
Dešimt Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatų ir ne 
tik...

Siekiant išugdyti visapusiškai paruoštą, gimtojo 
krašto gynėją - patriotiškai nusiteikusį karį, būtina 
parengti tokį asmenį, kuris mokėtų bet kokioje situa-
cijoje surasti teisingus sprendimus, rodydamas asme-
ninį pavyzdį, galėtų atkakliai atremti priešą ir apginti 
savo Tėvynę, jam skirtus objektus bei žmonių gyvy-
bes. Jis turi gerai įvaldyti karinės technikos bei ginklų 
panaudojimo įgūdžius. Karininkai ir kariai turi būti 
dvasiškai, fiziškai bei psichologiškai stiprūs, ištver-
mingi, puoselėjantys aukštas moralines savybes. Jiems 
patartina mokėti panaudoti kovinius veiksmus arba 
praktikuoti kurią nors kovinio sporto šaką.

Viena kovinių sporto šakų - boksas. Jis ugdo drą-
są, ryžtą, valią, moko išlaikyti psichologinę bei mo-
ralinę pusiausvyrą, pagarbą varžovui, kovos taktiką 
ir jos keitimą. Ringe išmokstama žaibiškai reaguoti į 
besikeičiančią situaciją, priiminėti sprendimus, išlik-
ti šaltakraujiškam, atlaikyti kovos įtampą, keisti save, 
valdyti prieš star-
tinę psichologinę 
būseną, kantriai 
siekti užsibrėžto 
tikslo - pergalės.

Boksas yra vie-
na sporto šakų, 
kurios atstovai 
garsino ir garsina 
Lietuvą visame 
pasaulyje - Al-
girdas Šocikas, 
Romualdas Mu-
rauskas, Ričardas 
Tamulis, Danas 
Pozniakas, Jonas 
Čepulis, Juozas 
Juocevičius, Ni-
kolajus Jerofeje-
vas, Vitalijus Kar-
pačiauskas, Vidas 
Bičiulaitis, Iva-
nas Stapovičius, 
Darius Jasevičius, 

Rolandas Jasevičius, Vitalijus Subačius, Jaroslavas 
Jakšto, Daugirdas Šemiota ir daugelis kitų boksinin-
kų pasiekė žymių pergalių tarptautiniame ringe.

Nemažai boksininkų įsitraukė į gynėjų gretas per 
sausio įvykius atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. 
Tarp jų - Vitalijus Straleckas, Jonas Buksas, Alfredas 
Levickas, Juozas Juocevičius, Algis Vaičeliūnas, Ta-
das Dambrauskas, Anatolijus Michailovas, Raimon-
das Baltrūnas, Vosilijus Nikitinas, Valerijus Krivo-
jus, Antanas Užusienis, Jonas Dambrauskas, Andrius 
Četirka, Rolandas Skuolis, Zinovijus Gricko, Algir-
das Gulbinas, Rytis Vasiliauskas. Daugelis išvardin-
tų boksininkų apdovanoti Sausio 13 -osios medaliais 
bei kitais apdovanojimais už nuopelnus Lietuvai. Ku-
riant krašto apsaugą bei Lietuvos kariuomenę į įvai-
rius padalinius atėjo tarnauti V.Straleckas, J.Buksas, 
J.Juocevičius, A.Vaičeliūnas, T.Dambrauskas, 
A.Četirka, V.Nikitinas, A.Gulbinas, A.Užusienis, 
A.Michailovas, Z.Gricko, R.Vasiliauskas, R.Skuolis.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nemažai gar-
sių, aktyviai sportuojančių boksininkų įstojo į KASP. 
Jie pradėjo startuoti įvairiose pasaulio kariuome-
nės žaidynėse. Tarp jų - Žydrūnas Bernatonis, Jonas 
Dambrauskas, Gytis Juškevičius, Kęstutis Bitkevičius, 
Raimundas Petrauskas, Donatas Bondorovas, Vitali-
jus Subačius. Aktyviai sportuojantys profesionalūs 
kariškiai - mjr. Rytis Vasiliauskas, vrš. Janas Kača-
novskis, vyr.ltn. Deividas Mikalonis, kpt. Jaroslavas 
Jakšto, eil. Realdas Skerlo, eil. Vitalijus Volkovas, kpt. 
Marius Matukas, eil. Giedrius Stasiūnas.

Lietuvos kariai savanoriai iškilmingoje rikiuotėje priešais seimą, rikiuotės priekyje V.Straleckas
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I – ųjų pasaulio kariuomenės žaidynių bokso rinktinė, 
Z.Gricko, R.Vasiliauskas, J.Dambrauskas, G.Juškevičius

I – osios pasaulio kariuomenės žaidynės, Roma 
1995 m. Lietuvos kariuomenės delegacija 

Pasaulio kariškių bokso čempiontas, 2002 m. Airija. 
R.Vasiliauskas, K.Bitkevičius, D.Mikalonis, V.Straleckas, 
J.Jakšto, J.Kačanovskij 

Pasaulio kariškių bokso čempinatas, 
2003 m. Sicilija. R.Skerlo, V.Straleckas, 
D.Bondorovas, J.Jakšto, R.Vasiliauskas, 
D.Mikalonis 

IV pasaulio kariškių žaidynės, 2007 m. 
M.Matukas ir G.Stasiūnas
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Kpt. Jaroslavas Jakšto - Atėnų bei Pekino Olimpi-
nėse žaidynėse iškovojo 5 – ąją vietą, 2004 m. Euro-
pos čempionate laimėjo 3 – ją vietą. Daugkartinis pa-
saulio kariuomenės čempionatų prizininkas, 2006 m. 
Pasaulio kariuomenės čempionas. Eil. Donatas Bon-
dorovas - daugkartinis pasaulio kariškių bokso čem-
pionatų prizininkas, Europos sąjungos prizininkas.

Nuo 2002 m. Lietuvos kariuomenės bokso trene-
riu paskirtas atsargos mjr. Vitalijus Straleckas, kuris 
sėkmingai pratęsė po Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo paskirto trenerio kpt. Jono Bukso pradėtas 
geras tradicijas bei rezultatus.
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Vitalijus Straleckas ir Donatas Bondorovas

Donatas Bondorovas
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1999 m. Pirmasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Sausio 28 d. prasidėjo 4 - osios Krašto apsaugos sporto 
žaidynės. Varžybos vyks iki lapkričio mėnesio. Lietuvos 
kariuomenės sportininkai rungtyniaus bokso, krepšinio, 
kovinės savigynos, futbolo, kovinės penkiakovės, kroso, 
orientavimosi sporto varžybose.

Šios žaidynės rengiamos siekiant pagerinti krašto ap-
saugos sporto šakų plėtrą, padėti karių sporto komandoms 
įsitraukti į Lietuvos sportinį gyvenimą ir išaiškinti pa-
jėgiausius Krašto apsaugos sistemos sportininkus. Sporto 
žaidynes rengia Krašto apsaugos sporto klubas (viršinin-
kas - plk.lt. Valentinas Mizgaitis).

Šiemet Lietuvos kariuomenėje dar numatoma surengti 
mažojo futbolo, aeronautikos, parašiutizmo, sportinės žū-
klės bei svarsčio kilnojimo čempionatus.

Iškilmingas žaidynių atidarymas surengtas Lietuvos 
karo akademijos sporto salėje.

Po žaidynių vyr. teisėjo plk. ltn. Valentino Mizgai-
čio raporto, susirinkusius sportininkus ir svečius sveikino 
krašto apsaugos ministras Česlovas Stankevičius, paskel-
bęs žaidynių pradžią. Sėkmės sportininkams linkėjo Lie-
tuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Andriškevičius.

Buvo pabrėžta ypatinga sporto svarba kario gyveni-

me, pasidžiaugta, kad Krašto apsaugos sporto žaidynės 
jau tampa tradicija. Žaidynes pradėjo tris dienas truku-
sios bokso varžybos, kurioms teisėjavo kviestiniai Lietu-
vos bokso federacijos (LBF) atstovai. [Žaidynių startas. 
Vidmantas Kaladinskas „Karys“ Nr. 3, 1999]

Dalyvių skaičius: 50 dalyvių
Komandos: MPB „Geležinis vilkas“, Kauno VDAJB, 
KASP, Klaipėdos 7 - asis Dragūnų Pamario gynybos 
batalionas, LDK Gedimino štabo batalionas, KAM 
TT, LKA
Varžybų vyr. teisėjas: Egidijus Kondrotas AIBA 
(Kaunas)
Sekretoriai: Alvydas Grigalius NACIONAL (Kau-
nas), Vladimiras Kudinovas NACIONAL (Vilnius)

Jau pirmoji dvikova parodė, kad kai kuriuos sporti-
ninkus skiria gan didelė meistriškumo praraja. MPB 
„Geležinio vilko“ bokso komandos atstovas gr. Janas 
Kačanovskis ketvirtfinalyje pirmais smūgiais nokau-
tavo savo varžovą R.Laurinavičių (KAM TT). Pus-
finalio kovos pradžioje LKA sporto salėje trumpam 
dingęs apšvietimas nesutrukdė šiam pirmame raunde 
priversti savanorių atstovą S.Leką pasiduoti, atsisa-
kant kovos.

Kitos dvikovos, tiesa, truko ilgiau ir buvo atka-

Žaidynių atidarymas 1999 m.

E.Kondrotas, A.Grigalius, G.Litvinavičius, S.Vaikutis, 
R.Šalavijus, R.Kantaravičius, R.Silickas, A.Šliupas, 
J.Timofejevas 

R. Laurinavičius, J. Kačanovskij, G. Litvinavičius 
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klesnės, tačiau pajėgesni, Lietuvoje gerai žinomi 
boksininkai nesunkiai palauždavo mažiau prityru-
sių varžovų pasipriešinimą. Didesne intriga žiūro-
vus džiugino dviejų naujokų arba kovos krikštą se-
niai patyrusių sportininkų susirėmimai. Sporto salėje 
susirinko LKA auklėtiniai audringai palaikė „savus“ 
boksininkus. Ypač emocijos prasiveržė po Akademi-
joje studijuojančio Tomo Eismonto pergalės ketvirt-
finalyje, kai jo bendramoksliai pradėjo garsiai skan-
duoti: „Ačiū, ačiū...“. Po pusfinalio kovos, kai pergalė, 
atsisakius kovoti, buvo priteista perspektyviam boksi-
ninkui (iš 82 kovų - 74 pergalės) Mindaugui Griga-
liui, džiūgavo jau „Geležinio vilko“ komandos gerbė-
jai. Lietuvos bokso federacijos atstovai, be jau minėtų 
Jano Kačanovskio ir Mindaugo Grigaliaus, gerai ver-
tino Jaroslavo Jakšto, kpt. Ryčio Vasiliausko, Tomo 
Dzindzalieto kovos techniką.

LBF teisėjas Raimondas Baltrūnas sakė, kad ka-

riuomenės bokso varžybų lygis visai neblogas, tačiau 
jas lyginti su Lietuvos čempionatu dar per anksti. Jis 
gyrė Krašto apsaugos sporto klubo iniciatyvą rengti 
varžybas, tačiau...

„Lietuvos čempionate sėkmingai grumtis pajėgtų 
tik keletas kariuomenės boksininkų“, - sakė šis bokso 
specialistas.

Kitaip buvo nusiteikę kariuomenės bokso koman-
dų treneriai.

„Manau, šios varžybos yra gerai organizuotos, o 
kovotojų pasirengimo lygis gan aukštas. Nepamirš-
kime, tai pirmos Lietuvos kariuomenės bokso varžy-
bos Krašto apsaugos sporto žaidynių istorijoje. Dalis 
sportininkų pirmąkart išeina į bokso ringą, o ir ko-
mandos ką tik sukomplektuotos“, - kalbėjo Atskiro 
jėgerių bataliono bokso komandos treneris Almantas 
Gečiauskas. Jis pabrėžė, kad ringe boksuojasi nemažai 
kitų kovinių sporto šakų atstovų. Treneris neabejojo 
- komandose likus tik „tikriems boksininkams“, ka-

riuomenės bokso lygis būtinai pakils.
Kalbėdamas apie savo komandą A.Gečiauskas 

pripažino norą ją matyti daug pajėgesnę. Problema 
ta, kad buvusiems kikboksininkams gana sunku per 
trumpą laiką įsisavinti bokso technikos elementus ir 
kovos taktiką.

Nepaisant to, į varžybų finalą pateko neseniai dėl 
Europos kikbokso čempiono titulo kovojęs V.Gražys.

LBF atstovai vienbalsiai teigė, kad komandinėje 
įskaitoje turėtų nugalėti MPB „Geležinis vilkas“ ko-
manda.

Šiai komandai vadovaujantis nusipelnęs Lietuvos 
treneris kpt. Jonas Buksas, paklaustas kuri komanda 
laimės, diplomatiškai atsakė - „išsiaiškinsime ringe“. 
Kalbėdamas apie varžybų lygį prityręs bokso treneris 
pritarė A.Gečiausko mintims, kad buvusiems kovinės 
savigynos, kikbokso ar kitų kovinių sporto šakų atsto-
vams bokso ringe gana sunku. Kpt. J.Buksas neskubė-
jo menkinti kariuomenės bokso lygio, pažymėdamas, 
kad tarp karių yra Lietuvos čempionato prizininkų bei 
savo brandumo dar nepasiekusių perspektyvių boksi-
ninkų. 

Žaidynių atidarymo kalboje krašto apsaugos mi-
nistras Česlovas Stankevičius sakė, kad boksas yra 

vyriškumo, valios ir fizinės jėgos reikalaujanti sporto 
šaka, kurią būtina kultivuoti Lietuvos kariuomenėje, 
siekiant išugdyti fiziškai ir morališkai stiprius Tėvy-
nės gynėjus.

Susumavus 4 - ųjų Lietuvos krašto apsaugos žai-
dynių bokso varžybų rezultatus, paaiškėjo, kad ko-
mandinėje įskaitoje pirmą vietą iškovojo Generolo 

J. Jakšto, Z. Gricko, V. Učajev

J. Kačanovskij ir J. Buksas 
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Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos boksininkai. 
MPB „Geležinio vilko“ komanda užėmė antrą vietą, 
o trečia atiteko KASP bokso komandai.

Asmeninėje įskaitoje pirmąsias vietas iškovojo šie 
sportininkai: svorio kategorijoje iki 57 kg – LKA at-
stovas Miroslavas Žilo; iki 60 kg – „Geležinio vilko“ 

atstovas Viktoras Rysevas; iki 63,5 kg – LKA boksi-
ninkas kpt. Rytis Vasiliauskas; iki 67 kg – buvęs ki-
kboksininkas gr. Janas Kačanovskis iš „Geležinio vil-
ko“ komandos; iki 71 kg – tai pat „Geležinio vilko“ 
atstovas Vygantas Urbietis; iki 75 kg – Rukloje tar-
naujantis MPB Algirdo motorizuoto pėstininkų ba-
taliono karys Mindaugas Grigalius; iki 81 kg – Ats-
kiro jėgerių bataliono bokso komandos narys, buvęs 
kikboksininkas Vygantas Gražys; iki 91 kg – devy-
niolikmetis LKA kariūnas Jaroslavas Jakšto; super-
sunkaus, per 91 kg svorio kategorijoje nugalėtoju tapo 
MPB „Geležinis vilkas“ boksininkas Rimantas Jaku-
bavičius.

A.Višnevskis, J.Jakšto, P.Romaška ir T.Dzindzalietas

Komandos nugalėtojos 
nuotrauka: apačioje iš 
kairės D.Leščinskas, 
R.Grigorjev, 
M.Žilo; stovi iš kai-
rės R.Kazlauskas, 
M.Sadauskas, 
T.Eismontas, tre-
neris Z.Gricko, 
J.Jakšto, P.Romaška, 
R.Žūsinas, 
R.Vasiliauskas, treneris 
V. Učajev

Techniniai rezultatai:

57 kg 1.J.Žilo (LKA)
60 kg 1.V.Rysevas (MPB GV) 2.R.Grigorjevas 
(LKA) 3.M.Pacevičius (LKA)
63,5 kg 1.R.Vasiliauskas (LKA) 2.D.Leščinskas 
(LKA) 3.T.Rapalovič (MPB GV) 3.M.Bertulis 
(KASP)
67 kg 1. J.Kačanovkij (MPB GV) 2.D.Blažys 
(KASP) 3.S.Lekas (KASP) 3.A.Volobujevas (MPB 
GV)
71 kg 1. M.Ambrazevičius (LDK GŠB) 2.V.Urbietis 
(MPB GV) 3.R.Laurinavičius (VDAJB) 
3.L.Raulušaitis (MPB GV)
75 kg 1.M.Grigalius (MPB GV) 2.V.Kozlov (Dra-
gūnai) 3.T.Eismontas (LKA) 3.M.Sadauskas (LKA)
81 kg 1.V.Gražys (VDAJB) 2.N.Šilkinas (Dragūnai) 
3.N.Kazlauskas (KASP) 3. Ž.Kibartas (MPB GV)
91 kg 1.J.Jakšto (LKA) 2.A.Vyšnevskis (VDAJB) 
3.T.Dzindzalietas (KASP) 3.P.Romaška (LKA)
+91 kg. 1.R.Jakubavičius (MPB GV) 2.A.Kušlevič 
(VDAJB) 3.N.Fatalejevas (KASP) 3.R.Kazlauskas 
(LKA)

Komandiniai rezultatai:

1.LKA - 61,5 tšk.
2.MPB “Geležinis vilkas” – 58 tšk.
3.KASP - 30,5 tšk.
4.VDAJB - 27,5 tšk.
5.DRAGŪNAI – 16 tšk.
6.LDK GŠB – 8 tšk.
7.KAM TT – 1 tšk.
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2000 m. Antrasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Suaktyvėjo kariuomenės sportinis gyvenimas. Po per-
nai pasibaigusių 4 – ųjų krašto apsaugos sporto žaidynių 
lyderiai stengiasi išsaugoti pozicijas, pralaimėjusieji - pa-
gerinti rezultatus. Prasidėję kariuomenės čempionatai 
žada ir toliau žūtbūtinę savanorių ir MPB “Geležinis 
vilkas” sportininkų kovą dėl kiekvienos pergalės, kiekvie-
no taško. Kaip visada, staigmenų ketina pateikti Lietuvos 
karo akademijos, Kauno Vytauto Didžiojo atskiro jėge-
rių bataliono, kitų mažesnių dalinių kariai. [Bokso ringe 
- savanorių pergalės. Vydmantas Kaladinskas „Karys“ 
Nr.6, 2000]

Dalyvių skaičius: 48 dalyviai
Komandos: KASP, LKA, Kauno VDAJB, MP, LDK 
GŠB, MPB „Geležinis vilkas“
Varžybų vyr. teisėjas: Zi-
gmas Katilius EABA, Vil-
nius
Vyr. teisėjo pavaduotojas: 
Romualdas Silickas NACI-
ONAL (Vilnius)
Vyr. sekretorius: Mindau-
gas Šniukšta NACIONAL 
(Kėdainiai)

Sugrįžusiems iš Kame-
rūno KASK vadovams atsi-
kvėpti nebuvo laiko - pra-
sidėjo kariuomenės bokso 
čempionatas. Pernai vy-
kusiose bokso varžybose 
pirmą vietą komandinėje 
įskaitoje iškovojo Gen. Jo-
no Žemaičio LKA boksi-
ninkai, antrą - kpt. Jono 
Bukso vadovaujami MPB 
„Geležinio vilko“ kariai, trečioje vietoje liko savano-
riai. Buvo kovojama devyniose svorio kategorijose. Už 
kiekvieną dalyvį ir pergalę komanda gaudavo po vieną 
tašką, už trečią vietą buvo skiriama 3,5 tšk., už antrą 
- 5 tšk., už pirmą - 7 tšk. Daugiausia boksininkų (12) 
atstovavo MPB „Geležinis vilkas“, už LKA ir Jėgerių 
batalioną kovojo po 11 karių, savanorių garbę gynė 9, 
Ruklos mokomojo pulko - 4 boksininkai.

Finalines kovas stebėjo Lietuvos kariuomenės va-
das brg. gen. Jonas Kronkaitis, KASP vadas plk. Ar-
vydas Pocius, MPB „Geležinis vilkas“ vado pavaduo-
tojas plk. Juozas Meidus, bokso legenda – 1968 m. 
olimpinis čempionas Danas Pozniakas, kiti svečiai.

