojui pergalės atėjo 
greitai: 1998 m. Europos jaunių čempiona-
te dviviete baidare su šiauliečiu Mindaugu 
Lanku 500 m nuotolio rungtyje užėmė tre-
čią vietą, o 2001 m. Europos jaunimo čem-
pionate — antrą. Pasak sportininko, bene di-
džiausias jo laimėjimas — 2001 m. per 
Pasaulio taurės varžybas Duisburge kartu su 
pasaulio ir Europos čempionu Egidijumi 
Balčiūnu (tada jo porininkas Alvydas Duo-
nėla sirgo) iškovota trečia vieta 500 m nuo-
tolio lenktynėse. 

Vytautas pripažįsta: „Gimiau ne tuo lai-
ku, dabar mus skriaudžia Alvydas Duonėla 
ir Egidijus Balčiūnas, bet aš tikiu, jog ma-
no laikas dar ateis - dar turime ketverius 
penkerius metus, tad dar yra vilties pasiekti 
jų meistriškumą." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TRENERIS, 
DIREKTORIUS, 

TEISĖJAS 

Trys klausimai baidarių ir kanojų irkla-
vimo tarptautinės kategorijos teisėjui, „Aukš-
taitijos" sporto mokyklos direktoriui Sauliui 
Raziūnui. 

 
- Kaip tapote tokio aukšto rango teisėju? 

— Ilgo stagnacijos laikotarpio ledus, kai 
nė vienam Lietuvos teisėjui nebuvo suteikta 
tarptautinė kategorija, pavyko pralaužti vil 
niečiui Vismantui Galdikui ir man — vilnie 
čiui ši kategorija buvo suteikta 2000 m., o 
man - 2001-aisiais. Dar dirbdamas treneriu 
ir „Aukštaitijos" mokyklos direktoriumi, ku 
riuo tapau 1990 m., teisėjavau varžybose. 
Tai — mano gyvenimo dalis, su irklavimu 
esu labai glaudžiai susijęs. Lietuvos baidarių 
ir kanojų irklavimo federacijos vadovai man 
pasiūlė pasitobulinti ir pakelti kvalifikaciją. 
Su malonumu sutikau, pradėjau teisėjauti 

tarptautinėse varžybose. Atradau daug įdo-
mių dalykų, net neįsivaizdavau, kaip Tarptau-
tinėje baidarių ir kanojų irklavimo federaci-
joje atliekamas darbas. Si sporto šaka mane 
lydi visą gyvenimą - pats irklavau nuo 1972 
iki 1986 m., įvykdžiau sporto meistro nor-
mą, tapau šalies čempionu ir prizininku. De-
šimt metų (1980-1990 m.) dirbau „Žalgirio" 
draugijoje ir Internatinės sporto mokyklos tre-
neriu, ugdžiau baidarininkus. Pavyko išugdyti 
du neblogo meistriškumo irkluotojus sporto 
meistrus Ričardą Varną ir Pavelą Bespalovą, 
kurie TSRS jaunių čempionate užėmė ketvir-
tą vietą, būdami jauniai tapo Lietuvos suau-
gusiųjų čempionais. 

— Kuriose stambesnėse varžybose teko tei- 
sėjauti? 

— Nuo 1984 m. teisėjavau visose Lietu- 
voje vykstančiose varžybose.  Kai pradėjau 
studijuoti varžybų taisykles, labai prasiplėtė 
mano akiratis. Pripažinimas atėjo 2001 m., 
kai per pasaulio čempionatą Poznanėje sėk- 
mingai išlaikiau egzaminus tarptautinei ka- 
tegorijai gauti ir buvau pagirtas už geras ži- 
nias. 2002 m. teisėjavau Europos jaunių ir 
sportininkų   iki   23   metų   čempionatuose 
Zagrebe, gavau teigiamą įvertinimą, manau, 
kad ir toliau būsiu kviečiamas teisėjauti tarp- 
tautinėse varžybose. Jau esu teisėjavęs dau- 
giau negu 200 varžybų. 
 