Finalinėse kovose susitiko nemažai jau prityrusių, 
sportininkų karjerą baigiančių boksininkų ir perspek-
tyvūs, pirmąsias bokso abėcėlės raides skaitantys ka-
riai. Bemaž visiems bokso veteranams teko pripažinti 
jaunesnių sportininkų pranašumą. Svorio kategorijoje 
iki 57 kg kovojęs R.Kubilius nusileido J.Kačanovskio 
treniruojamam D.Žauniui, o LKA atstovavusiam 
kpt. R.Vasiliauskui nepavyko pakartoti pernykščio 
rezultato (pirma vieta svorio kategorijoje iki 63,5 kg). 
Čempiono laurus iškovojo jaunas, Lietuvos rinkti-
nei Kroatijoje vykusiose Antrosiose pasaulio kariškių 
sporto žaidynėse atstovavęs savanoris R.Petrauskas. 
„Sportas yra sportas... Ateina jauni vaikinai, pasiryžę 
tobulėti, siekti pergalių. Jiems reikia pradėti, vyres-
niems - baigti. Manau, šiandien pralaimėję vyresnės 
kartos atstovai nenusivylė - vyresniems lemta ankščiau 
ar vėliau pralaimėti, užleisti vietą ir titulus jauniems 
sportininkams“, - sakė „vilkų“ treneris J.Kačanovskis. 
Karštą dvikovą šiame bokso čempionate rezultatu 2:0 
laimėjo jauni boksininkai.

MPB ”Geležinis vilkas“ boksininkus treniravo 
gr. J.Kačanovskis, pakeitęs Kauno jėgerių treniruo-
ti išėjusį kpt. J.Buksą. Trenerių pasikeitimas, regis, 
sportininkų rezultatų neįtakojo. Finalą pasiekė penki 
„vilkai“ ir du jėgerių boksininkai.

Čempionatas patvirtino seną taisyklę - nenugali-
mų nėra. Tik du kovotojai išsaugojo pernai laimėtus 
čempionų titulus. Tai J.Kačanovskis (MPB GV) ir 

II - ojo Lietuvos kariuomenės bokso čempionato atidarymas
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V.Rysevas (MPB GV).
Kitose septyniose svorio kategorijose čempionais 

tapo nauji sportininkai.
Finalinės dvikovos pritraukė nemažai žiūrovų. 

„Geležinio vilko“ kariai audringai palaikė brigados 
boksininkus, kurie stengėsi nenuvilti gerbėjų. Trys 
boksininkai iškovojo čempionų titulus, du liko an-
tri, ir keturi - treti. Ypač triukšmingų ovacijų sulau-
kė V.Rysevo dvikova su savanoriu M.Ulbinu. „Vilkas“ 
pirmame raunde stipriu smūgiu į galvą nokautavo 
priešininką. Savanoriai netruko atsilyginti - D.Blažys 
aiškia persvara nugalėjo E.Ravaitį.

Finalinės kovas laimėjo „vilkai“. Savanoris 
V.Baranauskas atsisakė pretenzijų į pirmą vietą, mat 
finale jo laukė kova su kariuomenės čempionatuo-
se dar nenugalėtu J.Kačanovskiu. „Manau, varžo-
vas išsigando. Anksčiau jis kovojo lengvesnėje svorio 
kategorijoje, todėl jam būtų buvę itin sunku, - sakė 
J.Kačanovskis - šiame čempionate nesutikau rimtes-
nio pasipriešinimo. Varžovai buvo ne itin pajėgūs, kai 
kurie neseniai susipažinę su boksu. Tačiau kitose svo-
rio kategorijose šiais metais kovojo geresni boksinin-
kai nei ankščiau. Čempionato dar negalima lyginti su 
Respublikos pirmenybėmis, nors netrūksta ir pajėgių, 
į prizines šalies bokso pirmenybių vietas taikančių 
boksininkų“.

Analizuojant šį čempionatą norėtųsi pabrėžti, kad 
pirmas kariuomenės bokso čempionatas buvo savotiš-
ka „žvalgyba“ po kurios labai sustiprėjo KASP rinkti-
nė. Jų gretose yra aktyviai sportuojantys boksininkai, 
kurių pavardės jau yra žinomos. Tai parodė finalai, į 
kuriuos iš devynių iškopė net septyni KASP atstovai 
ir keturi tapo nugalėtojais.

KASP atstovui A.Abramavičiui 75 kg svorio 
kategorijoje galėjo rimčiau pasipriešinti kariūnas 
T.Eismontas, kurio pusfinalių kova buvo verta geriau-
sių pagyrimų. Jam finale pritrūko atkaklumo „matyt 
susitaikė su antra vieta...“ Gražus buvo finalas pus-
sunkių 81 kg kategorijoje tarp alytiškio, gerai žinomo 
Lietuvos boksininko, Pauliaus Kavaliausko (KASP) 
ir jėgerių kovotojo Vyganto Gražio. Kovą vienbal-
siu teisėjų sprendimu laimėjo KASP boksininkas. 
Sunkaus 91 kg svorio kategorijoje LKA boksininkas 
Mindaugas Dzigelis puikiai kovojo ir nugalėjo jėge-
rių kovotoją Saulių Šuškevičių, kurio pasipriešinimas 
buvo „galingas“. Labai pavargęs, grįžęs į kampą vos 
pastovintis ant kojų Mindaugas garsiai ištarė: „duo-
kit užrūkyt...“ - tai prajuokino šalia sėdėjusį olimpi-
nį čempioną Daną Pozniaką, kuris taip pat nestokojo 
humoro ir pradėjo ieškoti cigaretės. Virš 91 kg super-
sunkaus „galiūnų“ dvikova laimėjo LDK GŠB atsto-
vas K.Januška, nugalėjęs 1997 m. Lietuvos prizininką 
N.Falalajevą KASP.

„Man šis čempionatas patiko. Grūmėsi jauni, pers-
pektyvūs vaikinai. Jiems trūko technikos, bet gelbėjo 
pasitikėjimas savimi ir ryžtas. Nemažai sportininkų 
galėtų bandyti laimę Respublikos čempionate, nes ša-
lies bokso lygis nėra itin aukštas, - sakė vienas teisė-
jų, - Kai mokiausi Kijeve, teisėjavau ukrainiečių karių 
varžyboms. Nepasakyčiau, kad jų kariuomenės bok-
so lygis stipriai pranoktų mūsiškį. Be to, didesnėms 
šalims lengviau rasti gerų boksininkų. Manau, bok-
sininkai svorio kategorijoje iki 75 kg gali varžytis ir 
šalies pirmenybėse ir tarptautiniuose turnyruose.“

Techniniai rezultatai:

57 kg 1.D.Žaunys (MPB GV) 2.R.Kubilius (MPB 
GV) 3.M.Žilo (LKA)
60 kg 1.V.Rysev (MPB GV) 2.M.Ulbinas (KASP) 
3.R.Grigorjevas (LKA)
63,5 kg 1.R.Petrauskas (KASP) 2.R.Vasiliauskas 
(LKA) 3.E.Vitkevičius (MPB GV) 3.D.Ražanskas 
(KASP)
67 kg 1.D.Blažys (KASP) 2.E.Ravaitis (MPB GV) 
3.M.Liuolia (VDAJB) 3.M.Žadvydas (MPB GV)
71 kg 1. J.Kačanovskij (MPB GV) 2.V.Baranauskas 
(KASP) 3.K.Kilinskas (VDAJB) 3.A.Perepečajevas 
(LKA)
75 kg 1.M.Abromavičius (KASP) 2.T.Eismontas 
(LKA) 3.L.Svimelis (MPB GV) 3.R.Visockis (MPB 
GV)
81 kg 1.P.Kavaliauskas (KASP) 2.V.Gražys (VDA-
JB) 3.A.Kasperiūnas (MP) 3.E.Bubinas (MP)
91 kg 1.M.Dzigelis (LKA) 2.S.Šeškevičius (VDA-
JB) 3.M.Grimaila (VDAJB) 3.M.Godliauskas 
(MPB GV)
+91 kg 1.K.Januška (LDK GŠB) 2.N.Falalajevas 
(KASP) 3.D.Gulbinas (VDAJB) 3.E.Gaigalas 
(LKA)

Komandiniai rezultatai:

1.KASP - 71,5 tšk.
2.MPB „Geležinis vilkas“ - 67 tšk.
3.LKA - 48 tšk.
4.Kauno VDAJB - 39 tšk.
5.Ruklos MP - 15,5 tšk.
6.LDK GŠB - 10 tšk.
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2001 m. Trečiasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas
Kariūnai atsirevanšavo ir triumfavo

Trečias Lietuvos bokso čempionatas sugrįžo į Genero-
lo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Iškilmingame 
varžybų atidaryme boksininkus ir svečius sveikino Krašto 
apsaugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenės vadas 
gen. Jonas Kronkaitis. Graži gegužės diena, visų pakili 
nuotaika, šventiškai papuošta salė, dalyvių akyse spin-
dintis ryžtas, lyg ir pranašavo, apie tikro mūšio pradžią. 
Vėliavos pakėlimui išsirikiavę 2000 m. kariuomenės bok-
so čempionato nugalėtojai. Vėliavos pakėlimas buvo pa-
tikėtas jau du kartus tapusiam kariuomenės čempionu 
MPB „Geležinis vilkas“ atstovui gr. Janui Kačanovskiui. 
Kariuomenės orkestras savo nublizgintais instrumentais 
atliko Lietuvos himną, kuris dalyviams buvo tikros mo-
bilizacijos akimirka.

Dalyvių skaičius: 45 dalyviai
Komandos: KASP, MPB „Geležinis vilkas“, Kauno 
VDAJB, LDK GŠB, JVIB, LKA
Varžybų vyr. teisėjas: Romualdas Silickas, NACIO-
NAL (Vilnius)
Vyr. sekretorius: Leonardas Rugys NACIONAL 
(Vilnius)

2001 m. kariuomenės bokso čempionatą pavadin-
čiau „principų bei ambicijų karu“, „kas...ką“. Save ra-
minau mintimis „vyrai labai gerai pasiruošę“, priešta-
ravo kitos mintys – „ar nepalūš psichologiškai, dabar 
jau tikrai žinantys su kuo turės reikalą“. Prisimenu, 
surinkau visus prieš pat startą mūsų „rūsyje“, atnešiau 
grotuvą su Marijono Mikutavičiaus „Olimpiniu him-
nu“ ir pasakiau: „aš savo darbą baigiau dabar prasideda 
Jūsų darbas“, palikau vyrams „letenas“ ir išėjau į salę 
kur jau prasidėjo kovos. 

Antroje poroje į ringą kviečiamas pirmas startuo-
jantis LKA atstovas Danas Leščinskas. Išėjome į rau-
doną ringo kampą, pažiūrėjus vienas kitam į akis su-
pratau – „tuoj Danas jį užmuš...“ taip ir buvo. Jėgerių 
komandos boksininkas neprasilaikė net raundo. Da-
nui grįžus į kampą sakau: „kam taip skubi“, jis man 
atsakė: „nenoriu laukti teisėjų malonių ir kad pasi-
kartotų praeitų metų čempionatas“ - supratom vienas 
kitą. Gera pradžia pusė darbo - tas pirmas akcentas, 
geras tonas - jis labai svarbus, ypač tiems kurie star-
tuoja pirmą kartą.

Trečios poros užduotis labai atsakinga - LKA ko-
mandos naujokui Arnui Šutjevui „pasisekė“ jo prieši-
ninkas MPB „Geležinis vilkas“ gr. Janas Kačanovs-
kis. Pirmo raundo užduotį Arnui Šutjevui pavyko 
įvykdyti, jis išlaikė distanciją ir išvengė stipraus smū-
gio. Bet žinau, kad antram raunde tai padaryti bus 
sunkiau, didelė kovos įtampa, atsirado nuovargis, nes 
labai didelis psichologinis barjeras dar iki kovos ka-
mavo kariūną, juk tai jam pirma kova ir su ne bet kuo, 
o su Europos kikbokso čempionu. Antram raunde Ja-
nas pradėjo „presinguoti“, vis dažniau akcentuojantys 
smūgiai pradėjo pasiekti tikslą. Raundo pabaigoje iš-
mečiau rankšluostį. Pasigirdo žiūrovų plojimai. Atė-

jus į mūsų kampą padėkoti ir 
paspausti ranką Janas ištarė: 
„geras vaikas...“, atsakiau: „la-
bai geras, bet visai žalias...“

Jau antras čempionatas, kai 
mes neturime savo komandos 
gretose Lietuvos bokso lyderio, 
Jaroslavo Jakšto, kuris „dirba“ 
Lietuvos bokso rinktinės sudė-
tyje ir startuoja pagal rinktinės 
planą, o kaip svarbu komandai 
turėti tokio lygio lyderį.

Kariuomenės čempionate 
„debiutas“ - pirmakursio Dei-
vido Mikalonio - jis mūsų ko-
mandoje pagal patyrimą an-
tras, nusileidžia tik kpt. Ryčiui 
Vasiliauskui. Prisimenu, kai po 
pirmos sesijos Deividui atsira-III Lietuvos kariuomenės bokso čempionato atidarymo ceremonija
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do problemų su mokslais. Grėsė pašalinimas. Kokia 
kova užvirė dėl jo. Komandos draugai, vyresnių kursų 
kariūnai Tomas Eismontas, Petras Romaška ir kiti, 
dėl Deivido ėjo, „laidavo“, „garantavo“ ne vien į studi-
jų skyrių bet ir pas patį akademijos viršininką. Prisi-
dėjo ir karininkai kpt. Rytis Vasiliauskas, kpt. Marius 
Matukas. Bendrom jėgom ištraukėm. Tai jau antras 
atvejis mūsų rinktinėje, analogiška situacija vyko su 
Mindaugu Dzigeliu, dėl kurio irgi buvo pajungtos vi-
sos jėgos. Tai gera, sveika kolektyvo Dvasia. Tai su-
keldavo didelį pasitikėjimą savo vyrais. Galiu tvirtai 
pasakyti, nors mums trūko patirties, bet vyrai suge-
bėjo patirtį kompensuoti savo drąsa, didžiule valia, 
atkaklumu ir tai juos sulygino su tomis bokso žvaigž-
dėmis, su kuriomis jie buvo susitikę ringo kovose ir 
juos nugalėdavo.

Deividas gražiai laimėjo pirmą kovą. Tik pusfina-
lyje susitiko su savo draugu iš Alytaus, jau daug metų 
Lietuvos bokso rinktinės vienu iš lyderių, pasižymin-
čiu savo stabilumu, Raimundu Petrausku (KASP), jie 
abu vieno trenerio - Sergejaus Golubevo auklėtiniai. 
Tada mes visi pamatėme kas iš tikrųjų yra Deividas - 
„tai tikras riešutėlis“ - nors kovą jis pralaimėjo taškais, 
bet Raimundui tai buvo sunki kova.

Pusfinaliai buvo ti-
krų išbandymų diena. Po 
pirmos atrankinių kovų 
dienos KASP komanda 
prarado tik vieną bok-
sininką G.Gedgaudą, 
kurį išmušė kariūnas 
T.Eismontas. Ir vienuo-
lika iš dvylikos pateko į 
pusfinalį. LKA prarado 
du boksininkus: Arną 
Šutjevą ir Ernestą Kuolą, 
kurį sekundantas nuėmė 
po pirmo raundo kovoje 
su KASP pajėgiausiu 
komandos boksininku 
Pauliumi Kavaliausku. 
Iš LKA komandos į 
pusfinalį pateko dešimt 
iš dvylikos, iš MPB „Ge-
ležinis vilkas“ komandos į pusfinalį pateko septyni iš 
dešimties, jie, kaip ir LKA komanda, prarado du bok-
sininkus: 75  kg A.Urbanovič nusileido LDK GŠB 
boksininkui A.Bazarevič ir M.Godliauskas pralošė 
kariūnui M.Dzigeliui. Vienas iš „vilkų“ 51  kg svorio 
kategorijoje (ten du dalyviai) ir A.Vilčinskas iš karto 
finale. Jėgos pasiskirstė apylygiai. Kas yra kas parodys 
tik kovos.

Kariuomenės čempionatas pradeda prilygti Lietu-

vos nacionaliniam čempionatui. Pusfinalio dvikovo-
se iš aštuoniolikos boksininkų porų bent jau vienas iš 
varžovų (daugelyje porų ir abu varžovai) buvę ar bū-
simi Lietuvos nacionalinio čempionato nugalėtojai, 
finalininkai bei prizininkai. Finale tik viena 51 kg 
svorio kategorijos boksininkų pora, kurių pavardės 
negirdėtos.

Po atkaklių kovų pusfinalyje į finalą iškopė aštuo-
ni LKA, penki KASP, keturi MPB „Geležinis vilkas“ 
ir du VDAJB atstovai.

51 kg svoryje A. Vilčinskas nugalėjo VDAJB 
boksininką V.Vilionį. Iki 57 kg pergalė 2:1 atiteko 
R.Kubiliui (MPB GV), kuriam rimtai pasipriešino 
kariūnas M.Žilo. Iki 60 kg pergalė vėl atiteko „vil-
kams“ - V.Rysevas nugalėjo A.Andriušaitį (KASP). 
Svorio kategorijoje iki 63,5  kg vyko dramatiška kova 
tarp kariūno V.Babecko ir V.Baranausko (KASP). Tai 
būtent tokia kova, kurią, nepaisant loginių išdėstymų, 
laimėjo LKA boksininkas Vytenis Babeckas, tai buvo 
antroji kova jo gyvenime, pirmą savo kovą jis pusfina-
lyje laimėjo prieš stiprų boksininką iš MPB „Geleži-
nis vilkas“ Maksimą Akulšiną. Finalo kova įspūdinga 
tuo, kad Vytenis pademonstravo - „autoritetų“ bokse 
jam nėra jei turi tvirtą charakterį ir valią.

Svorio kategorijoje iki 67 kg susitiko du LKA bok-
sininkai: kpt. Rytis Vasiliauskas ir kariūnas Danas 
Leščinskas. Ši kova bokso veteranui buvo tam tikros 
„palydos“, Rytis atsisveikino su boksu.

Po kovos Danas sakė: „mano finalinė kova buvo 
vakar, aš ją laimėjau ir man tai didžiulė pergalė, atsi-
griebiau už praeitus metus“. D.Leščinskas ypatingai 
tvirto, vyriško charakterio, labai tiesus žmogus ir jau-
tė nuoskaudą teisėjams dėl kovos su D.Blažiu 2000 m. 

V. Babeckas, A. Mesiac ir M. Akulšin
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kariuomenės bokso čempionate. Šiais metais teisėjams 
Danas nepaliko jokių abejonių, jis tiesiog sutriuškino 
KASP patyrusį boksininką.

71 kg svoryje susitiko du bokso meistrai: Janas 

Kačanovskis (MPB GV) ir Raimundas Petrauskas 
(KASP). Tai kvapą gniaužanti kova, kurios pabaigą 
teisėjams nuspręsti buvo labai sunku. Pergalė atiteko 
Janui, bet jei būtų buvę atvirkščiai, tai manau Janas 
neturėtų daug pretenzijų. Tai lygiaverčių priešinin-
kų kova, įspūdingai graži, pademonstruotas aukštas 
meistriškumas, atkaklumas.

Kova 75 kg svorio kategorijoje buvo aiški, laimėjo 
kariūnas Tomas Eismontas prieš savo draugą kariūną 
Remigijų Miką. Tomas nuosekliai ėjo iki pergalės - 

pirmame kariuomenės bokso čempionate jis buvo tre-
čias, antrame antras, ir štai pelnytai tapo čempionu.

Pussunkiame svoryje, iki 81 kg, pasikartojo pra-
ėjusių metų finalinė kova - Paulius Kavaliauskas 
(KASP) laimėjo prieš Vygantą Gražį (VDAJB). Ka-
riūnas Mindaugas Dzigelis užtikrintai laimėjo visus 
savo susitikimus sunkaus svorio - 91 kg kategorijoje: 
pirmoje kovoje įveikė „vilką“ M.Godliauską, antroje 
nokautavo KASP bokso veteraną R.Radžių ir finale, 
techniškai, nepalikdamas jokių abejonių, nugalėjo jė-
gerių boksininką A.Abromavičių.

Supersunkiame svoryje, virš 91 kg, nokautu laimė-
jo KASP komandos atstovas klaipėdietis Mindaugas 
Kulikauskis, žymus bokso meistras, kuris tiksliu smū-
giu per „kepenis“ paguldė LKA kariūną Petrą Ro-
mašką. Viskas įvyko labai greitai, tik prasidėjus kovai. 
Toks buvo varžybų pabaigos akcentas.

Pačioje čempionato aprašymo pradžioje minėjau, 
kad tai buvo „principų bei ambicijų karas“ ir, turbūt, 
tai tiesa, nes šį kartą laimėjo kariūnai. Ir labai gaila, 
kad po šio čempionato tokio pajėgumo KASP koman-
da, kuriai atiteko tik trečia komandinė vieta, daugiau 

nebestartuoja kariuomenės bokso čempionatuose. Ar 
iš tikro ambicijos suveikė? Norėtųsi tikėti kad ne...

Plk.ltn. V.Mizgaitis, plk.ltn. A.Kucharevas, 
R.Vasiliauskas 

D.Blažys, A.Mesiac, D.Leščinskas 

Plk.ltn. V.Mizgaitis, R. Mika, T.Eismontas, 
A.Bazarevič

A.Abromavičius ir M.Daigelis
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Techniniai rezultatai:

48 kg 1.I.Manocha (MPB GV)
51 kg 1.A.Vilčinskas (MPB GV) 2.R.Vilionis 
(VDAJB)
54 kg 1.S.Partnovas (MPB GV)
57 kg 1.R.Kubilius (MPB GV) 2.M.Žilo (LKA) 
3.M.Lekaitis (KASP) 3.G.Dvoinikovas (JVIB)
60 kg 1.V.Rysev (MPB GV) 2.A.Adriušaitis 
(KASP) 3.M.Ulbinas (KASP) 3.R.Grigorjevas 
(LKA)
63,5 kg 1.V.Babeckas (LKA) 2.V.Baranauskas 
(KASP) 3.M.Akulšin (MPB GV) 3.M.Jušas 
(KASP)
67 kg 1.R.Vasiliauskas (LKA) 2.D.Leščinskas 
(LKA) 3.K.Budrevičius (MPB GV) 3.D.Blažys 
(KASP)
71 kg 1.J.Kačanovskij (MPB GV) 2.R.Petrauskas 
(KASP) 3.R.Kulevičius (VDAJB) 3.D.Mikalonis 
(LKA)

75 kg 1.T.Eismontas (LKA) 2.R.Mika (LKA) 
3.A.Jančiauskas (JEG) 3.A.Bazarevičius (MPB GV)
81 kg 1.P.Kavaliauskas (KASP) 2.V.Gražys (VDA-
JB) 3.A.Voska (JVIB) 3.D.Binkis (MPB GV)
91 kg 1.M.Dzigelis (LKA) 2.E.Abromavičius 
(VDAJB) 3.R.Radžius (KASP) 3.G.Branevičius 
(JVIB)
+91 kg 1.M.Kulikauskis (KASP) 2.P.Romaška 
(LKA) 3.N.Falalejevas (KASP) 3.M.Tamoševičius 
(MPB GV)

Komandiniai rezultatai:

1.LKA - 84 tšk.
2.MPB „Geležinis vilkas“ - 73,5 tšk.
3.KASP - 73 tšk.
4.VDAJB - 42,5 tšk.
5.VJIB - 14,5 tšk.
6.LDK GŠB - 7,5 tšk.

Iš kairės sėdi : M.Žilo, R.Grigorjev, N.Žukauskas, D.Mikalonis, D.Leščinskas; iš kairės stovi: 
V.Babeckas, E.Kuolas, T.Eismontas, treneris Z.Gricko, R.Mika, A.Šutjevas, P.Romaška, R.Sabaitis, 
M.Dzigelis, R.Vasiliauskas
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2002 m. 
Ketvirtasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Kariūnų atsidėkojimas už bokso salę - čempionų 
taurė

Prisimenu, kai naujai paskirtas Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. Algis 
Vaičeliūnas, susipažindamas su LKA, sporto komplekse, 
vaikščiojo per sales ir buvo atvestas į „rūsį“. Apsižiūrėjo 
ir paklausė: „Kas čia pas jus?“. Pasakėm, kad bokso salė. 
Supratome, kad tai ką jis pamatė, jam paliko prastą įspū-
dį. Po pauzės jis ištarė savo pavaduotojui: „Bokso salė bus“ 
ir išėjo.

Po kiek laiko LKA prasidėjo statybos ir sporto kom-
plekso viršininkas Gediminas Stulgaitis manęs paklausė: 
„Ar matei savo naują bokso salę?“ ir nuvedęs mane į pa-
talpą juokdamasis paklausė: „Ar tiks?“ „Na,- pagalvojau 
sau, - kas taip juokauja.“ O mintys galvoje – „Negi čia iš 

tikro tiesa? Tokia erdvi bokso salė - tai tikra svajonė. Ne-
jaugi čia bus mūsų - netikiu savo akims“. Ir patikėjau tik 
tada, kai fizinio rengimo katedros viršininkas, kpt. Rytis 
Vasiliauskas, išsikvietė mane ir liepė ieškoti ringo bei nu-
braižyti bokso salės išplanavimą. Taip, tada tai pavirto 
realybe. Ir Karo akademijos viršininko plk. A. Vaičeliūno 
žodis buvo ištesėtas. Nuo visų Lietuvos bei kariuomenės 
boksininkų didelis Ačiū!

Dalyvių skaičius: 58 dalyviai
Komandos: MPB „Geležinis vilkas“, VDAJB, 
KASP, LDK GŠB, JVIB, KJP, MP, Birutės MPB, 
LKA - 1, LKA – 2
Varžybų vyr. teisėjas: Romualdas Silickas, NACIO-
NAL (Vilnius)
Vyr. sekretorius: Leonardas Rugys NACIONAL 
(Vilnius)

Gegužės 19 d. LKA naujoje bokso salėje dvigu-
ba šventė - naujos modernios bokso salės ir ketvirto 
Lietuvos kariuomenės bokso čempionato atidarymas. 
Ta progą sveikinimo žodžius tarė KAM sekretorius 
Jonas Gečas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijos viršininkas plk Algis Vaičeliūnas ir Lie-
tuvos bokso federacijos sekretorius Vytautas Sinke-
vičius, kuris įteikė plk. A.Vaičeliūnui Lietuvos bokso 
federacijos padėkos raštą.

Naujame ringe išsirikiavo devynių komandų boksi-
ninkai, pristatyta varžybų teisėjų brigada, vėliavos pa-

„Legendinis rūsys“ sėdi: P.Romaška, V.Babeckas, D.Mikalonis, N.Žukauskas; stovi: J.Girdauskas, 
D.Kalėda, E.Kuolas, M.Sadauskas, A.Šutjevas, R.Mika, M.Dzigelis, T.Eismontas, M.Matukas, 
treneris Z.Gricko, A.Reišys 
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Povilas susitiko su Lietuvos čempionato prizininku, 
tris kartus kariuomenės čempionu, „vilkų“ boksinin-
ku Viktoru Rysevu. Neprisimenu, kad per visus tris 
kariuomenės bokso čempionatus, V.Rysevas nors vie-
ną kovą būtų atsiboksavęs iki galo. Jis labai „aštriai“ 
smūgiuojantis boksininkas ir dauguma kovų laimėda-
vo nokautais arba aiškia persvara. Atsilaikyti prieš jį, 
o juo labiau laimėti labai nepaprasta. Bet Povilas ne 
tik atsilaikė, bet ir vienbalsiu teisėjų sprendimų lai-
mėjo kovą. Įvykdė visus jam iškeltus uždavinius, kaip 
tikras karys. Džiugi pergalė.

Kariūnui Deividui Mikaloniui (svorio kategorija 
iki 75 kg) po įspūdingos vakarykštės kovos su MP 
boksininku, patyrusiu veteranu, Sergejumi Možajevu, 
kurios metu, mums pavyko greitai surasti raktą nuo 
MP boksininko gynybos, ir iki kovos galo Sergejus 
niekaip negalėjo apsiginti nuo apatinio dešinės rankos 
smūgio į galvą. Ši įsimintina kova, labai patiko Aka-
demijos viršininkui plk. A.Vaičeliūnui, kuris praeity-
je taip pat gerai boksavosi. Pusfinalio kova su „vilkų“ 
boksininku M.Stefanovič, D.Mikaloniui nebuvo sun-
ki, matėsi, kad priešininkas labai atsargus, neaštrino 

įvykių ir Deividas ramiai nugalėjo.
Geru žodžiu labai norisi paminėti jėgerių kovo-

toją, Saulių Šeškevičių, kuriam kariūnai buvo „kaip 
užkerėjimas“ – 2000 m. finale Saulius svorio katego-
rijoje iki 91 kg taškais pralaimėjo kariūnui Mindau-
gui Dzigeliui, 2001 m. pirmoje kovoje supersunkaus 
svorio kategorijoje pralošė kariūnui Petrui Romaškai, 
2002 m. svorio kategorijoje iki 81 kg pusfinalio kovo-
je pralošė kariūnui Ernestui Kuolui, 2003 m. svorio 
kategorijoje iki 81 kg ketvirtfinalio kovoje pralaimėjo 
kariūnui Gyčiui Augūnui ir 2004 m. svorio katego-
rijoje iki 91 kg pusfinalyje - kariūnui Mariui Eigmi-
nui. Ir įdomu tai, kad visos kovos buvo labai galingos, 

kėlimui buvo pakviestas IV kurso 
kariūnas Jaroslavas Jakšto. Pasi-
baigus dalyvių paradui, suskam-
bo gongas, po kurio į ringą buvo 
pakviesta pirma boksininkų pora, 
svorio kategorija iki 71 kg. Tai 
MPB „Geležinis vilkas“ atstovas, 
tris kartus Lietuvos kariuomenės 
bokso čempionas J.Kačanovskis 
bei jo varžovas Birutės MPB 
boksininkas V.Nedveckis. Kova 
greitai pasibaigė dėl labai skir-
tingo boksininkų lygio. Aiškia 
persvara nugalėjo „vilko“ boksi-
ninkas. Ir visos šios dienos kovos 
nebuvo įdomios, tai aštuntfina-
lio atrankinės varžybos. Pirmą 
ir vienintelį kartą per kariuomenės bokso čempionatų 
istoriją taip atsitiko, kad varžybos prasidėjo nuo aš-
tuntfinalio ir užtruko keturias dienas. Kai kurie bok-
sininkai, kurių svorio kategorijoje buvo daugiau nei 8 
dalyviai, turėjo keturias kovas.

Ketvirtfinalio kovos vyko panašiai kaip ir pirmą 
dieną, be didelių intrigų. Susidarė įspūdis, kad kaupė-
si debesys ir tuoj prasidės audra. Taip, audra prasidėjo 
trečią varžybų dieną, pusfinalio kovose.

LKA pirmakursis Povilas Apuokas (svorio katego-
rija iki 63,5 kg) ringe ne naujokas. Jis marijampolietis, 
turėjęs apie 35 kovas, boksavęsis jaunių ir jaunimo var-
žybose. Vyrų ringas labai skiriasi. Jau pirmoje kovoje 

J.Gečas ir plk. A.Vaičeliūnas

S.Šeškevičius viduryje
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Saulius - retas kovotojas, su tvirtu charakteriu, valin-
gas, boksuojasi nuo kovos pradžios iki paskutinės se-
kundės, atiduodamas viską dėl pergalės, su juo labai 
sunku boksuotis. Tikras pavyzdys visiems kariams ir 
sportininkams.

Į finalą užkopė aštuoni LKA -1, šeši VDAJB, ke-
turi MPB „Geležinis vilkas“, vienas - KASP, vienas 
- JVIB komandų boksininkai. Kova dėl nugalėto-
jo taurės šį kartą užvirė tarp LKA ir VDAJB bokso 
rinktinių. 

Finalai prasidėjo nuo 54 kg svorio kategorijos, ku-
rioje D.Jančiauskas (VDAJB) nugalėjo A.Juodžiukyną 
(KASP), svorio kategorijoje iki 57 kg R.Markovskis 
(VDAJB) nugali K.Šiaučiūną (JVIB). Svorio ka-
tegorijoje iki 60 kg „Geležinio vilko“ boksininkas 
M.Akulšin nugali A.Volkovą, VDAJB atstovą.

Svorio kategorijoje iki 63,5 kg Povilas Apuokas su-
sitiko su dabar tarnaujančiu VDAJB ltn. Vyteniu Ba-
becku. Vėl pavyko, kaip ir pusfinalyje teisingai „pa-
statyti“ kovą, ir Povilas laimėjo. Netikėta, bet labai 
reikalinga pergalė. Negalvojau, kad jis atsistatys po 
vakarykščios kovos su V.Rysevu, kurioje jis buvo vi-
sai „išsikrovęs.“ Bet ir Vytenis ne tas, matyt nelabai 
pasiruošė, trūksta „kvapo“ ir jis iki finalo „pravedė“ 
dvi kovas, tai irgi jautėsi. Abu boksavosi tvirtos valios 
dėka. Bet kova vyko labai įtemptai, kaip boksininkai 
sako: „iš kumščio į kumštį.“

Svorio kategorijoje iki 67 kg kariūnas D.Leščinskas 
nugalėjo kariūną A.Gaikovą.

Svorio kategorijoje iki 71 kg Janas Kačanovskis 
nugalėjo kariūną Nerijų Žukauską. Nerijus pasiprie-
šino, bet Jano meistriškumas buvo akivaizdus ir kovos 
pabaigoje dėl „pramuštos“ nosies man teko nutraukti 
kovą. Svorio kategorijoje iki 75 kg susitiko du kariūnai 
ir Deividas Mikalonis nugalėjo Andrių Reišį. Pussun-
kioje svorio kategorijoje iki 81 kg V.Gražys (VDAJB) 

antrą kartą tapo kariuomenės čempionu - nugalėjo 
E.Kuolą (LKA). Pirmo sunkaus svorio auksas atiteko 
MPB „Geležinis vilkas“ boksininkui M.Godliauskui, 
kuris nugalėjo jėgerį A.Vilių.

Varžybų kulminacija - kova svorio kategorijoje +91 
kg, supersunkiame svoryje, galėtų papuošti ne tik 
Lietuvos nacionalinį čempionatą bet ir Europos, Pa-
saulio bei Olimpines varžybas. Jos metu LKA atsto-
vas Jaroslavas Jakšto nugalėjo MPB „Geležinis vilkas“ 
boksininką Kęstutį Bitkevičių.

Techniniai rezultatai:

48 kg 1.A.Šveistys (VDAJB)
51 kg 1.D.Kaminskas (VDAJB)
54 kg 1.D.Jančiauskas (VDAJB) 2.A.Juodžiukynas 
(KASP-2)
57 kg 1.R.Markovskis (VDAJB) 2.K.Šiaučiunas 
(JVIB)
60 kg 1.M.Akulšin (MPB GV) 2.A.Volkov (VDA-
JB) 3.N.Alekna (LKA-1)
63,5 kg. 1.P.Apuokas (LKA-1) 2.V.Babeckas (VDA-
JB) 3.V.Rysev (MPB GV) 3.V.Anisimenko (LKA-2)
67 kg 1.D.Leščinskas (LKA-1) 2.A.Gaikovas (LKA-
1) 3.D.Žeimo (MPB GV) 3.M.Marčiukov (VDAJB)
71 kg 1.J.Kačanovskij (MPB GV) 2.N.Žukauskas 
(LKA-1) 3.R.Gusev (LKA-1) 3.R.Bačiauskas (MP)
75 kg 1.D.Mikalonis (LKA-1) 2.A.Rešys (LKA-1) 
3.M.Stefanovič (MPBGV) 3.A.Juška (KJP)
81 kg 1.V.Gražys (VDAJB) 2.E.Kuolas (LKA-1) 
3.G.Augūnas (LKA-1) 3.S.Šeškevičius (VDAJB)
91 kg 1.M.Godliauskas (MPB GV) 2.A.Vilius 
(VDAJB) 3.A.Zinkevič (MPB GV) 3.R.Sabaitis 
(LKA-2)
+91 kg 1.J.Jakšto (LKA-1) 2. K.Bitkevičius (MPB) 
GV) 3.M.Venckus (MPB GV) 3.G.Palionis (Birutės 
MPB)

Plk. A.Vaičeliūnas, J.Gečas ir Z.Gricko
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Sėdi: R.Gusev, A.Gaikovas, 
D.Leščinskas, N.Žukauskas, 
D.Mikalonis; stovi: N.Alekna, 
G.Augūnas, A.Reišys, tre-
neris Z.Gricko, J.Jakšto, 
N.Kalionov, R.Sabaitis, 
E.Kuolas, P.Apuokas, 
M.Petraitis 

Komandiniai rezultatai:

1.LKA-1 - 73,5 tšk.
2.VDAJB - 68 tšk.
3.MPB „Geležinis vilkas“ - 58,5 tšk.
4.Birutės MPB - 11,5 tšk.
5.LKA-2 - 11 tšk.
6.MP - 10,5 tšk.
7.JVIB - 8 tšk.
8.KJP - 7,5 tšk.
9.KASP-2 - 6 tšk

2003 m. Penktasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Kariūnų varžovai - buvę kariūnai

Pirmasis karių bokso čempionatas surengtas prieš ke-
tverius metus, 1999 metais, Lietuvos karo akademijoje. 
Šeimininkams jis buvo itin sėkmingas - kariūnai laimėjo 
Lietuvos kariuomenės čempionato bokso taurę. 2000 me-
tais buvo tik treti, tuomet triumfavo savanoriai pelnę 
pirmą vietą bei Motorizuotosios pėstininkų brigados „Ge-
ležinis vilkas“ kariai, likę antri. Vėlesni metai Lietuvos 
karo akademijai buvo sėkmingi - dvejus metus taurę vėl 
garbingai iškovojo kariūnai.

Pasak Karo akademijos fizinio parengimo katedros 
instruktoriaus ir bokso trenerio Zinovijaus Gricko, gali-
mybėms vėl iškovoti taurę buvo padėtas taškas, nes pers-

pektyvūs boksininkai išvyko tarnauti į kitus dalinius. 
Garsieji kariuomenės boksininkai Jaroslavas Jakšto (91 kg 
svorio kategorija), Danas Leščinskas (69 kg svorio kate-
gorija), Vytenis Babeckas (60 kg svorio kategorija) iš Vy-
tauto Didžiojo jėgerių bataliono bei kiti kovojo prieš Karo 
akademijos auklėtinius, finalinėse kovose nugalėjo savo 
varžovus.

„Ateityje taip pat nesitikime didelių pergalių, nes da-
bartinė padėtis gan liūdna - į Karo akademiją stoja fiziš-
kai silpnesni, - pasakojo fizinio parengimo instruktorius. 
– Ankščiau, būdavo, atsižvelgiama į fizinio lavinimo 
pažymį, todėl perspektyvius sportininkus atrinkti būda-
vo lengviau. Pernai nekaip pasirodėme ir Lietuvos bok-
so čempionate. 2000 - siais turėjome vieną čempioną ir 
du prizininkus, 2001 - siais mūsų auklėtinai pelnė vieną 
pirmą, vieną antr, ir dvi trečias vietas, o 2002 - ieji buvo 
nesėkmingi - nė vienos prizinės vietos. [Taurė - buvusių 
auklėtinių rankose. Lijana Cibulskienė „Karys“ Nr. 4, 
2003]

Dalyvių skaičius: 58 dalyviai
Komandos: Karaliaus Mindaugo MPB, VDAJB, 
MPB “Geležinis vilkas”, MP, KASP, LKA
Varžybų vyr. teisėjas: Egidijus Kondrotas AIBA 
(Kaunas)

��



Z.Gricko taip įvertino čempionato lygį: „Itin įspū-
dinga finalinė Jaroslavo Jakšto ir Kęstučio Bitkevi-
čiaus iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Gele-
žinis vilkas“ kova. Jie abu - Lietuvos rinktinės nariai, 
K.Bitkevičius dabar atlieka privalomąją karo tarny-
bą Vytauto Didžiojo jėgerių batalione. Ši kova kaip ir 
praeitame čempionate buvo itin įdomi. Pernai Jarosla-
vas boksavosi Pasaulio karių bokso čempionate Airi-
joje. Tuomet čempionu paskelbtas rusų sportininkas, 
nors iš tiesų kovą laimėjo J.Jakšto. Tiesiog jam teisė-
jai pagailėjo čempiono vardo – deja, kartais pergalės 
bokse pripažįstamos tendencingai“.

Neblogai pasirodė ir kiti sportininkai. 64 kg svorio 
kategorijoje žiūrovus sužavėjo Mindaugas Laurinaitis 
iš Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono ir KASP atsto-
vas Vitalijus Filipovas. M.Laurinaitis pripažintas šių 
metų techniškiausiu sportininku. Karo akademijos 
auklėtinis Nerijus Žukauskas puikiai kovojo su buvu-
siu kolega Danu Leščinsku, nors kovą pralaimėjo, ta-
čiau stebintiems šią dvikovą suteikė malonių akimir-
kų.