- Koks pagrindinis Tavo tikslas? 
- Tikiu, kad mano pastangos bus kada 

nors įvertintos ir nusišypsos laimė teisėjauti 
olimpinėse žaidynėse. Teisėjauti varžybose - 
tai sunkus darbas, o ne šventė. Jį visada 
stengiuosi atlikti kvalifikuotai. Tarptautinė- 
se varžybose galėsiu teisėjauti iki 60 metų, 
o man dabar — 45-eri. Ne tik teisėjauju, dir- 
bu tiesioginį darbą „Aukštaitijos" sporto mo- 
kykloje, bet ir užsiimu organizacine veikla, 
rūpinuosi mūsų olimpinės rinktinės kandi- 
datu Vytautu Vaičikoniu. Baidarių ir kano- 
jų irklavimo sporto šaką labai myliu, su ja 
niekada nesiskirsiu. 



BROLIAI 

Baidarių ir kanojų irklavimo entuziastai 
įkūrė klubą, kuriam pirmais metais vadovavo 
Rimas Raščius, o dabar — „Aukštaitijos" sporto 
mokyklos direktorius, tarptautinės kategorijos 
teisėjas Saulius Raziūnas. Irkluotojai susitinka 
kiekvieną trečiadienį Sporto rūmuose ir žaidžia 
krepšinį, plaukioja baseine, kaitinasi pirtyje. 
Klubą lanko daugiausia šiandienos irkluotojai, 
o ankstesnės kartos baidarininkų ir kanojininkų 
Panevėžyje nedaug ir teliko. 2002 m. su šeima į 
Ameriką, laimėjęs žaliąją kortelę, išvažiavo 
Rimas Raščius. Tarp ankstesnės kartos 
irkluotojų - Rimantas Misevičius, Kazvs 
Šiurskas, TSRS čempionatų prizininkas Ramu-
tis Višinskis. 

Labai aktyvus klube — įžymiojo baidarinin-
ko, pasaulio čempiono Petro Siursko brolis 
Kazys. „Mūsų šeima gana sunkiai gyveno, ma-
ma augino septynis vaikus. Valgėme lašinius, 
gėrėme pieną - augome stiprūs ir sveiki. Tė-
vai mus pratino prie fizinio darbo. Mokyklo-
je su Petru išsiskyrėme iš savo bendraamžių. 
As sportinę karjerą pradėjau nuo bokso, o Pet-
ras — nuo imtynių", - pasakoja Kazys, kuris 
lankė 8-ąją vidurinę mokyklą. 

Prie pat mokyklos - upė ir „Lokomotyvo" 
irklavimo sporto bazė. Todėl neatsitiktinai Ka- 

 

 
Aukso medalių laimėtojai - panevėžietis Petras 
Šiurskas (antras iš dešinės) ir vilnietis Anatolijus 
Korolkovas su savo treneriais Juozu Zumbakiu 

(dešinėje) ir Leonidu Fedorenka Vilniaus oro uoste 

zys pradėjo lankyti irklavimo pratybas, pirma-
sis jo treneris - Juozas Zumbakys. Vaikinas 
buvo pasodintas į kanoją, tačiau ji pasirodė 
esanti per didelė. „Anksčiau mes nuolat girdė-
davome priekaištus, jog esame per maži (mano 
ūgis - 169 cm, o Petro - 171 cm) ir nieko 
nepasieksime. Tačiau viduje kaupėsi 
įsitikinimas, jog ateis ta diena, kai mes ilgšius 
sudorosime. Tos dienos sulaukėme: aš nuga-
lėdavau augalotą ir atletišką Joną Zautrą, vė-
liau su juo sudarėme dvivietės baidarės įgulą, 
o Petras sugebėjo netgi tapti pasaulio čempio-
nu", — sako Petras. 

Kazys ir Petras tarsi buvo gimę irkluoti bai-
darę. Kazys po dvejų treniruočių metų pateko 
į Lietuvos jaunių rinktinę, penkerius metus at-
stovavo šalies suaugusiųjų rinktinei, pagal pa-
jėgumą buvo gal ketvirtas baidarininkas — po 
Vitalijaus Trukšino, Anatolijaus Korolkovo, 
Petro Siursko. 