Šiemet čempionato bokso taurė atiteko Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono bok-
sininkams: 54 kg svorio kategorijoje dalinio atstovas 
E.Trabša nugalėjo V.Morkūną iš Mokomojo pul-
ko, 57 kg svorio kategorijoje panevėžietis V.Gurnius 
įveikė A.Juodžiukyną (KASP). Vytauto Didžiojo 
jėgerių bataliono boksininkas V.Babeckas laimėjo 
prieš mindaugietį R.Šmeliovą (60 kg svorio katego-
rija). Lietuvos karo akademijos auklėtiniai A.Reišys 
ir D.Mikalonis susigrūmė dėl čempionų vardo 75 kg 
svorio kategorijoje, laimėjo D.Mikalonis. Motorizuo-
tosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ karys 
T.Šimkus (82 kg) įveikė kariūną G.Augūną.

Dalyvaus pasaulio karių čempionate

„Jei mūsų komanda būtų tokia kaip buvusi, lai-
mėtume daugelį kovų,“ - tvirtino fizinio parengimo 
instruktorius Z. Gricko. Paklaustas, ar nejaučia ap-
maudo, kai tenka išsiskirti su sportininkais, pripaži-
no, kad visų trenerių toks likimas, sportininkai - ne 
muzikantai, jų kelias labai trumpas. Prisiminęs sun-
kią pradžią, Z.Gricko pasidžiaugė, kad bendras ka-
riuomenės čempionato lygis kyla. Šiemet Lietuvos 
kariuomenės boksininkai taip pat ruošiasi dalyvauti 
Pasaulio karių čempionate. Jau paskirtas vyriausiasis 
treneris - Vitalijus Straleckas, vasarą sportininkai tre-
niruosis stovykloje.

Vis dėlto treneris gali džiaugtis, jog ir Karo 
akademijoje yra gerų sportininkų. Vienas iš jų – 
D.Mikalonis, toks pat perspektyvus, kaip ir J. Jakšto: 
„Mokydamasis Karo akademijoje J.Jakšto vaikščiojo į 

V.Babeckas, R.Šmeliovas ir D.Pozniakas

centrą, kur bokso rinktinė rengėsi pagal atskirą planą. 
Juk aš mokau juos boksuotis, o tie kurie jau moka ne-
tobulėja, todėl mano užduotis - sudaryti jiems sąlygas 
kilti aukštyn. Deividas labai ramus, turi boksininkui 
reikalingų savybių.“

Dabar sprendžiama, ar suteikti jam galimybę spor-
tuoti centre. Tuomet turėtume dar vieną gerą boksi-
ninką.

Beje, sportininkas taip pat važiuos į Pasaulio karių 
bokso čempionatą - kaip ir praėjusiais metais.

Techniniai rezultatai:

48 kg 1.N.Antiuchovas (Karaliaus Mindaugo MPB)
54 kg 1.E.Trabša (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.V.Morkūnas (MP) 3.P.Beita (MPB GV) 
3.V.Berulis (VDAJB)
57 kg 1.V.Gurnius (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.A.Juodžiukynas (KASP) 3.J.Viselga (LKA) 
3.V.Astrakovas (VDAJB)
60 kg 1.V.Babeckas (VDAJB) 2.R.Šmeliovas (Kara-
liaus Mindaugo MPB) 3.J.Žilinskas (MP)
64 kg 1.M.Laurinaitis (VDAJB) 2.V.Filipovas 
(KASP) 3.T.Svirskis (MPB GV) 3.D.Butkevičius 
(Karaliaus Mindaugo MPB)
69 kg 1.D.Leščinskas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.N.Žukauskas (LKA) 3.J.Rakovski (MPB GV) 
3.A.Malikas (VDAJB)
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75 kg 1.D.Mikalonis (LKA) 2.A.Reišys (LKA) 
3.M.Dovydas (MPB GV) 3.A.Romančik (MP)
81 kg 1.T.Šimkus (MPB GV) 2.G.Augūnas 
(LKA) 3.T.Eismontas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.V.Jampolcevas (MP)
91 kg 1.M.Dzigelis (LKA) 2.M.Eigminas (LKA) 
3.Ž.Šnrskis (MPB GV) 3.R.Levinas (Karaliaus 
Mindaugo MPB)
+91 kg 1.J.Jakšto (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.K.Bitkevičius (MPB GV) 3.P.Kunickas (VDAJB) 
3.A.Bitkevičius (MPB GV)

Komandiniai rezultatai:

1.Karaliaus Mindaugo MPB - 51,5 tšk.
2.LKA - 47,5 tšk.
3.MPB „Geležinis vilkas“ - 38,5 tšk.
4.VDAJB - 38 tšk.
5.MP - 22,5 tšk.
6.KASP - 12 tšk.

D.Butkevičius, V.Syrevič, T.Eismontas, V.Gurnius, D.Leščinskas, E.Trabša, R.Levinas, N.Antiuchovas, 
treneris V.Učajev, R.Šmeliovas, J.Jakšto, komandos vadovas K.Šeniauskas, R.Kubilius 
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2004 m. Šeštasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Pergalės ir pralaimėjimai sporte dažnai turi savąją 
kainą - įranga, specializuotos salės, laikas, praleidžia-
mas jose. Tačiau klystų, tie kurie teigtų, jog šios sąlygos 
sudaro prielaidas sėkmei. Pergalė - nenuspėjamas daly-
kas, priklausantis nuo daugelio faktorių, tačiau svar-
biausi jų - sportininkų valia, ryžtas ir atkaklumas, noras 
bet kokiomis priemonėmis patirti laimėjimo džiaugsmą. 
Kariuomenės bokso čempionate, tradiciškai vykstančiame 
Lietuvos karo akademijoje, jau antrus metus laurus skynė 
nedidelio dalinio komanda. [Kieno kumščiai stipriausi? 
Dalius Pukys „Karys“ Nr.4, 2004]

Dalyvių skaičius: 40 dalyvių
Komandos: Karaliaus Mindaugo MPB, MP, VDA-
JB, Birutės MPB, LP (S), Vaidoto TPLB, LKA
Varžybų vyr. teisėjas: Algis Majauskas AIBA (Kau-
nas)

Savotiška Lietuvos kariuomenės bokso čempiona-
to, vykusio praėjusiais metais Lietuvos karo akademi-
joje, sensacija tapo Karaliaus Mindaugo bataliono ko-
manda, iškovojusi pirmą vietą. Beje, Karo akademijos 
sporto instruktoriai tuomet leido suprasti - nenuosta-
bu, kad mindaugiečiai laimėjo, juk pas juos tarnauja 
buvę kariūnai, padėję išplėšti pergalę. Iš tiesų nuo-
pelnus pripažinti vien buvusiems auklėtiniams buvo 
neteisinga - jų indėlio niekas neneigė, juk Jaroslavas 
Jakšto, Danas Leščinskas ir Tomas Eismontas garsūs 
sportiniais laimėjimais. Vis dėlto didžiausias indėlis 
priklauso septyniems privalomosios karo tarnybos ka-
riams ir seržantams, kurios paruošė treneris srž. Ro-
landas Kubilius ir fizinio parengimo specialistas 
j. psk. Konstantinas Šeniauskas. Karių atranka, tre-
niruotės, kruopštus dalinio sporto specialistų darbas 
parodė, jog ir nedideliame batalione galima surinkti 
puikią komandą, sugebančią skinti prizines vietas.

Sportas - loterija, todėl kartais suplanuoti varian-
tai subyra į šipulius. Praėjusiais metais mindaugiečiai 
tvirtino nė sapnuoti nesapnavę, kad pavyks laimėti 
prieš Karo akademiją. Tačiau į šių metų čempionatą 
jie jau atvyko su tvirta nuostata laimėti. Taip ir atsi-
tiko - atvežę visą komandą - vienuolika boksininkų, 

mindaugiečiai vėl atsistojo ant aukščiausios pakylos. 
Kaip ir tikėtasi, daugiausia pirmosios vietos me-

dalių iškovojo Karaliaus Mindaugo bataliono kariai. 
Iki 51 kg svorio kategorijoje šio dalinio kariui Rialdui 
Skerlo pergalė atiteko be jokių pastangų - tiesiog ne-
atsirado tiek sveriančių priešininkų, todėl jis pripažin-
tas geriausiu. Beje, lengvasvorių boksininkų visuomet 
trūksta, todėl ir pernai mindaugiečiai, atvežę 48 kg 
sportininką srž. Nikolajų Antiuchovą, lengvai laimėjo 
vieną medalį. Šiemet boksininkas jau atsisakė važiuoti 
- sakėsi lauksiąs geresnių laikų, kol atsiras varžovų. O 
ar taip bus - kyla abejonių, juk jei karys sveria 46 kg, 
jam pripažįstama distrofija.

Iki 54 kg svorio kategorijoje finale susigrūmė 
taip pat du Karaliaus Mindaugo atstovai - eil. Rena-
tas Braziulis ir eil. Marius Ragauskas. Privalomosios 
karo tarnybos kariai pademonstravo gerą technišką 
kovą. Pasak K.Šeniausko, vaikinai jau prieš pasirody-
mą buvo pasiryžę kautis iki galo, kiekvienas iš jų į 
dalinį norėjo grįžti nugalėtoju. Pasisekė Renatui Bra-
ziuliui.

Iki 57 kg svorio kategorijoje buvo užsiregistravę 
trys sportininkai, o finale vėl susitiko nugalėtojų ko-
mandos atstovai - eil. Andrej Dostalev ir eil. Remigi-
jus Olechovas. Aktyviais veiksmais prasidėjo pirmasis 
raundas, kuriame greitai išryškėjo A.Dostalev prana-
šumas, todėl po jo R.Olechovo sekundantas atsisakė 
kovos - ji buvo nutraukta.

Iki 60 kg svorio kategorijoje iš trijų užsiregistra-
vusių dalyvių mindaugietis Pavelas Šeršniovas burtų 
keliu pateko į finalą ir nugalėjo Birutės bataliono karį 
Aleksandrą Skaivą.

Kai ringe pasirodė 64 kg Panevėžyje tarnaujantis 
ltn. Danas Leščinskas, beveik niekas neabejojo, jog jo 
priešininkui, Lietuvos karo akademijos sportininkui, 
Jonui Vyšteliui nepavyks išplėšti pergalės. Juk Danas 
- tituluotas boksininkas, daugelio Lietuvos čempiona-
tų prizininkas. Staigmenų nebuvo - jis nugalėjo.

Eil. Romanas Skerlo - Karaliaus Mindaugo bata-
liono eilinis, iki 69 kg svorio kategorijoje įveikė aka-
demijos boksininką Artūrą Gaikovą. Jis ir Rialdas - 
dvynukai, tačiau vienija meilė sportui. Abu broliai į 
batalioną grįžo su kariuomenės čempionų vardais.

Iki 75 kg svorio kategorijoje boksavosi mindaugie-
tis eil. Donatas Bondorovas ir Mokomojo pulko karys 
Sergejus Možajevas. Kova nutraukta - D.Bondorovas 
pasirodė gerokai pranašesnis už priešininką. Nenuos-
tabu, juk jis - Lietuvos kariuomenės rinktinės narys, o 
ir respublikoje antras pagal pajėgumą. Donatui šiame 
čempionate suteiktas geriausio sportininko vardas.

Iki 81 kg svorio kategorijoje ringe susikovė Lietu-
vos karo akademijos sportininkas Deividas Mikalo-
nis ir Mokomojo pulko atstovas Andrej Lauš. Įtempta 
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kova vyko iki paskutinių minučių - priešininkai pasi-
rodė esą verti vienas kito. Ir kai teisėjų sprendimų per-
galė pripažinta Mokamojo pulko kariui Andrej Lauš, 
salėje sirgaliai dar ilgai švilpė, nesutikdami su ver-
diktu. Deividas Mikalonis pripažintas techniškiausiu 
čempionato boksininku. Beje, vienintelėje šioje svorio 
kategorijoje mindaugiečiams nepasisekė - jų atstovas 
ltn Tomas Eismontas pralaimėjo Deividui pačią pir-
mą kovą, todėl toliau finale nepasirodė.

Kai ringe pasirodė du Lietuvos karo akademijos 
atstovai kpt. Marius Matukas ir kariūnas Marius Ei-
gminas, žiūrovai laukė šiokios tokios intrigos. Kuris 
kurį - ar dėstytojas studentą, ar studentas dėstyto-
ją. Tačiau po pirmo raundo kova nutraukta - perga-
lė atiduota dėstytojui M.Matukui. Labai teisingas 
M.Eigmino sekundanto sprendimas - argi gali kariū-
nas pasielgti kitaip?

Karaliaus Mindaugo MPB karininko Jaroslavo 
Jakšto ir Lietuvos karo akademijos atstovo Vilmanto 
Venclovo dvikovos baigtis, net ir neprasidėjusi, niekam 
nekėlė abejonių, kuris nugalės. Konkurentų olimpie-
čiui J.Jakšto sunku surasti ir visoje Lietuvoje, todėl po 
pirmojo raundo jis buvo pripažintas čempionu.

Čempionų kalvės paslaptys

Paprašytas pasidalinti čempionų kalvės paslapti-
mis, j. psk. K.Šeniauskas neslėpė - tiesiog sekasi. Ta-
čiau viską nurašyti sėkmei būtu neteisinga. Juk būtent 
jie abu su srž. R.Kubiliumi kelius į dalinio medici-
nos punktus ir kuopas pramynė, ieškodami tinkamų 
šauktinių, kurie galėtų ryžtingai kautis dėl pergalės, 
nebijotų ringo ir būtų užsispyrę, valingi. Dabar žvilg-
telėkime į čempionų gamyklos receptą: K.Šeniauskas 
ir R. Kubilius dar prieš prasidedant čempionatui ap-
tarė taktiką. Juk pagrindiniai varžovai kariūnai ne-
turi lengvasvorių, todėl sporto specialistai nevargo, 

ieškodami sunkių boksininkų. „Gavau iš medikų są-
rašą tų, kurie sveria iki 60 kg, perėjau per kuopas, su 
kiekvienu pakalbėjau ir išsiaiškinau, kurie norėtų da-
lyvauti čempionate, yra sportavę. Medikai atrinktie-
siems davė leidimą dalyvauti varžybose - tuomet dar-
bas, treniruotės, stovyklos. Ir antri metai, kad ir kaip 
keista, vėl prizininkai. Laiko pasiruošti gal ir mažai, 
esame įstatyti į rėmus, nes sportas - ne pagrindinis 
užsiėmimas, juk ir taip mūsų sportininkai nėjo į mo-
kymus, budėjimus.“

Paprastai ruošiantis svarbioms varžyboms, iš karių 
atrenkami kandidatai, kurių būna daugiau nei daly-
vaujančių čempionate, sudaromas grafikas, pagal kurį 
sportininkai treniruojasi. J. psk. K.Šeniauskas pripa-
žino - iš tiesų paruošti karius nelengva, tai žiūrėk, rei-
kia į pratybas, tai tarnyba. „Tačiau didžiausias menas 
- surasti tuos žmones, kurie galėtų pasirodyti už ba-
talioną“. Jau dešimt metų fizinio specialistu dirbantis 
K.Šeniauskas sakosi iš anksto galįs numatyti, kokią 
vietą komanda galėtų užimti.

Lengvasvorių - paieška - gudrybė ar toliaregiškai 
numatyta taktika? K.Šeniauskas tvirtina, jog tai jokia 
gudrybė - juk prieš mindaugiečius Mokomasis pulkas 
išstatė savo lengvasvorius, tačiau pastarieji išlošė. Ta-
čiau R.Kubilius neslepia - su lengvesnio svorio sporti-
ninkais galima daugiau išlošti, juk sunkių kovose jau 
visai kiti smūgiai. Kita vertus, jei ne boksininko va-
lia ir ryžtas, pergalės taip pat neišplėši. Ruošdamiesi 
čempionatui, kariai ne tik vargo treniruotėse, bet ir 
susiveržė pilvus - laikėsi dietos.

Techniniai rezultatai:

51 kg 1.R.Skerlo (Karaliaus Mindaugo MPB)
54 kg 1.R.Braziulis (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.M.Ragauskas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.D.Žuravskij (MP) 3.A.Kulevič (MP)
57 kg 1.A.Dostalev (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.R.Olechovas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.R.Žeima
60 kg 1.P.Šeršniovas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.A.Skaiva (Birutės MPB) 3.J.Viselga (LKA)
64 kg 1.D.Leščinskas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.J.Vištelis (LKA) 3.V.Rafijev (MP) 3.A.Skaiva (Bi-
rutės MPB)
69 kg 1.R.Skerlo (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.A.Gaikovas (LKA) 3.V.Markauskas (MP) 
3.S.Stoškus (LKA)
75 kg 1.D.Bondarevas (Karaliaus Mindaugo 
MPB) 2.S.Možajevas (MP) 3.A.Bazarevič (LPV) 
3.R.Mika (Vaidoto TPLB)
81 kg 1.A.Lauš (MP) 2.D.Mikalonis (LKA) 
3.G.Augūnas (LKA) 3.E.Andriškevič (MP)

M.Matukas ir M.Eigminas
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91 kg 1.M.Matukas (LKA) 2.M.Eigminas (LKA) 
3.S.Šeškevičius (VDAJB)
+91 kg 1.J.Jakšto (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.V.Venclovas (LKA) 3.T.Jankauskas (MP)

Komandiniai rezultatai:

1. Karaliaus Mindaugo MPB - 84 tšk.
2.LKA - 52,5 tšk.
3.MP - 51 tšk.
4.VDAJB - 15 tšk.
5.Birutės MPB - 9 tšk.
6.LP (S) - 4,5 tšk.
6.Vaidoto TPLB - 4,5 tšk.

Sėdi: P.Šeršniovas, 
R.Olechovas; stovi: 
T.Eismontas, R.Skerso, 
D.Leščinskas, D.Bondorovas, 
R.Braziulis, J.Jakšto, R.Skerso, 
A.Dostalev, M.Ragauskas, 
treneris R.Kubilius, komandos 
vadovas R.Šeniauskas 

2005 m. Septintas 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Prieš dvejus metus vykęs bokso čempionatas buvo 
pakankamai intriguojantis - taurę laimėjo Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono koman-
da. Tuomet ieškota priežasčių, kodėl taip atsitiko - Karo 
akademijos, šios sporto šakos favoritės, specialistai tuomet 
neslėpė nusivylimo. Tačiau mindaugiečiai, nė sapnuo-
te nesapnavę apie pergalę prieš kariūnus, kitais metais 
pakartojo savo rezultatą - vėl iškovojo pirmąją vietą. 
Tuomet Panevėžio bataliono fizinio rengimo specialistas 
j. psk. Konstantinas Šeniauskas taip aiškino pergalės pa-
slaptis: „Sėkmė, atkaklus darbas ieškant tinkamų šaukti-
nių, būtinybė surinkti visą komandą. Ir, be abejo, nuostata 
laimėti. Tačiau šiemet fortūna, globojanti mindaugiečius, 

nuo jų nusigręžė. Pasak j. psk. K.Šeniausko, trečius metus 
iš eilės nelengva išsaugoti taurę. Jis neslėpė, kad pasiruoši-
mo sąlygos buvo sunkios - daug pratybų, štabų mokymai, 
o ir geresnių karių nepavyko surasti. Į komandą surink-
ta dešimt įvairių svorio kategorijų atstovų, vienuolikto 
pritrūko, o norint siekti aukštų rezultatų, reikia surinkti 
visų svorio kategorijų boksininkus. Tačiau teigė esąs pa-
tenkintas komandos pasirodymu - iš septynių privalomo-
sios karo tarnybos karių keturi iškovojo medalius: vienas 
- aukso, vienas - bronzos, du - sidabro. “Sunkumų kilo 
ir treniruojant karius. Paprastai su jais dirbdavo treneris 
srž. Rolandas Kubilius, tačiau šiemet jis mokosi kursuose 
Puskarininkių mokykloje, todėl dirbome kolektyviai, pri-
šokdamas tai vienas, tai kitas - kas tuo metu galėjo. Šiaip, 
pagal įsakymą, karius treniruoti privalėjo vyr. ltn. Tomas 
Eismontas, kuris taip pat kadaise skynė pergales kariuo-
menės čempionatuose, tačiau jis buvo reikalingas štabų 
mokymuose. Su kariais padirbėjo ir vyr. ltn. Danas Leš-
činskas, kuris šiemet jau ketvirtą kartą tapo čempionu, ir 
Artūras Gaikovas, ir aš „ranką pridėjau“. Tokios objek-
tyvios priežastys lėmė mūsų pralaimėjimą, kita vertus, 
nedaug nusileidome Karo akademijai“. Fizinio rengimo 
specialistas sakė sunkiai galįs vertinti čempionato lygį, ta-
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čiau manąs, kad jis kyla, žmonės tobulėja, atsirado nauja 
konkurentų komanda - Gedimino štabo bataliono koman-
da, kuriai vadovauja sporto meistras Janas Kačanovskis, 
nesenai pradėjęs dirbti, tačiau jau leidęs suprasti, jog bus 
parankus varžovas. „Tai patys realiausi akademijos kon-
kurentai, manau kitais metais jie parodys, ką gali“.

Triumfuojantys Karo akademijos sportininkai neslėpė 
džiaugsmo - drauge fotografavosi, kėlė prie lūpų iškovo-
tą taurę, kurioje kliuksėjo šampanas. Paprašėme fizinio 
rengimo katedros viršininko mjr. Ryčio Vasiliausko pa-
komentuoti pergalę. Pasak jo, sėkmę lėmė kelios priežas-
tys: viena iš jų - susilpnėjo varžovai mindaugiečiai. Štai 
Donatas Bondorovas baigė privalomąją karo tarnybą 
ir dabar atstovauja ne Karaliaus Mindaugo, o KASP 2 
– ajai rinktinei. Lengvasvoris Rialdas Skerlo irgi pali-
ko kariuomenę. „Į Karo akademiją taip pat neatėjo naujų 
sportininkų, tačiau jau kelerius metus vyksta nuolatinis 
procesas, mes pasiekėme vidutinį lygį, komanda visuomet 
sukomplektuota galinti kovo-
ti su kitų dalinių sportininkais 
kaip lygus su lygiais. Be abejo, 
neturiu omenyje Lietuvos bok-
so „grandų“. Tačiau vis dėlto 
kariuomenės pagrindą suda-
ro vidutiniokai, tokių asų kaip 
Donatas Bondorovas, Jarosla-
vas Jakšto - tik vienetai. O su 
vidutiniokais grumtis mes pa-
siruošę, treniruojamės ir kovo-
jam. Manau, mums padeda ir 
savo sienos. Tai, kad pergalės 
sugrįžo į Karo akademiją, buvo 
nulemta. Tiesiog Karaliaus 
Mindaugo batalionui pasisekė, 
kad ten buvo suburtas stiprių 
boksininkų kolektyvas, šie spor-
tininkai sudarė Lietuvos rink-
tinės pagrindą. Beje, dauguma 
karininkų, prieš kelerius metus 
baigusių mūsų akademiją, kažkada garsinusių ją savo 
kovomis, pateko į šį dalinį - tai Jaroslavas Jakšto, Tomas 
Eismontas, Danas Leščinskas. Tačiau jie dabar vis ma-
žiau treniruojasi, jų forma nebe ta, o Tomas šiemet neda-
lyvavo. Po kruopelytę susidėjo visos priežastys, todėl šian-
dien laimėjo tie, kurie įdėjo daugiau darbo. Tie, kurie, 
manau, ir turi laimėti. Mūsų treneris Zinovijus Gricko 
dirba nuolatos, treniruotės vyksta keturis kartus per sa-
vaitę, vadinasi yra ir rezultatai. Pliusų suteikė ir tai, kad 
kariūnai mokosi ketverius metus, todėl galima dirbti su 
jais. Jiems sudaromos sąlygos, stengiamės prisiderinti prie 
lauko pratybų, galime reguliuoti treniruočių laiką. Aš pa-
tenkintas - ir kaip organizatorius, ir kaip savo komandos 
atstovas. Galiu pasakyti, kad čempionato lygis gal ir nėra 

išaugęs, tačiau neprastas. Tik pirmąją dieną teko diskva-
lifikuoti vieną naujoką už tai, kad nemokėjo boksuotis, o 
štai finalai papuoštų ir Lietuvos čempionatą, beje, ir pus-
finalyje matėme neblogų kovų“.

Karo akademijos fizinio rengimo katedros viršininką 
nustebino, tai kad šiemet nedalyvavo Vytauto Didžiojo 
jėgerių batalionas, jie visuomet pretenduodavo į medalius, 
todėl šiek tiek apmaudu, kad nebuvo stiprių varžovų. 
Tačiau nudžiugino nauji konkurentai - Gedimino štabo 
bataliono komanda, užėmusi trečią vietą: „Tai maloni 
naujiena. Pernai jie, būdami Garbės sargybos kuopos ka-
riai, čempionate nedalyvavo, o dabar, perėję į Gedimino 
štabo batalioną, sustiprino kariuomenės sportininkų pajė-
gas. Ir futbole jie galingi varžovai, ir krepšinyje. Matyti, 
kad jie sportui skiria didelį dėmesį. Tai džiugina - galbūt 
jėgerių, apleidusių sportą, estafetę perims Gedimino štabo 
batalionas“. [Pergalės grįžta į karo akademiją. Dalius 
Pukys „Karys“ Nr.3, 2005]

Dalyvių skaičius: 52 dalyviai
Komandos: MP, LDK GŠB, KASP -2, Karaliaus 
Mindaugo MPB, KOP, MDV, KJP, LP, LKA
Varžybų vyr. teisėjas: Juozas Juocevičius, AIBA (Vil-
nius)
Vyr. sekretorius: Romualdas Silickas EABA (Vil-
nius)

Lietuvos karo akademijos kariūnas Gytis Augūnas 
jau ketveri metai dalyvauja kariuomenės bokso čempi-
onatuose. Neslėpdamas džiaugsmo, vaikinas pasakojo: 
„Pagaliau po ilgų treniruočių pavyko iškovoti pirmąją 
vietą. Boksu užsiiminėju gan ilgai, jau ketveri metai. 

D.Smirnovas ir G. Augūnas
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Anksčiau būdavo apmaudu, kai pralaimėdavome bu-
vusiems mūsų akademijos auklėtiniams, kovojantiems 
už naująjį dalinį. Tačiau tie, kurie gerai pasirodo bok-
so čempionate, yra mūsų trenerio Z.Gricko auklėti-
niai. Jie čia gauna žinias, vėliau tas žinias panaudoja 
prieš Karo akademiją“.

Išliejęs apmaudą, paskutiniuosius metus studijuo-
jantis kariūnas sakėsi abejojantis, ar kautųsi už kitą 
dalinį. Jau mąsto apie atsisveikinimą su sportu: „Juk 
tai nėra pagrindinis gyvenimo užsiėmimas, mano 
darbas - tarnyba krašto apsaugos sistemoje. O ar rei-
kalingi kariuomenei suluošinti žmonės (juk tai gali 
atsitikti)“. G.Augūnas nežada staiga nutraukti spor-
tinės karjeros, juk boksas įaugęs į kraują, tapęs gyve-
nimo būdu, todėl iš karto atsisakyti neįmanoma. Juk 
bokso treniruotes lanko nuo penkiolikos metų. Finale 
kariūnas nokautavo savo priešininką, kuris yra stiprus 
sportininkas, bet ne toje sporto šakoje. Pasak jo, prie-
šininkas - stiprus sportininkas, bet jo sritis - kovos be 
taisyklių, o ne boksas.

Trenerių mintys

Gedimino štabo bataliono komandos treneris 
J.Kačanovskis neslėpė turįs ambicijų pretenduoti į 
aukščiausius apdovanojimus: „Šiemet surinkome ka-
rius iš privalomosios karo tarnybos bei profesionalų, 
tačiau jų gerai paruošti negalėjome dėl to, kad mūsų 
sporto bazė dar tik kuriama - įrenginėjame imtynių, 
bokso salę. Todėl neišnaudojome visų galimybių, ruo-
šėmės skubotai, todėl ir rezultatai nėra labai džiugi-
nantys.“ 

J.Kačanovskio treniruojami sportininkai senai ži-
nomi kariuomenėje - Maksimas Akulšinas, buvęs 
motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vil-
kas“ štabo atstovas, boksininkas Nerijus Valčiukas, 
atliekantis privalomąją karo tarnybą Gedimino šta-
bo batalione. J.Kačanovskis surado ir kelis šauktinius, 
ankščiau rimčiau nesportavusius, paruošė juos kariuo-
menės bokso čempionatui.

Po džiugios Lietuvos karo akademijai dienos tre-
neris Z.Gricko atrodė pavargęs. Jis prisipažino, kad 
jį visą laiką kamavo įtampa - juk boksas sudėtinga 
sporto šaka: „Mano nervai - tai mano komanda. Jie 
visi dar „žali“, visiems tai pirmos kovos, tik vienintelis 
G.Augūnas gali boksuotis, yra patyręs. Vaikinai atei-
na kautis su asais, nežino, kas gali atsitikti. Per visas 
kovas sėdėjau perbalęs kampe, juk žinau, kad smūgis 
gali būti lemtingas, gali sužaloti žmogų, o tuomet pa-
sekmės lydės visą gyvenimą. Dėkoju Dievui, kad šios 
varžybos baigėsi ramiai. Mes laimėjome taurę kiek 
netikėtai, maniau, gal užimsime antrąją vietą. Tačiau 
viskas taip susiklostė, vyrai pasirodė besą ne iš kel-

mo spirti, jie gerai ruošėsi - tiesiog mums nebuvo kito 
pasirinkimo. Naujokų komanda turi gerai pasiruošti. 
Treniravomės nuo rugsėjo mėnesio, o vienas sporti-
ninkas prisijungė tik šiais metais. Susiklostė tradicija, 
kad bokso čempionato taurė visuomet mums atitekda-
vo, tik kelis kartus atidavėme Mindaugo batalionui. 
Tačiau vėlgi jiems daug padėjo mūsų auklėtiniai, sun-
ku buvo juos nugalėti.“

Finalai

Vyriausias čempionato teisėjas, buvęs bokso čem-
pionas savanoris Juozas Juocevičius, jau nebe pirmus 
metus teisėjaujantis kariuomenės čempionate, tvirti-
no, kad čempionate būta visko - ir stipresnių, ir sil-
pnesnių kovų. Tačiau finalai buvo neblogi: gražiai 
kovėsi D.Bondorovas ir N.Valčiukas, „klasę“ parodė 
J.Jakšto ir K.Bitkevičius: „D.Bondorovas ir J.Jakšto 
yra pripažinti lyderiai, bet jiems atkakliai priešinosi 
jų priešininkai, taip pat žinomi Lietuvos sportininkai: 
N.Valčiukas - Respublikos pirmenybių prizininkas ir 
K.Bitkevičius - taip pat žinomas boksininkas.

Visos finalinės kovos buvo įtemptos - galbūt tik 
lengviausio svorio 51 kg sveriančiam Mokomojo pul-
ko atstovui D.Nasutavičiui neteko išeiti į ringą: pergalė 
jam atiteko be kovos, kadangi neatsirado tokio svorio 
varžovų. 54 kg svorio kategorijoje jo komandos drau-
gas E.Mugenis įveikė mindaugietį V.Rimovą. 57 kg 
sveriančiam E. Vaškevičiui taip pat pasisekė iškovoti 
auksą nepajudinant nė piršto - neatsirado priešininkų. 

M.Matukas ir R.Guogis
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J.Jakšto ir K.Bitkevičius

Karaliaus Mindaugo bataliono 60 kg 
svorio boksininkas N.Černiauskas pra-
laimėjo Lietuvos karo akademijos au-
klėtiniui J.Viselgai.

Įdomi kova užvirė tarp Gedimino 
štabo bataliono kario Maksimo Akul-
šino ir Egidijaus Raštikio (64 kg). 
M.Akulšinas, skinantis pergales ant 
lietuviškosios savigynos kilimo ir bok-
so ringe iškovojo aukso medalį. 

Apmaudu, kad 69 kg D.Leščinskui, 
daugkartiniam kariuomenės bok-
so čempionui iš Karaliaus Mindaugo 
MPB, finale teko kautis su savo ko-
mandos draugu A.Gaikovu. Be abejo, 
jis laimėjo.

KASP – 2 -osios rinktinės ka-
rio D.Bondorovo, sveriančio 75 kg ir 
J.Kačanovskio auklėtinio N.Valčiuko 
kova patraukė daugelio dėmesį: pasta-
rasis puikiai priešinosi tituluotam bok-
sininkui. Tačiau kol kas jaunystė pra-
laimėjo prieš patirtį - pergalė atiteko 
D.Bondorovui. 81 kg svorio kategori-
joje - pirmasis finalo nokautas: kariū-
nas G.Augūnas taip „sutvarkė“ lietu-
viškosios savigynos meistrą, Gedimino 

štabo bataliono karį D.Smirnovą. LKA kpt. Ma-
riaus Matuko ir ketvirtakursio kariūno Mariaus Ei-
gmino kovą 91 kg svorio kategorijoje, kaip ir pra-
ėjusiais metais,laimėjo M.Matukas. Ilgai laukta 
Karaliaus Mindaugo bataliono vyr. ltn. J.Jakšto kova 
su KASP 2 - sios rinktinės atstovu K.Bitkevičiumi 
buvo įspūdinga: pastarasis puikiai pasipriešino bokso 
„grandui“, tačiau taškų skirtumu pralošė.

Čempionatas, pasak teisėjo J.Juocevičiaus, orga-
nizuotas puikiai, teisėjų kolegija dirbo gerai, nebuvo 
jokių ginčų. „Šiaip bet kurioje sporto šakoje daug gin-
čų, būna, kai sportininkai nepatenkinti rezultatais, 
užginčija teisėjų sprendimą, tačiau kariuomenėje to 
dar nėra buvę, nes čempionatas vyksta tik kartą per 
metus“. Juokai juokais,bet kariuomenės sportininkai 
kaip reta paklusnūs ir vengia konfliktų su teisėjais. 
Tačiau nepatenkintų, be abejo atsiranda: Karo prie-
volės administravimo tarnybos atstovas Rolandas 
Skuolis, kuriam neleido pasirodyti, tvirtino jaučiantis 
nuoskaudą - dalyvių amžius negali viršyti 34 metų, o 
pastarajam jau sukako trisdešimt šešeri.

J.Viselga
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Sėdi: V.Buiva, T.Pakalniškis, E.Raštikis, R.Pauliukaitis; stovi: M.Eigminas, V.Venclova, 
A.Smilgys, treneris Z.Gricko, M.Matukas, teisėjas R.Vasiliauskas, G.Augūnas, J.Viselga, 
T.Gudžiauskas 

Techniniai rezultatai:

51 kg 1.D.Nasiutavičius (MP)
54 kg 1.E.Mugenis (MP) 2.V.Rimov (Karaliaus 
Mindaugo MPB)
57 kg 1.M.Vaškevičius (Karaliaus Mindaugo MPB)
60 kg 1.J.Viselga (LKA) 2.N.Černiauskas (Karaliaus 
Mindaugo MPB)
64 kg 1.M.Akulšin (GŠB) 2.E.Raštikis (LKA) 
3.N.Stiklakis (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.V.Rezvov (GŠB)
69 kg 1.D.Leščinskas (Karaliaus Mindaugo 
MPB) 2.A.Gaikovas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.T.Pakalniškis (LKA) 3.G.Šalkauskas (KOP)
75 kg 1.D.Bondorovas (KASP-2) 2.N.Valčiukas 
(GŠB) 3.R.Pauliukaitis (LKA) 3.M.Kudžma (KOP)
81 kg 1.G.Augūnas (LKA) 2.D.Smirnovas (GŠB) 
3.T.Gudžiauskas (LKA) 3.S.Možajevas (MP)
91 kg 1.M.Matukas (LKA) 2.M.Eigminas (LKA) 
3.R.Guogis (KOP) 3.A.Milkintas (MDV)
+91 kg 1.J.Jakšto (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.K.Bitkevičius (KASP-2) 3.D.Čiudaras (GŠB) 
3.A.Smilgys (LKA)

„B“ grupės �� kg rezultatai: 

1.V.Buiva (LKA) 2.E.Zinčenko (GŠB) 3.T.Čiplys 
(Karaliaus Mindaugo MPB) 3.R.Jansonas (GŠB)

Komandiniai rezultatai:

1.LKA - 58 tšk.
2.Karaliaus Mindaugo MPB - 50,5 tšk.
3.LDK GŠB - 37,5 tšk.
4.KASP-2 - 17 tšk.
5.MP - 16,5 tšk.
6.KOP - 14,5 tšk.
7.MDV - 4,5 tšk.
8.KJP - 3 tšk.
9.LP - 1 tšk.
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2006 m. 
Aštuntasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas
Dalyvių skaičius: 49 dalyviai
Komandos: MP, LDK GŠB, KASP-2, Algirdo MPB, 
Kęstučio MPB, MDV, Birutės MPB, SOJ, LPV, LV 
Štabas, Karaliaus Mindaugo MPB, LKA-1, LKA-2
Varžybų vyr. teisėjas: Juozas Juocevičius, AIBA (Vil-
nius)
Vyr. sekretorius: EABA Romualdas Silickas (Vil-
nius)

Kovos bokso ringe 

Lietuvos karo akademijoje vykusiame kariuomenės 
bokso čempionate kaip visuomet netrūko sirgalių - bok-
sininkus palaikė komandų draugai, iš miesto atėję žiūro-
vai. Šiais metais komandinėje įskaitoje staigmenų nebūta: 
antrus metus iš eilės čempionatą laimėjo 51,5 taško surin-
kę Lietuvos karo akademijos sportininkai. 

Tretieji

Prieš metus kariūnai po garbingų kovų pagaliau ap-
lenkė dvejus metus kariuomenėje pirmavusią boksininkų 
iš Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų batalio-
no komandą. Pastariesiems taip pat dvejus metus šypsojosi 
fortūna, o šiais metais buvę nugalėtojai užėmė tik šeštąją 

vietą. Taigi prieš metus susiformavusi komandų nugalė-
tojų ekipa liko beveik ta pati - LKA, Gedimino štabo ba-
talionas, Mokomasis pulkas.

Gedimino štabo bataliono komanda bokso čempiona-
te pasirodė gerai - užėmė trečiąją vietą. Garbės sargybos 
kuopos fizinio parengimo instruktorius vrš. Janas Kača-
novskis pasidalijo mintimis apie pasiruošimą varžyboms: 
„Komanda sudaryta iš privalomosios karo tarnybos karių. 
Vaikščiojome po kuopas, klausinėjome - atsirado entuzias-
tų, kurie panoro išbandyti save ringe. Kai kurie iš karių 
bokso pirštines apsimovė pirmą kartą. Kariams pasiruošti 
padėjo Mindaugas Godliauskas“. Fizinio parengimo ins-
truktorius J.Kačanovskis tvirtino, jog pasiruošti čempi-
onatui kaip visuomet laiko pritrūko: „Visas dėmesys ski-
riamas karinei tarnybai. Jei atsiranda laisvo laiko, mes 
dirbame su kariais. Praėjusiais metais džiaugėmės suda-
rytomis sąlygomis“. Vrš. J.Kačanovskis neslėpė apmau-
do dėl to, kad iš bataliono sportininkų buvo atimta salė, 
kurią, negailėdami laiko ir lėšų, kartu su instruktoriais 
padėjo įrengti ir kariai - padarė tatamį, kitus įrengimus. 
Todėl šiais metais teko važinėti į kitą vietą, treniruotės 
nebuvo visavertės, nes kelionė Vilniaus mieste užtrunka 
nemažai. Iš tiesų geresnių rezultatų galima tikėtis tuo-
met, jei būtų sudarytos sąlygos sportuoti vietoje. 

Savo karių pasirodymą tarptautinės klasės sporto 
meistras Janas Kačanovskis įvertino puikiai: ”Patys pa-
galvokite, juk kariai treniravosi tik porą savaičių, o štai 
užėmė trečiąją vietą. O ir auksą šiame čempionate ga-
lėtume pasiekti, jei visas jėgas skirtume tik šiam tikslui. 
Tačiau pasiruošimo čempionatui scenarijus paprastai toks, 
nesikeičiantis metų metus: ateina įsakymas dėl varžybų, 
per tas savaites surenkami kariai ir treniruojamasi. Juk 
negali daug laiko skirti intensyviam pasiruošimui, kariai 
ateina į kariuomenę mokytis karybos. Nesistebiu, kodėl 
Karo akademija laimi - čia sudarytos puikios sąlygos, jie 
ketverius metus sportuoja, treniruojasi, todėl ir laimi“.

Kaip įveikti kariūnus?