Daug kas brolių klausė, kodėl jie abu ne-
sudarė dvivietės baidarės įgulos. „Tada Petras 
buvo galingai stiprus, per pasaulio čempionatą 
su baltarusiu Vladimiru Čemėza pelnė bronzos 
medalius, ir aš, matyt, buvau per silpnas 
partneris", - dabar prisipažįsta Kazys, kuris iki 
šių dienų išlaikė savo treniruočių dienoraščių 
užrašus, nes svajojo dirbti treneriu. Tačiau tre-
neriu tepadirbėjo trejus metus - norėjo gyventi 

„Aukštaitijos" sporto mokyklos irkluotojai su
treneriais Vaidučiu Sčiuka ir Rimantu Raščiumi.
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Geriausi miesto irkluotojai su treneriu Vaidučiu Ščiuka 

geriau, veržėsi į verslą, o trenerio atlyginimas 
buvo kuklus. „Nebuvau toks irklavimo fana-
tikas kaip šviesios atminties mano treneris Vai-
dutis Sčiuka, tad išėjau. Iš manęs mokinius pe-
rėmė treneris Saulius Raziūnas", - sako Kazys. 

K. Siurskas atstovavo Lietuvai TSRS tautų 
spartakiados varžybose, irklavo keturvietę bai-
darę. Didžiajame sporte, neskaitant trenerio 
darbo, Kazys išbuvo trylika metų. Dabar nuo 
sporto irgi nenutolo - kiekvieną dieną po vie-
ną valandą skiria sportui, per savaitę nubėga 
po 15-18 km, du tris kartus plaukioja savo ba-
seine kieme, maudosi tol, kol užšąla, mėgsta 
Trakus, ten turi mašiną ant ratų, sako, jog be 
vandens negalėtų gyventi. Turi maisto prekių 
parduotuvę „Kazimieras" prie Lėvens (kai čia 
pašvarėja vanduo, laisvalaikiu mėgsta plaukioti 
upėje), kepyklą. Pastaruoju metu pradėjo 
žengti pirmuosius politiko žingsnius. 

„Privatus didokas pastatas, kurio dalį esu iš-
nuomojęs, man iš dangaus nenupuolė - pra-
sigyvenau tada, kai Michailas Gorbačiovas davė 
laisvę. Mes greitai pajutome, ką reikia daryti, 
— atidarėme kooperatyvus, išsiėmėme 
patentus, 
pradėjome prekiauti su Rusija. Kas netingėjo, 
- gerai prasigyveno", — sako Kazys, kuris pa 
gal galimybes padeda irkluotojams. 

Didelė meilė irklavimui neišblėso. Trakuose 
dažnai sėda į baidarę ir irkluoja savo malonu-
mui. Jeigu dalyvauja varžybose, nesistengia lai- 

mėti ir teigia, jog tai butų nusikaltimas savo 
sveikatai. („Mes jaunystėje aktyviai sportuoda-
mi treniravomės ypač dideliais krūviais, per 
dieną jėgos rodikliai (irklo trauka, štanga, bė-
gimas) siekdavo 40—70 tonų. Ar tai normalu?") 

Petras savo gyvenimą susiejo su mišku — 
yra Pakruojo rajono eigulys, pirmasis girinin-
ko padėjėjas. Dirba apie 20 metų, su draugu 
įkūrė medžio apdorojimo įmonę. Kaip ir spor-
te, Petras nemėgsta būti paskutinis, yra geras 
savo srities specialistas. Gal dešimt metų laiko 
puikų ristūną žirgą ir juo kaubojiškai jodinė-
ja. Petro žirgu žavėjosi suomiai, švedai, buvę 
treniruočių draugai. Irklo į rankas neima, na-
mie retkarčiais pakiloja štangą, yra išlaikęs gra-
žias kūno formas. 

Prie kavos puodelio broliai Petras ir Kazi-
mieras Siurskai kartais padiskutuoja, ar Pane-
vėžyje kada nors išaugs irkluotojas pasaulio 
čempionas. Jų nuomonė viena: mūsų treneriai, 
nors ir tobulėja, bet per lėtai, nestiprina irkluo-
tojų stuburo raumenų, dėl kurių traumų spor-
tininkai per anksti meta irkluoti. Pasak bro-
lių, irkluotojams trūksta bazinės priežiūros, 
sportininkus reikia filmuoti, analizuoti judesius 
ir klaidas. Aukštus rezultatus pasiekti plikomis 
rankomis ir akimis - neįmanoma. Viena svar-
biausių problemų - finansavimas: per mažai 
skiriama lėšų tiems sportininkams, kurie gali 
pasiekti svarių rezultatų. 