Mokomojo pulko komanda sudaryta iš privalomosios 
karo tarnybos karių: pusę jų sudarė boksininkai iš Štabo 
ir Aprūpinimo kuopų, kurie Ruklos mokomajame pulke 
tarnauja visus metus, kiti po priesaikos bus perkelti į ki-
tus dalinius. Pernai buvę ketvirti, šiemet Mokomojo pul-
ko boksininkai iššoko į prizininkų gretas - užėmė antrąją 
vietą. Sausio mėnesį tarnybą pradėję kariai buvo sportavę 
anksčiau, todėl po dviejų mėnesių treniruočių sugebėjo pa-
rodyti tikrą „klasę“. Eiliniai O.Skutar, P.Pročuchanovas, 
M.Urbonas netgi kovėsi finale. Pasak Mokomojo pulko 
bokso komandos vadovo mjr. Aleksandro Mugenio, sąlygos 
pasiruošti varžyboms buvo geros: „Bendradarbiaujame su 
Jonavos vidurine mokykla, čia atvažiuojame pasportuo-
ti. Šiame čempionate galima laimėti, galėjome atvežti 

D.Bondorovas ir A.Bazarevič
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dar keletą dalyvių ir iškovoti pirmąją vietą. Turėjome ir 
mažo svorio kategorijų sportininkų, tačiau vieni susirgo, 
kitų neatsivežėme. Manau Karo akademiją galima įveik-
ti, šiemet jų boksininkai neužėmė nė vienos pirmos vietos, 
laimėjo pagal skaičių ir taškus. Be abejo, nelengva įveikti 
kariūnus, kurie yra motyvuoti žmonės ir treniruojasi ne 
vienerius metus, tačiau įmanoma. Tuo tarpu finalistai, 
kurių daugumą tituluoti boksininkai, mums per kietas 
riešutėlis, jų neįmanoma įveikti. O pergalė yra svarbi ka-
riams - tai garbė daliniui. Mes vadovaujamės kitokiu nei 
olimpiniu principu - svarbu ne dalyvauti, bet laimėti ir 
parodyti rezultatą. Jei dirbi, tai ir nori to rezultato“.

Mjr. A.Mugenis – II mokomojo bataliono vadas, todėl 
jam buvo paprasčiau surinkti karius, su jais treniruotis.

Lietuvos karo akademijos fizinio rengimo viršinin-
ko mjr. Rytis Vasiliauskas pripažino, kad buvo įdomių 
kovų: „Bokso čempionatų istorijoje vyrauja tokios ten-
dencijos - kažkada pirmavo jėgerių batalionas, vėliau 
Karaliaus Mindaugo, dabar Mokomasis pulkas atvežė 
neblogą komandą. Gedimino štabo batalionas jau nebe-
stebina kariuomenės savo laimėjimais - kelintus metus 
iš eilės jie bet kokiose sporto šakose favoritai. Čempionate 
jau iš pradžių pagal dalyvių skaičių buvo aiškios koman-
dos, kovosiančios dėl nugalėtojų vardo. Reali kandidatė 
į nugalėtojus buvo KASP 2-oji rinktinė, jie išankstinėje 
paraiškoje atsiuntė, kad dalyvaus septyni dalyviai, tačiau 
atvažiavo mažiau. Šioje komandoje daug tituluotų spor-
tininkų, skinančių pergales ir tarptautiniuose turnyruo-
se - tai D.Bondorovas, V.Subačius. Mūsų komandoje yra 
vienuolika dalyvių, visiems teko gerokai pakovoti dėl per-
galių, nebuvo tokių, kad nugalėtojas būtų paskelbtas dėl 
to, kad nebuvo jo svorio kategorijoje atstovų, todėl mūsų 
komandos pasirodymą vertinu puikiai. Galima pagirti ir 
Lietuvos karo akademijos antrąją komandą, kuri užėmė 
septintąją vietą“.

Finalas

Pirmą kartą kariuomenės bokso kovas stebėjo bokso 
federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas ir vicepre-
zidentas Romualdas Lukošius . Jų nuomonė apie kariuo-
menės čempionatą puiki - sporto meistrai pagyrė organi-
zatorius.

- Esu pakviestas pirmą kartą, - pasakojo R.Rutkauskas, 
- Matau, kad kariuomenėje yra perspektyvių boksininkų. 
Įsiminiau ir kai kurių jaunų pavardes. Patiko J.Viselgos iš 
Specialiųjų operacijos junginio ir O.Skutar iš Mokomojo 
pulko - gerai pasiruošę techniškai, nori boksuotis. Matyti, 
kad ne vieną dieną treniruojasi, drąsiai boksuojasi, žiū-
rį į priekį, nėra baimės ir jaudulio. Nebijo net tituluotų 
varžovų ir neblogai pasirodė. O kai kurie garbingai pasi-
priešino ir Lietuvos čempionams.

Finalinėse kovose šiemet būtą nokautų. 51 kg svorio 

kategorijoje be kovos nugalėtoju tapo S. Noreika iš Moka-
mojo pulko. 54 kg svoryje nugalėjo O.Skutar iš Mokomojo 
pulko, 60 kg gražioje kovoje pergalė atiteko J.Viselgai iš 
Specialiųjų pajėgų, 64  kg svorio kategorijoje nugalėtoju 
tapo GŠB boksininkas M.Akulšin, iki 69 kg svoryje min-
daugietis A.Gaikovas kovos pradžioje nokautavo savo 
varžovą P.Pročiuchanovą iš Mokomojo pulko. 75 kg sve-
riančių Roko Pauliukaičio (LKA) ir Nerijaus Valčiuko 
(Algirdo MPB) kova buvo įtempta - sėkmė šį kartą lydėjo 
bataliono boksininką.

81 kg ir 91 kg svorio kategorijose tituluotiems sporti-
ninkams D.Bondorovui ir V.Subačiui iš KASP 2-osios 
rinktinės ringe nebuvo varžovų - T.Gudžiauskas (LKA) 
ir M.Urbonas (Mokomasis pulkas) neprilygo bokso asams. 
Pasipriešinti daugiau nei 91 kg sveriančiam olimpiečiui 
J.Jakšto iš Kęstučio MPB nesėkmingai bandė T.Bilevičius 
(LKA). [Dalius Pukys „Karys“ Nr.3, 2006]

Techniniai rezultatai:

51 kg 1.S.Noreika (MP)
54 kg 1.O.Skutar (MP) 2.R.Nančikas (KASP-2)
60 kg 1.J.Viselga (SOJ) 2.E.Mugenis (Algirdo MPB)
64 kg 1.M.Akulšin (GŠB) 2.J.Dutoit (GŠB) 
3.A.Klimas (LKA)
69 kg 1.A.Gaikovas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
2.P.Pročiuchanov (MP) 3.D.Janiškis (GŠB) 
3.P.Babilas (LKA)
75 kg 1.N.Valčiukas (Algirdo MPB) 2.R.Pauliukaitis 
(LKA) 3.E.Černys (LKA) 3.D.Leščinskas (Kara-

V.Subačius ir M.Urbonas
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liaus Mindaugo MPB)
81 kg D.Bondorovas (KASP-2) 2.T.Gudžiauskas 
(LKA) 3.A.Bazarevičius (LPV) 3.V.Žemaitaitis 
(GŠB)
91 kg 1.V.Subačius (KASP-2) 2.M.Urbonas (MP) 
3.G.Metlovas (LKA) 3.A.Milkintas (MDV)
+91 kg 1.J.Jakšto (Kęstučio MPB) 2.T.Bilevičius 
(LKA) 3.T.Mockevičius (LKA) 3.A.Gamulis
(LKA-2)

“B” grupės rezultatai:

75 kg 1.R.Arlauskas (LKA-2) 2.K.Chomičenko 
(LKA-2) 3.A.Dudėnas (MP)
91 kg 1.D.Smirnovas (GŠB) 2.N.Kareckas (LKA-2) 
3.M.Dabašauskas (LKA-2)

Sėdi: M.Montvila, A.Klimas, V.Petrovski, R.Arlauskas, P.Babilas, E.Černys; stovi: K.Chomičenko, 
N.Kareckas, M.Dabašauskas, T.Bilevičius, treneris Z.Gricko, T.Mockevičius, G.Metlovas, T.Gudžiauskas, 
N.Rokanskis, A.Gamulis 

Komandiniai rezultatai:

1.LKA - 51,5 tšk.
2.MP - 40 tšk.
3.GŠB - 35 tšk.
4.KASP-2 - 23 tšk.
5.Algirdo MPB - 14 tšk.
6.Karaliaus Mindaugo MPB - 12,5 tšk.
7.LKA-2 - 11 tšk.
8.Kęstučio MPB - 9 tšk.
9.SOJ - 8 tšk.
10.LPV - 6,5 tšk.
11.MDV - 4,5 tšk.
12.Birutės MPB - 2 tšk.
13.LV Štabas - 2 tšk.
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2007 m. 
Devintasis 
Lietuvos 
kariuomenės 
bokso 
čempionatas

Dalyvių skaičius: 28 dalyviai
Komandos: LKA, GŠB, KaraliausMindaugo MPB, 
Kęstučio MPB, LPV, Šaulių rinktinė
Varžybų vyr. teisėjas: Romualdas Silickas EABA

Bokso fronte – nieko nauja

Tačiau viena naujovė šiame čempionate buvo – pir-
mą kartą Lietuvos kariuomenės bokso ringe pasirodė mo-
terys.

Favoritai - kariūnai

Kaip ir visuomet, šio čempionato organizatorė – Lie-
tuvos karo akademija. Kelintus metus iš eilės komandinė-
je įskaitoje ji užtikrintai pirmauja. Nors vos prieš kelerius 

metus kariuomenės čempionų titulą buvo iškovoję Kara-
liaus Mindaugo bataliono kariai, tačiau tai, pasak Karo 
akademijos Fizinio katedros viršininko mjr. Ryčio Vasi-
liausko, galima vadinti atsitiktinumu, nes būtent Aka-
demijoje vyksta nuolatinis darbas, o Panevėžyje tuo metu 
darbavosi keli Akademijos absolventai, kurie nemažai 
prisidėjo prie kelerių metų bataliono pergalių - Jaroslavas 
Jakšto, Danas Leščinskas, Tomas Eismontas ir kt. Tuomet 
dar tarnavo ir keli boksininkai iš Lietuvos rinktinės, ta-
čiau iš tiesų geros treniruočių sąlygos, puikus treneris Zi-
novijus Gricko lėmė būtent Karo akademijos dominavi-
mą šioje sporto šakoje. „Per kelerius metus mūsų kariūnai 
pasiekia kariuomenės čempionato lygį. Juk iš kitų dalinių 
čia kovoti atvažiuoja daugiausia ne tikrieji boksininkai, 

kurie nuo vaikystės užsiiminėja boksu, o peštukai, todėl 
truputį gali pakovoti ringe. Tačiau boksas skiriasi nuo 
muštynių, todėl trenerio darbas su kariūnais atsiperka 
pastarųjų pergalėmis.“

Šiais metais čempionato lygis nesiskyrė nuo praėjusių 
metų – tiesa, šiemet neišvydome tituluotų kariuomenės 
sportininkų Donato Bondorovo ir Vitalijaus Subačiaus. 
Jie dalyvavo tarptautiniame turnyre Lenkijoje. Žvaigž-
džių dalyvavimas panašaus lygio čempionatuose iš tiesų 
verčia pasitempti, kelia sportininkų lygį, tačiau papras-
tiems „mirtingiesiems“ sunku prieš juos atsilaikyti. Todėl 
dabar visi turėjo galimybę tarpusavyje išsiaiškinti, kas 
yra kas.

Kariuomenės čempionatai daliniams – ne visuomet 
laukiami. Juk laukia tiek kasdieninių darbų, pratybų, 
todėl pasiruošimas tokiems sportiniams renginiams - kie-
kvieno privatus reikalas. Jei atsiranda dalinyje kas nors 
laisvalaikiu užsiiminėjantis kokia nors sporto šaka, va-
dinasi jau atstovas yra. O jei tokių nėra, tai arba dalinys 
dalyvauja pratybose, arba atvyksta laisvi nuo budėjimų. 
Todėl nesunku būti pranašu savoje šalyje ir suprasti, kad 
bokso čempionato tikrieji šeimininkai ir nugalėtojai – Lie-
tuvos karo akademija.

A.Jonušas ir T.Gudžiauskas

S.Dryžaitė ir R.Gudaitė 
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Pasiruošimas

Tačiau iš tiesų nėra taip paprasta. Apie fizinio paren-
gimo instruktorių svarbą ne kartą rašėme – juk nuo jų 
iniciatyvos priklauso ir sportinis dalinio gyvenimas, ir 
pergalės čempionatuose. Kai į Gedimino štabo batalioną 
atėjo instruktorius Janas Kačanovskis, niekas nespėliojo, 
kurios sporto šakos laurus skins šis batalionas. Kovinė sa-
vigyna, imtynės tapo šio dalinio vizitinė kortelė. Ir bokso 
čempionatui bataliono komanda ruošė-
si atsakingai. Tarp jų buvo visai neblogų 
kovotojų.

„Viskas įmanoma – jei tik dalinio va-
das į sportą žiūri teigiamai“ – pripažino 
mjr. R.Vasiliauskas. – „Per porą savai-
čių surengus stovyklą bent jau pasirodyti 
vyrai gali visai neblogai. Gedimino štabo 
batalione matome puikų darbą – čia vyrai 
dirba poromis, stebi vienas kito reakciją, 
psichologiškai labai pasiruošę, todėl ir re-
zultatai geri.“

Būtent Gedimino štabo bataliono sun-
kiasvoris eil. Giedrius Stasiūnas mjr. R.
Vasiliauskui įsiminė labiausiai. Tačiau 
jam nepasisekė – šioje svorio kategorijoje 
jam teko susikauti su vienintele čempiona-
to žvaigžde, olimpiečiu Jaroslavu Jakšto, 
nepatingėjusiu atvykti iš Tauragės, Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono: „Jis 
sugebėjo netgi atlaikyti vieną raundą, matyti, kad turi 
charakterį. Be abejo, prieš pasaulio čempioną kažin ko 
neparodysi, bet vaikinas maloniai nustebino – jį galima 
būtų leisti ir į Lietuvos čempionatą.“

Finale vyko daug kovų tarp Akademijos auklėtinių. 
Paprastai kariūnus su boksu supažindina per pratybas, 
tačiau atsiranda nemažai norinčių tęsti treniruotes, to-
bulėti. Buvę Akademijos auklėtiniai taip pat treniruojasi 
kartu su kariūnais. Tačiau ar yra galimybių išvysti dar 
vieną Jakšto kariūnų gretose? Mjr. R.Vasiliauskas nėra 
įsitikinęs – šiais laikais tokių aukštumų pasiekti tegali tik 
tas, kuris dar mokyklos suole pradeda treniruotis. Pradėjęs 
vėliau, išmoksta tik abėcėlės, tačiau eiti į didįjį sportą gali 
tik didžiausi talentai: „Ir kariūnai į Karo akademija stoja 
dėl karybos mokslų, o ne dėl sporto, todėl jų užsiėmimai ar 
treniruotės jiems reikalingi palaikyti gerą fizinę formą.“

Staigmenos

Žiūrovai finalinę čempionato dieną buvo maloniai 
nustebinti. Pirmą kartą į ringą pakilo ir dvi merginos, 
pirmo ir antro kurso kariūnės. Antrakursė Renata Gu-
daitė taškais įveikė pirmakursę Simoną Dryžaitę. Paro-
domąją kovą visi stebėjo itin susidomėję – salė audringai 

palaikė boksininkes. Juk mūsų šalyje boksininkės dar nėra 
įprastas dalykas, tačiau pasaulyje moterų boksas populia-
rėja ir gali būti, kad Londono olimpiadoje dalyvaujančių 
vyrų skaičius bus sumažintas, o moterų padidintas: „Kol 
kas mūsų lietuvaitės nėra stiprios, tačiau ką gali žinoti, 
kaip bus ateityje“ – svarstė Fizinio parengimo katedros 
viršininkas.

Antrąją vietą komandinėje įskaitoje iškovojo Gedi-
mino štabo bataliono kariai, trečioje liko tie patys prieš 

kelerius metus kariūnams nuotaiką sugadinę Karaliaus 
Mindaugo boksininkai. Mindaugiečiai žino nemažai gu-
drybių, kaip patekti į prizininkų sąrašą. Norint pasiek-
ti aukštų rezultatų, reikia surinkti visų svorio kategorijų 
boksininkus, juk paprastai mažai sveriančių boksininkų 
yra nedaug, todėl pergalė gali atitekti ir be kovos. Tačiau 
šios gudrybės – tai tik maža dalis to darbo, kurį atlieka 
Karaliaus Mindaugo bataliono fizinio parengimo ins-
truktoriai, atsakingai ir rimtai ruošdami komandą bokso 
čempionatui. Juk kažkada jie dvejus metus buvo savotiš-
ka bokso sensacija, nušluostę nosį Karo akademijai.

Individualiose finalinėse kovose mažiausioje 60 kg 
svorio kategorijoje Gedimino štabo bataliono karys 
eil. Ruslanas Charitonovas nugalėjo Karo akademijos 
atstovą Kazimirą Bogdoną. Tačiau už jį atkeršijo kolega 
Vytenis Bučius, įveikęs gediminietį eil. Eduardą Brazevič 
64 kg svorio kategorijoje. 69 kg svorio kategorijoje Lauko 
pajėgų vyr. ltn. Artūrą Gaikovą įveikė Šaulių sąjungos 
atstovas Donatas Mačianskas. 75 kg sveriantys kariūnai 
Robertas Arlauskas ir Tadas Gudžiauskas ringe kovėsi 
tarpusavyje – susitikimas baigėsi T.Gudžiausko pergale. 
Kariūnas Rokas Pauliukaitis (81 kg) įveikė Nerijų Ro-
kanskį. 91 kg svorio kategorijoje LKA atstovai Gytis Me-
tlovas ir Laimonas Skrebė taip pat susitiko ringe – laimėjo 

T.Gudžiauskas ir L.Skrebė
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G.Metlovas. Sunkiasvoris olimpietis Jaroslavas Jakšto iš 
Kęstučio MPB lengvai įveikė kariūną Andrių Gamulį. 
[Lijana Cibulskienė „Karys“ Nr.3, 2007]

Čempionate dominavo LKA kariūnai

Praėjusią savaitę Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
Karo akademijos bokso salėje dvi dienas vyko Lietuvos 
kariuomenės bokso čempionatas. Komandinėje įskaitoje jį 
nesunkiai laimėjo ringo šeimininkai – Lietuvos kariuo-
menės akademijos kariūnai. LDK Kęstučio motorizuoto 
pėstininkų bataliono komandą atstovavo vyr. leitenantas, 
pasaulio karių čempionas, olimpietis supersunkiasvoris 
Jaroslavas Jakšto, dėl skaudamos rankos negalėjęs išvykti į 
Lietuvos nacionalinės rinktinės stovyklą Breste bei į praė-
jusią savaitę Varšuvoje vykusį Felikso Štamo memorialinį 
tarptautinį turnyrą.

Rankos skausmas nesutrukdė Jaroslavui nesunkiai lai-
mėti Lietuvos karių čempionatą. Finalinėje dvikovoje su 
LKA trečiakursiu kariūnu Andriumi Gamuliu J.Jakšto 
jau po pirmo raundo buvo pripažintas nugalėtoju.

„Tokia ryški, įtikinama pergalė ne per daug džiugina, 
- sakė „Sportui“ ilgametis LKA bokso treneris Zinovijus 
Gricko,- kadangi varžybose dalyvavo kaip reta mažas 
skaičius boksininkų – vos dvidešimt aštuoni, todėl stigo 
rimtesnės ir didesnės konkurencijos. Varžybose nebuvo 
nuolatinių mūsų konkurentų iš mokomojo pulko, tik ke-
turis boksininkus į varžybas atsiuntė Karaliaus Mindau-
go Panevėžio MPB batalionas. Norisi tikėti, kad kitąmet 

Sėdi: J.Svirušis, K.Bogdanas, treneris Z.Gricko, V.Bučius, R.Arlauskas, R.Pauliukaitis; sto-
vi: V.Straleckas, K.Sirvaitė, A.Jankauskaitė, J.Gamulis, I.Vaitiekūnaitė, J.Krauklis, L.Skrebė, 
P.Babilas, N.Rokanskis, T.Gudžiauskas, G.Metlovas, A.Gamulis, R.Vasiliauskas, J.Timofejevas, 
M.Matukas, P.Rotomskij, A.Rudak, A.Čiuberkis, R.Silickas, A.Areška 

Lietuvos karių čempionatas bus ir gausesnis, ir įdomes-
nis.“

Patyrusio trenerio Z.Gricko nuomone, pati įdomiau-
sia ir turiningiausia finale dvikova buvo tarp dviejų jo 
auklėtinių Gyčio Metlovo ir Laimono Skrebės. Nugalė-
jo pirmasis. Z.Gricko puoselėja viltis, kad geriausieji jo 
auklėtiniai dalyvaus kitą mėnesį Panevėžyje vykstančia-
me Lietuvos bokso čempionate. [Ginas Pinigis „Sportas“ 
Nr.12 (751), 2007]

Techniniai rezultatai:

60 kg 1.R.Charitonov (GŠB) 2.K.Bogdanas (LKA)
64 kg 1.V.Bučius (LKA) 2.E.Brazevič (GŠB)
69 kg 1.D.Mačianskas (ŠSR) 2.P.Babilas (LKA) 
3.E.Bastakys (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.A.Gaikovas (LPV)
75 kg 1.T.Gudžiauskas (LKA) 2.R.Arlauskas 
(LKA) 3.A.Jonušas (Karaliaus Mindaugo MPB) 
3.A.Diomin (GŠB).
81 kg 1.R.Pauliukaitis (LKA) 2.N.Rokanskis (LKA) 
3.A.Uld (GŠB) 3.A.Bazarevič (LPV)
91kg 1.G.Metlovas (LKA) 2.L Skrebė (LKA) 
3.V.Udaloj (GŠB)3A.Lukoševičius (Karaliaus Min-
daugo MPB)
+91 kg 1.J.Jakšto (Kęstučio MPB) 2.A.Gamulis 
(LKA) 3.G.Stasiūnas (GŠB) 3.A.Čiuberkis (LKA)
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“B” grupės rezultatai:

69 kg 1.J.Svirušis (LKA) 2.T.Svirskis (GŠB) 
3.D.Laurelis (Karaliaus Mindaugo MPB)
75 kg 1.R.Dumčius (GŠB) 2.R.Nabažas (GŠB)

Komandiniai rezultatai:

1.LKA – 73,5 tšk.
2.GŠB – 38,5 tšk.
3.Karaliaus Mindaugo MPB – 14,5 tšk.
4.Kęstučio MPB – 9 tšk.
4.Šaulių sąjungos rinktinė (ŠSR) – 9 tšk. 
4.LPV – 9 tšk.

D.Bondorovas ir A.Pšednij

D.Mačianskas ir R.Mika

Iki 60 kg svorio kategorijoje finale susikovė Lietuvos 
karo akademijos atstovas K. Bogdanas ir Gedimino šta-
bo bataliono karys V. Kovaliovas, pergalė atiteko pasta-
rajam. Kaip visuomet, 64 kg. sveriantis M.Akulšinas iš 
to paties dalinio nepaliko vilčių V.Bučiui (LKA, antroji 
vieta) ir kolegai D.Razmolovui. 

69 kg svorio kategorijoje triumfavo Oro gynybos ba-
taliono karys G.Šalkauskas, antrasis liko kariūnas 
J.Svirušis, trečiąja vieta pasidalijo E.Verseckas (LKA) ir 
E.Bedulskis (MP). D.Mačianskas (75 kg) iš Šaulių sa-
jungos nugalėjo R.Arlauską iš Birutės MPB, trečiosios 
vietos nugalėtojai du – R.Mika (ST) ir A.Bumblauskas 
(LKA). 81 kg sveriantis D.Bondorovas iš Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų antrosios komandos įveikė karo po-
licininką A.Pšednij (KP), trečiąja vieta pasidalijo kariū-
nai A.Ševeliovas ir R.Aleksas. Sunkiasvoris V.Subačius 
(91 kg) iš KASP antrosios komandos negalėjo kariū-
ną L.Skrebę, treti buvo N.Rokanskis ir G.Jazdauskas 
(LKA). Daugiau kaip 91 kg svorio kategorijoje nugalėto-
ju pripažintas G.Stasiūnas (GŠB), antrasis - A.Čiuberkis 
(LKA), treti A.Silvanovičius (LKA) ir A.Aškelovičius 
iš Mokomojo pulko. [Lijana Cibulskienė „Karys“ Nr.3, 
2008]

2008 m. 
Dešimtasis 
Lietuvos 
Kariuomenės 
bokso 
čempionatas 

Dalyvių skaičius: 46 dalyviai
Komandos: LKA, LDKK GŠB, Mindaugo MPB, 
KOP, ŠS, Birutės MPB, KASP–2, KASP-3, LK 
Sandėlių tarnyba, MDV, MP, OGB, KP
Varžybų vyr. teisėjas: Romualdas Silickas ABA (Vil-
nius)

Kovos kariuomenės bokso ringe 

Lietuvos karo akademijoje baigėsi finalinės Kariuo-
menės bokso čempionato kovos. Pasak fizinio rengimo ka-
tedros viršininko mjr. Ryčio Vasiliausko, šiemet rungtynės 
nebuvo išskirtinės. Dalyvių – pakankamai, o komandų 
atvyko kaip niekada daug – daugiau nei dešimt. Bėda, 
kad ne visos buvo pilnos sudėties, kai kurioms atstovavo 
pavieniai boksininkai. Komandinėje įskaitoje nugalėto-
jai taip pat nesikeitė – triumfavo kariūnų komanda, nors 
čempionų sąraše iš jų nebuvo nė vieno. Tačiau sportinin-
kai atrinkti atsakingai, daugiau nei penki dalyvavo fi-
nalinėse kovose, galbūt tai ir lėmė pergalę. Tuo tarpu Ge-
dimino štabo batalionui, kurio keli boksininkai nuskynė 
laurus finale, pritrūko stipresnių sportininkų kitose kovo-
se. Šiemet keli pretendavusieji boksuotis buvo diskvalifi-
kuoti – tiesiog teisėjai nusprendė, kad jiems labiau tinka 
muštis gatvėje, nei boksuotis ringe.
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Sėdi: V.Sčiukas, A.Čiuberkis, G.Richter, V.Bielskus, E.Gringberg, 
M.Matukas; stovi: plk.ltn. V.Mizgaitis, A.Silvanovič, R.Silickas, 
A.Ševeliovas, V.Straleckas, J.Svirušis, R.Aleksa, L.Skrebė, K.Bogdanas, 
V.Aranauskas, V.Bučius, J.Timofejevas, D.Razmolovas, G.Jazdauskas, 
A.Klimas, treneris Z.Gricko, A.Bumblauskas, R.Vasiliauskas, 
P.Romaška, G.Stulgaitis, S.Popovas

A.Čiuberkis ir A.Silvanovič

Techniniai rezultatai:

60 kg 1.V. Kovaliov (GŠB) 2.K.Bogdanas (LKA)
64 kg 1.M. Akulšin (GŠB) 2.V.Bučius (LKA) 
3.D.Razmolovas (LKA)
69 kg 1.G. Šalkauskas (OGB) 2.J.Svirušis (LKA) 
3.E.Verseckas (LKA) 3.E.Bedulskij (GŠB)
75 kg 1.D.Mačianskas (Š.s.) 2.R.Arlauskas (Bi-
rutės MPB) 3.R.Mika (ST) 3.A.Bumblauskas 
(LKA)
81 kg 1.D.Bondorovas (KASP–2) 2.A.Pšednij 
(KP) 3.A.Ševeliovas (LKA) 3.R.Aleksas (LKA)
91 kg 1.V.Subačius (KASP–2) 2.L.Skrebė (LKA) 
3.N.Rokanskis (OGB) 3.G.Jazdauskas (LKA)
+91 kg 1.G.Stasiūnas (GŠB) 2.A.Čiuberkis (LKA) 
3.A.Aškelovič (MP) 3.A.Silvanovič (LKA)

Komandiniai rezultatai:

1.LKA – 63,5 tšk.
2.LDK GŠB – 32 tšk.
3.KASP – 2 – 22 tšk.
4.OGB – 17,5 tšk.
5.ŠS – 11 tšk.
6-7.Birutės MPB – 8 tšk.
6-7.KP – 8 tšk.
6–7.MP – 7,5 tšk.
8.MP – 7,5 tšk.
9.LK Sandėlių tarnyba – 5,5 tšk.
10.KOP – 5 tšk.
11.Mindaugo MPB – 2 tšk.
12.KASP–2 – 1 tšk.
13.MDV – 1 tšk.
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Jaroslavas 
Jakšto: „Aš ir esu 
profesionalas“

Kai per Atėnų olimpines žaidynes vieno pajėgiausių Eu-
ropos sunkiasvorių, 2004 metų Europos čempionato bron-
zos medalio laimėtojo Jaroslavo Jakšto kažkuris iš mūsų ša-
lies žiniasklaidininkų paklausė, ką šis manąs apie galimybę 
tapti profesionalu, boksininkas trumpai drūtai atšovė spar-
čiam smalsautojui: „Aš ir esu profesionalas. Tik ne boksinin-
kas, o karys.“

Todėl grįžęs iš Atėnų olimpinių žaidynių Lietuvos 
daugkartinis bokso čempionas, šiek tiek su kitais mūsų olim-
piečiais atsipūtęs Druskininkuose, sėdo prie savo raudono 
golfo vairo ir išdūmė į prie Panevėžio esantį Pajuostį. Ten 
dar nuo tarpukario laikų yra karinis miestelis, kuriame įsi-
kūręs „Geležinio vilko“ motorizuotos pėstininkų brigados 
Karaliaus Mindaugo Panevėžio batalionas. Tiems, kas 
dar nežino, galima pasakyti, jog Jaroslavas Jakšto, Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 2002 metų laidos 
absolventas, nūnai vyresnysis leitenantas, tame batalione ir 
tarnauja.

„Sportas“:
-Ar nenuobodžiaujate Pajuostėje?

J.Jakšto:
-Nuobodžiauti tikrai nėra kada. To daryti neleidžia in-

tensyvi tarnyba. Esu „Geležinio vilko“ brigados Karaliaus 
Mindaugo bataliono sunkiosios ginkluotės kuopos vado pa-
vaduotojas. Atsakau už daugelį dalykų, dažnai kariams 
vedu dziudo treniruotes. Su kariais bėgiojame krosus. Darbe 
daug popierių, didelė atsakomybė. Auklėju mūsų kuopos ser-
žantus, kad su kareiviais būtų humaniški. Ne tokie, kokie 
auklėjo mus, kai buvome Lietuvos karo akademijos pirma-
kursiai ir dažnai leidome laiką miškuose, poligonuose. O ten 
- atsispaudimai su kuprinėmis, seržantai patys krosų ne-
bėga, o tik komanduoja. Juk taip ir arklį galima nuvaryti. 
Tie miškuose mus auklėję vadai ap̀ ie sportą neturėjo jokio 
supratimo. Todėl ir sakau savo seržantams - nenuvarykite 
žmonių. Į Vilnių grįžti kažkaip nebesinori. Puikiai susi-
gyvenome batalione. Geras draugiškas kolektyvas, susigy-
venome, susidraugavome. Daug sporto entuziastų - Gintas 
Abromavičius, Kostas Šeniauskas, kiti draugai. Pajuostėje 
- modernios kareivinės, gera valgykla, skanus maistas. Be 
to, ir darbo užtektinai - tik dirbk. Išsikrausto į Šiaulius ka-
rinių oro pajėgų bazė, aviatoriai. Tad mums lieka didžiulis 
poligonas taktiniams užsiėmimams - bus kur užsiimti. 

„Sportas“:
-Kokie keliai atvedė į Lietuvos karo akademiją?
J.Jakšto:
Baigiau Vilniaus 60 - tą vidurinę mokyklą. Jau tada 

aktyviai sportavau, tad dairiausi, kur įstoti toliau moky-
tis, kad galėčiau tęsti treniruotes. Mokiausi rusų mokyklo-
je, lietuvių kalba sekėsi pusėtinai, kiti dėstyti dalykai irgi 
neblogai. Tėvas - kadrinis policininkas, namie - tvarka, 
drausmė. Galvojau studijuoti Teisės universitete, policijos 
fakultete, paskui draugas perkalbėjo. Tada dar ir pats ne-
supratau ko man reikia, ko noriu, ko turiu siekti. Draugo 
patartas, įstojau į Lietuvos karo akademiją. Fizinio pasi-
rengimo egzaminą išlaikiau lengvai. Su matematika šiokių 
tokių problemų, tačiau išsprendžiau ir jas. Įstojau. Prasidėjo 
kitas – kario gyvenimas.

„Sportas“:
-Kaip sekėsi prie jo priprasti?
J.Jakšto:
-Pripratau, bet ne iš karto. Labai nemėgau ir dabar ne-

mėgstu, kai laisvę apriboja - visi tik „varo“ ant tavęs, draus-
mė, didžiuliai fiziniai krūviai, o paskui kiekvieną vakarą 
karininkai klausia, gal kam akademija nepatinka, gal kas 
nori ją palikti. Atseit, nori pažiūrėti būsimų karininkų nu-
sistatymą. Pamaniau sau išgrauškit, manęs taip lengvai 
nepaimsit, aš tikrai visus tuos išbandymus atlaikysiu. Ir 
atlaikiau, pasilikau, baigiau, o patekau į geriausiai baigu-
sių dvidešimtuką, galėjau rinktis, kur tarnauti. Pasirinkau 
„Geležinio vilko“ brigados štabą Vilniuje, tačiau iš jo mane 
labai greitai persiuntė į Panevėžį.

„Sportas“:
-Kas buvo sunkiausia akademijoje?
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J.Jakšto:
-Fizikos laboratoriniai, lietuvių kalba, anglų kalba, 

ginkluotė - pusę metų dėl viso to buvo pačios didžiausios 
problemos. Tačiau tik pusmetį. Paskui viskas įėjo į savo vė-
žes. Prisiverčiau, ir ne tik pasivijau draugus, bet ir pralen-
kiau juos. Be to, pradėjus mokytis man buvo pasakyta – arba 
sportas, arba kariniai mokslai. Tačiau į treniruotes į miestą 
išleisdavo. Tai daug kam buvo neregėtas negirdėtas dalykas. 
Dabar, kaip matyti, sugebėjau visa tai suderinti. Su užsie-
nio kalba buvo taip: vidurinėje mokykloje mokiausi prancū-
zų kalbos, tačiau akademijoje man tiesiai pasakė - pamiršk 
prancūzų, dabar bus tik anglų kalba, tad mokykis. Pran-
cūzų kalba iš tiesų dabar jau gerokai prisimiršo, tačiau jos 
pagrindai padėjo greitai „perkąsti“ anglų kalbą, todėl kuo 
geriausiai per įvairius mokymus, varžybas, treniruočių sto-
vyklas susišneku ir angliškai, ir lenkiškai, ir, aišku, rusiškai. 
Lietuvos karo akademija - puiki mokykla. Ji išmokė tvirtai 
laikytis gyvenimo pagrindinio principo: pasakyta - pada-
ryta.

„Sportas“:
-Kaip susidraugavote su sportu?
J.Jakšto:
-Visąlaik turėjau labai gerus kūno kultūros mokyto-

jus, paskui - trenerius. Tačiau dabar, jau žvelgdamas at-
gal į nueitą kelią, didžiausiu „kaltininku“, atvedusiu mane 
Jį sportą, laikau savo tėvą. Jis visą laiką lenkė prie sporto, 
ragino sportuoti. Kai buvau mažas, pats atvesdavo į tre-
niruotes. Iš pradžių - į ušu, paskui 
- į dziudo. Dziudo treniruotes lan-
kiau keletą metų. Ir tik tada pra-
dėjau boksuotis. Mano mokykloje 
buvo bokso grupė. Boksininkus tre-
niravo V.Učajevas ir V.Bajevas. Iš 
klasės pradėjome lankyti trise. Bet 
draugai greitai „iškrito“. Man tė-
vas (vėl) patarė neskubėti - jeigu 
patiks? Po trijų mėnesių jau išėjau 
į ringą. Laimėjau septynias pirmas 
kovas. Tada viskas ir prasidėjo... 
Keturis kartus buvau Lietuvos 
čempionas. Laimėjau trečią vietą 
pasaulio karių čempionate, pernai 
buvau antras per pasaulio karių 
žaidynes, šiemet pelniau bronzos 
medalį Europos čempionate, pate-
kau į Atėnų olimpines žaidynes.

„Sportas“:
-Kokį jos paliko įspūdį?
J.Jakšto:
-Maža to, kad nepakartojamą. Supratau, dėl ko žmonės 

taip veržiasi į žaidynes - tą didžiojo sporto mugę. Gaila, 
kad man nepavyko. Buvau perdegęs. Po pirmos kovos, kurią 
nesunkiai laimėjau, buvo keturios dienos pertraukos, treni-

ruotės, laukimas, didžiulis psichologinis spaudimas. Be to, 
varžovai neparankūs, žinojau, kad teisėjai taškus skaičiuo-
ja ne visai taip, kaip vyko mano kova su egiptiečiu. Ketvir-
tame raunde praleidau smūgį, nors po 2-3 sekundžių atsi-
peikėjau, viskas jau buvo per vėlu - pralaimėjau olimpinę 
„bronzą“, o gal ir dar daugiau. Mat egiptietis pusfinalyje 
dar nurungė ir Kubos atstovą. Tačiau dabar reikia išsilai-
žyti, išsigydyti visas smulkias traumas, kurių patyriau ne-
mažai. O ateitis aiški - reikia labai daug dirbti.

„Sportas“:
-Per žaidynes buvote paklaustas apie profesionalumą...
J.Jakšto:
...Ir atsakiau - esu Lietuvos kariuomenės karininkas. Tai 

mano pasirinkimas - tarnyba, darbas, profesija. Sportas, 
boksas - tai dabar kaip ir pomėgis. Vien sportui jau nebeat-
siduočiau niekada. Maža ko - trauma ar dar kas nors - ir 
būk sveikas, jokių garantijų. Pasirinkimas nebuvo lengvas 
ir paprastas. Tačiau per porą metų Karo akademijoje supra-
tau, kad pasirinkau teisingai. Mano darbe daug galimybių 
pakilti, padaryti tolesnę kario karjerą. Bet man ir didysis 
sportas dar nepasibaigė. Norisi pasiekti dar daugiau, patekti 
į Pekiną, išbandyti jėgas.

Apie savo vieną iš daugelių auklėtinių „Sportui“atsako 
Lietuvos bokso rinktinės treneris Vladimiras Bajevas.

„Sportas“:
-Kodėl ėmėtės treniruoti Jaroslavą?
V.Bajevas:

-Jis jau nuo jaunumės išsiskirdavo savo technika, buvo 
aukštas, lieknas, gerai, sumaniai judėjo ringe. Mes tikėjo-
me, kad iš jo išaugs geras sunkiasvoris. Neapsirikome. Jis ir 
dabar toks: techniškas, išmintingas, sugebantis išanalizuoti 
savo klaidas ir padaryti išvadas, koordinuotas, gerai žai-
džia krepšinį, futbolą. Be to, turi stebėtinos laimės, burtai 
jam dažniausiai būna laimingi - taip atsitiko ir per Euro-

J.Jakšto, V.Alekna ir M.Mizgaitis
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pos čempionatą ir Atėnuose. Jau ketveri metai, kaip mes su 
juo glaudžiai bendradarbiaujame. Dabar Jaroslavas - la-
bai taktiškas, išsilavinęs, kultūringas, apsiskaitęs žmogus, 
ne karštakošis. Jeigu atvirai, kol kas nesu sutikęs panašaus 
į Jaroslavą boksininko. Su juo dirbti - vienas malonumas. 
Tačiau dabar ir jam, ir man ne treniruotės rūpi. Jaroslavui 
kaip ir visiems mums reikia nusimesti didžiulę iki olimpinę 
nervinę ir fizinę įtampą, pailsėti, išsigydyti daugybę smul-
kių traumų. Juk sunkiasvoris - tai ne koks nors „musės“ svo-
rio boksininkas... Tik paskui jau bus galima kibti į rimtą 
darbą.

„Sportas“:
Ar jūsų auklėtinis turi galimybių patekti į Pekino olim-

pines žaidynes?
V.Bajevas:
- Manau, kad taip. Jaroslavui dabar tik 

24 metai. Tad 2008 metais jis jau bus visiškai 
subrendęs, susiformavęs ir daug patyręs bok-
sininkas. Jeigu nuosekliai dirbs, jis bus rimtas 
pretendentas į Pekino olimpines žaidynes.

„Sportas“:
Ko jam, vienam pajėgiausių Europos su-

persunkiasvorių, stinga?
V.Bajevas:
-Labiausiai jam stinga... svorio. Per kovą, 

boksuojantis su 20 - 25 kilogramais sunkesniu 
varžovu, tas stygius labai jaučiamas. Tai pa-
matėme ir per Jaroslavo ketvirtfinalio kovą 
Atėnuose. Jau ir ankščiau per metus kitus, 
mes svarstėme, kurioje svorio kategorijoje jam 
geriau boksuotis - sunkaus ar supersunkaus. 
Bandėme ir vienaip, ir kitaip. Nusprendėme: 
geriausia supersunkaus, kadangi tarp lėtokų 
varžovų Jaroslavo greitis - didelis pranašu-
mas. Tačiau dabar, galvojant apie Pekiną, 
nauja problema: kaip jam užsiauginti svorį 
ir neprarasti greičio, kitų reikalingų savybių. 
Tariamės su gydytojais, sudarinėjame progra-
mas, planuojame, kaip dirbsime rengdamiesi 
Pekinui.

V. Bajevui antrina ir Lietuvos karo akade-
mijos fizinio parengimo katedros viršininkas 
mjr. Rytis Vasiliauskas. Pasak jo, Jaroslavas 
buvo pavyzdingas kariūnas, aktyviai reiškė-
si akademijos sporto gyvenime. Jau pirmajam 
kurse J.Jakšto suspėjo išgarsėti, tapęs pasaulio 
karių čempionato prizininku. Tačiau jis išliko 
toks pat kuklus, taktiškas, korektiškas.

„Sportas“ (vyr.ltn. J.Jakšto):
-Na, kuo ne idealus jaunikis? Vien tik 

pliusai ir jokio minuso. Negeria, nerūko. Bok-
suojasi tik ringe...

J.Jakšto:

J.Jakšto

Aš taip nemanau. Labai gerai, kad ir mano draugė, kuri 
gyvena Vilniuje, taip negalvoja. O viskas, kas žmoniška 
man nesvetima. Rūkyti tikrai nerūkau ir kitiems nepata-
riu. Neseniai pabandžiau užtraukti cigaro dūmo, pasidarė 
bloga... Jeigu poilsis ir gerų draugų kompanija, tai ir viena 
kita taurelė nekenkia. Visame kame turi būti saikas. Pasi-
boksuoti teko ir ne ringe. Kažkas kažkada bandė užstoti ke-
lią. Ne sykį ir ne du teko ginti skriaudžiamus draugus, bet 
iki kriminalo nepriėjo.

„Sportas“
-Daug sėkmės pakeliui į Pekiną.
[Ginas Pinigis „Sportas“ Nr.98 (634), 2004]
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Baigiamasis žodis
Apibendrinant dera prisiminti tuos, kurie pasiau-

kojo dėl Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, kurių 
dėka mūsų sportininkai garsina Lietuvą visame pasau-
lyje. Nemažas kariuomenės sportininkų indėlis. Labai 
džiugu, kad tarp jų ir mūsų kariai boksininkai, kurie 
tęsia stiprias Lietuvos sporto tradicijas.

Lietuvos Kariuomenės sporto klubo viršininkui 
plk. ltn. Valentinui Mizgaičiui palaikant, jau įvyko de-
šimt Lietuvos kariuomenės bokso čempionatų. Mūsų 
kariai boksininkai garbingai atstovauja ne tik įvairiuo-
se pasaulio kariuomenės bokso čempionatuose bei žai-
dynėse, bet ir olimpinėse, pasaulio, Europos čempio-
natuose iškovodami aukštas vietas. Mūsų kariuomenės 
bokso čempionatas populiarus. Apie tai liudija dalyvių 
bei kasmet daugėjančių komandų skaičius. Čempiona-
tai išlaiko savo stabilumą, lygį. Atskirose svorio ka-
tegorijose vyksta kovos, kurios galėtų papuošti ne tik 
Lietuvos nacionalinį bet ir tarptautinį ringą. 

Brg.gen. Algio Vaičeliūno dėka kariuomenė įgijo 
bokso centrą su puikiai ir šiuolaikiškai įrengta sale, 
bokso ringu, atitinkančiu visus tarptautinius reikala-
vimus. Šioje moderniai įrengtoje salėje vyksta ne vien 
kariuomenės bokso čempionatai. Vyko tarptautiniai 
susitikimai tarp Lietuvos jaunimo bokso rinktinės ir 
Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos komandų. Bokso sa-
lėje rengiamos stovyklos prieš pasaulio kariuomenės 
bokso čempionatus. Buvo surengta bendra treniruotė 
Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities 
vyrų bokso rinktinėms. O jau kariūnams tai tikra Die-
vo dovana.

Visų mūsų bendromis pastangomis Lietuvos ka-
riuomenės boksas yra gyvas. Už tai norėtųsi padė-
koti buvusiam kariuomenės vadui gen. J.Kronkaičiui 
bei dabartiniam kariuomenės vadui gen.ltn. V.Tutkui, 
buvusiems Karo akademijos viršininkams: brg.gen. Z.
Kuliui, brg.gen. A.Vaičeliūnui, plk. A.Vyšniauskui, 
plk. A.Balčiūnui, dabartiniam Karo akademijos vir-
šininkui brg.gen. E.Mažeikiui, Lietuvos kariuomenės 
sporto klubo viršininkui plk.ltn. V.Mizgaičiui, Lietu-
vos Karo akademijos štabo viršininkui plk.ltn. A.Ku-
charevui, Lietuvos karo akademijos viršininko pava-
duotojui plk. A.Dudavičiui, Karo akademijos Fizinio 
rengimo katedros viršininkui R.Vasiliauskui, mjr. K.
Tumšiui, mjr. A.Mugeniui, mjr. R.Spėčiui, atsargos 
majorui V.Straleckui ir atsargos majorui J.Juocevičiui, 
atsargos kapitonui J.Buksui ir atsargos kapitonui Z.
Gricko, kpt. M. Matukui, kpt. G.Griniui, kpt. J.Jakš-
to, kpt. M.Dzigeliui, kpt. T.Eismontui, kpt. R.Mikai, 
kpt. D.Leščinskui, kpt. V.Babeckui, kpt. N.Kaliono-
vui, kpt. A.Šutjevui, kpt. V.Finažonokui, vyr.ltn P.Ro-
maškai, vyr.ltn D.Mikaloniui, vyr.ltn A.Reišiui, vyr.

ltn J.Višteliui, vyr.ltn J.Viselgai, vyr.ltn G.Augūnui, 
vyr.ltn M.Eigminui, vyr.ltn A.Gaikovui, vyr.ltn A.
Milkintui, vyr.ltn M.Skvereckui, vyr.ltn M.Šneide-
riui, ltn. T.Gudžiauskui, ltn. R.Arlauskui, ltn. N.Ro-
kanskiui, ltn. R.Pauliukaičiui, kariūnams: V.Bielskui, 
A.Čiuberkiui, R.Aleksai, L.Skrebei, A.Bumblauskui, 
srž. J.Kačanovskiui, srž. R.Kubiliui, srž. S.Šeškevičiui, 
srž. V.Gražiui, srž. V.Rysevui, srž. M.Akulšin, srž. A.
Bazarevič, srž. R.Skuoliui, srž. K.Šeniauskui, savano-
riams J.Dambrauskui, G.Juškevičiui, R.Petrauskui, 
A.Vištartui, K.Bitkevičiui, D.Bondarevui, V.Subačiui, 
V.Filipovui, M.Kulikauskiui, M.Vyšniauskui, eili-
niams R.Skerlo, V.Volkovui, N.Valčiukui.

Tai pat norėtųsi padėkoti Lietuvos bokso federacijos 
prezidentui R.Rutkauskui, sekretoriui V.Sinkevičiui, 
Lietuvos rinktinės vyr. treneriui S.Mižigurskiui, 
rinktinės treneriams V.Bajevui, V.Buikai, kurie 
kiek galėdami padeda kariuomenės boksui. Lietu-
vos treneriams, kurių mokiniai prisidėjo prie Lietu-
vos kariuomenės bokso bendro lygio bei rezultatų: 
V.Učajevui, I.Minkevičiui, V.Gaibeliui, V.Krivojui, 
S.Golubevui, A.Vaitkui, K.Beržanskui, J.Vėjaliui, 
V.Bružui, E.Kutujevui, V.Stasyčiui, R.Baltrūnui, 
J.Kibui, V.Grinevičiui, R.Kantaravičiui, V.Sorokinui.

Pareikšti padėkos žodžius LBF teisėjams: 
E.Kondrotui, A.Grigaliui, Z.Katiliui, M.Šnikštai, 
R.Silickui, L.Rugiui, A.Majauskui, J.Juocevičiui, 
A.Areškai, V.Bingeliui, J.Timofejevui, G.Malinauskui, 
P.Rotomskiui, A.Juškevičiui, R.Vasiliauskui, 
R.Šalavejui, V.Stepanovui, S.Veikučiui, V.Sorokinui, 
R.Kantaravičiui, A.Šliupui, R.Baltrūnui, V.Šalčiui, 
R.Štareikai, E.Jančenkai, komentatoriui J.Gamuliui. 

Nuoširdus ačiū medicinos darbuotojams: mjr. I.
Pikturnienei, kpt. R.Tamkui, techniniams darbuoto-
jams: Karo akademijos sporto komplekso viršininkui 
G.Stulgaičiui, technikams S.Popovui ir P.Kugaudai, 
fotografui K.Dijokui, žurnalo „Karys“ žurnalistams: 
Vydmantui Kaladinskiui, Daliui Pūkiui, Lijanai Ci-
bulskienei. Laikraščio „Sportas“ žurnalistui Ginui Pi-
nigiui.

Ir visiems prisidėjusiems bei prisidedantiems plėto-
jant ir stiprinant Lietuvos kariuomenės bokso tradici-
jas.

2008 m. vasario mėnesį buvo įkurtas „Karių bokso 
klubas“. Jo steigėjai – Remigijus Mika, Zinovijus Gric-
ko, Rytis Vasiliauskas, Jaroslavas Jakšto, Eligijus Mylė, 
Aurimas Černiauskas. 2008 m. lapkritį klube jau pra-
dėjo treniruotis pirmoji jaunųjų boksininkų karta.

„Karių bokso klubo“ vardu norėtume padėkoti vi-
siems rėmėjams, kurių dėka buvo išleistas šis leidinys.
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Lietuvių karių dalyvavimas bei 
pasiekti rezultatai Olimpinėse, 
Pasaulio bei Europos bokso 
čempionatuose

1999 m. J.Jakšto, 91 kg (0), 9-16 vieta, (Kroatija)
1999 m. K.Bitkevičius, +91 kg (0) 9-16 vieta, (Kroatija)

Trečios Pasaulio kariškių žaidynės:

2003 m. R.Skerlo, 51 kg (0) 9-16 vieta, (Italija)
2003 m. D.Bondorovas, 71 kg (2) 3 vieta, (Italija)
2003 m. D.Mikalonis, 75 kg (0) 9-16 vieta, (Italija)
2003 m. J.Jakšto, 91 kg (3) 2 vieta, (Italija)

Ketvirtos Pasaulio kariškių žaidynės:

2007 m. J.Kačanovskis, 75 kg (0) 9–16 vieta, (Indija)
2007 m. M.Matukas, 91 kg (0) 5 vieta, (Indija)
2007 m. G.Stasiūnas, + 91 kg (0) 5 vieta, (Indija)

Pasaulio kariškių bokso čempionatai:

1998 m. J.Kačanovskis, 67 kg (0) 9-16 vieta, (Vokietija)
1998 m. J.Jakšto, 91 kg (2) 3 vieta, (Vokietija)
2002 m. J.Kačanovskis, 67 kg (0) 9-16 vieta, (Airija)
2002 m. D.Mikalonis, 71 kg (0) 9-16 vieta, (Airija)
2002 m. J.Jakšto, 91 kg (2) 3 vieta, (Airija)
2002 m. K.Bitkevičius, +91 kg (0) 9-16 vieta, (Airija)
2005 m. D.Bondorovas, 75 kg (2) 3 vieta, (PAR)
2005 m. V.Volkovas, 81 kg (0) 9-16 vieta, (PAR)
2005 m. V.Subačius, 91 kg (0) 9-16 vieta, (PAR)
2005 m. J.Jakšto, +91 kg (2) 3 vieta, (PAR)
2006 m. J.Jakšto +91 kg (3) 1 vieta, (Vokietija)
2006 m. J.Kačanovskis 69 kg (2) 5 vieta, (Vokietija)
2006 m. D.Bondorovas 75 kg (2) 5 vieta, (Vokietija)
2006 m. V.Subačius 91 kg (2) 5 vieta, (Vokietija)

NATO pajėgų bokso čempionatas:

2005 m. J.Viselga, 60 kg (0) 5-8 vieta, (Olandija)
2005 m. M.Akulšin, 64 kg (0) 5-8 vieta, (Olandija)
2005 m. D.Bondorovas, 75 kg (2) 2 vieta, (Olandija)
2005 m. M.Višniauskas, 81 kg (0) 5-8 vieta, (Olandija)

Studentų Universiados pasaulio čempionatas

2006 m. V.Subačius, 91 kg (3) 1 vieta

Karių pasiekimai Lietuvos bokso čempionatuose:

1991 m. R.Vasiliauskas, 60 kg 3 vieta, Panevėžys
1991 m. G.Juškevičius, +91 kg 1 vieta, Panevėžys

Olimpinės žaidynės:

1992 m. Gytis Juškevičius, +91 kg (1) 9-16 vieta, Barse-
lona
2004 m. Jaroslavas Jakšto, +91 kg (1) 5-8 vieta, Atėnai
2008 m. Jaroslavas Jakšto, +91 kg (1) 5-8 vieta, Pekinas

Pasaulio čempionatai:

1995 m. Jonas Dambrauskas, 91 kg (0) 17-32 vieta, (Vo-
kietija)
1995 m. Gytis Juškevičius, +91 kg (0) 17-32 vieta, ( Vo-
kietija)
2003 m. Jaroslavas Jakšto, +91 kg (1) 5-8 vieta, Bankokas 
(Tailandas)
2005 m. Vitalijus Subačius, 91 kg (1) 5-8 vieta, (Kinija)
2005 m. Donatas Bondorovas, 75 kg (0) 9-16 vieta, (Ki-
nija)
2005 m. Jaroslavas Jakšto, +91 kg (0) 9-16 vieta, (Kinija)
2007 m. Romanas Skerlo, 69 kg (0) 32 vieta, (JAV)
2007 m. Donatas Bondorovas, 75 kg (0) 32 vieta, (JAV)
2007 m. Vitalijus Subačius, 91 kg (1) 9–16 vieta, (JAV)
2007 m. Jaroslavas Jakšto, + 91 kg (2) 5 vieta, (JAV)

Europos čempionatai:

1993 m. Jonas Dambrauskas, 81 kg (1) 5-8 vieta, Bursa 
(Turkija)
1993 m. Gytis Juškevičius, +91 kg (1) 5-8 vieta, Bursa 
(Turkija)
1996 m. Vitalijus Filipovas, 51 kg (0) 17-32 vieta, Veilė 
(Danija)
1996 m. Gytis Juškevičius, 91 kg (0) 9-16 vieta, Veilė (Da-
nija)
2004 m. Jaroslavas Jakšto, +91 kg (2) 3 vieta, Pula (Kro-
atija)

Pirmos Pasaulio kariškių žaidynės:

1995 m. R.Vasiliauskas, 60 kg (0) 9-16 vieta, (Italija)
1995 m. J.Dambrauskas, 91 kg (1) 5-8 vieta, (Italija)
1995 m. G.Juškevičius, + 91 kg (0) 9-16 vieta, (Italija)

Antros Pasaulio kariškių žaidynės:

1999 m. R.Petrauskas, 60 kg (0) 9-16 vieta, (Kroatija)
1999 m. J.Kačanovskis, 67 kg (0) 9-16 vieta, (Kroatija)
1999 m. A.Vištartas, 75 kg (0) 9-16 vieta, (Kroatija)
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2001 m. M.Kulikauskis, +91 kg 1 vieta, Alytus
2001 m. K.Bitkevičius, +91 kg 2 vieta, Alytus
2002 m. R.Skerlo, 51 kg 2 vieta, Šilutė
2002 m. R.Petrauskas, 67 kg 1 vieta, Šilutė
2002 m. R.Skerlo, 67 kg 2 vieta, Šilutė
2002 m. D.Bondorovas, 71 kg 2 vieta, Šilutė
2002 m. M.Vyšniauskas, 71 kg 3 vieta, Šilutė
2002 m. V.Subačius, 81 kg 1 vieta, Šilutė
2002 m. J.Jakšto, +91 kg 1 vieta, Šilutė
2002 m. K.Bitkevičius, +91 kg 2 vieta, Šilutė
2003 m. R.Skerlo, 48 kg 1 vieta, Vilnius
2003 m. E.Mugenis, 48 kg 3 vieta, Vilnius
2003 m. D.Bondorovas, 71 kg 2 vieta, Vilnius
2003 m. D.Mikalonis, 75 kg 3 vieta, Vilnius
2003 m. M.Vyšniauskas, 75 kg 3 vieta, Vilnius
2003 m. V.Subačius, 81 kg 1 vieta, Vilnius
2003 m. J.Jakšto, +91 kg 1 vieta, Vilnius
2003 m. K.Bitkevičius, +91 kg 2 vieta, Vilnius
2003 m. A.Bitkevičius, +91 kg 3 vieta, Vilnius
2004 m. R.Petrauskas, 69 kg 1 vieta, Kaunas
2004 m. D.Bondorovas, 75 kg 1 vieta, Kaunas
2004 m. M.Vyšniauskas, 75 kg 3 vieta, Kaunas
2004 m. N.Valčiukas, 75 kg 3 vieta, Kaunas
2004 m. V.Subačius, 91 kg 1 vieta, Kaunas
2004 m. A.Lauš, 91 kg 2 vieta, Kaunas
2004 m. K.Bitkevičius, +91 kg 2 vieta, Kaunas
2005 m. V.Volkov, 81 kg 1 vieta, Vilnius
2005 m. M.Vyšniauskas, 81 kg 3 vieta, Vilnius
2005 m. V.Subačius, 91 kg 1 vieta, Vilnius
2005 m. J.Jakšto, +91 kg 1 vieta, Vilnius
2006 m. N.Valčiukas, 75 kg 3 vieta, Šiauliai
2006 m. V.Subačius, 91 kg 1 vieta, Šiauliai
2006 m. J.Jakšto, +91 kg 2 vieta, Šiauliai
2007 m. N.Valčiukas, 69 kg 3 vieta, Panevėžys;
2007 m. R.Skerlo, 69 kg 1 vieta, Panevėžys
2007 m. D.Bondorovas, 75 kg 1 vieta, Panevėžys
2007 m. R.Pauliukaitis, 81 kg 3 vieta, Panevėžys
2007 m. V.Subačius, 91 kg 1 vieta, Panevėžys
2007 m. J.Jakšto, +91 kg 1 vieta, Panevėžys
2008 m. R.Skerlo, 75 kg 3 vieta, Panevėžys
2008 m. T.Gudžiauskas, 81 kg 3 vieta, Panevėžys
2008 m. D.Bondorovas, 75 kg 1 vieta, Panevėžys
2008 m. V.Subačius, 91 kg 1 vieta, Panevėžys

���� – �00� m. Lietuvos Kariuomenės bokso čempionai:

J.Jakšto - 7 kartus;
J.Kačanovskis - 4 kartus;
D.Leščinskas - 4 kartus;
D.Bondorovas - 4 kartus;
M.Akulšin – 4 kartus;
M.Dzigelis - 3 kartus;
V.Rysev - 3 kartus;
R.Vasiliauskas - 2 kartus;
P.Kavaliauskas - 2 kartus;
V.Gražys - 2 kartus;
D.Mikalonis - 2 kartus;
V.Babeckas - 2 kartus;

1992 m. J.Dambrauskas, 81 kg 1 vieta, Panevėžys
1993 m. V.Filipovas, 54 kg 2 vieta, Kaunas
1993 m. J.Dambrauskas, 81 kg 1 vieta, Kaunas
1993 m. G.Juškevičius, + 91 kg 1 vieta, Kaunas
1994 m. V.Filipovas, 54 kg 2 vieta, Marijampolė
1994 m. R.Vasiliauskas, 60 kg 2 vieta, Marijampolė
1994 m. J.Dambrauskas, 91 kg 1 vieta, Marijampolė
1994 m. G.Juškevičius, + 91 kg 1 vieta, Marijampolė
1995 m. V.Filipovas, 54 kg 1 vieta, Klaipėda
1995 m. J.Dambrauskas, 91 kg 1 vieta, Klaipėda
1995 m. M.Kulikauskis, 91 kg 3 vieta, Klaipėda
1995 m. G.Juškevičius, +91 kg 2 vieta, Klaipėda
1996 m. R.Petrauskas, 60 kg 3 vieta, Panevėžys
1996 m. G.Juškevičius, 91 kg 1 vieta, Panevėžys
1996 m. K.Bitkevičius, + 91 kg 3 vieta, Panevėžys
1997 m. R.Petrauskas, 60 kg 3 vieta, Vilnius
1997 m. M.Abromavičius, 63,5 kg 3 vieta, Vilnius
1997 m. P.Kavaliauskas, 71 kg 2 vieta, Vilnius
1997 m. M.Kulikauskis, 91 kg 3 vieta, Vilnius
1997 m. N.Falalejevas, + 91 kg 3 vieta, Vilnius
1998 m. R.Petrauskas, 60 kg 2 vieta, Kaunas
1998 m. M.Ulbinas, 60 kg 3 vieta, Kaunas
1998 m. D.Blažys, 63,5 kg 3 vieta, Kaunas
1998 m. D.Bondorovas, 67 kg 3 vieta, Kaunas
1998 m. P.Kavaliauskas, 75 kg 2 vieta, Kaunas
1998 m. T.Dzindzalietas, 91 kg 3 vieta, Kaunas
1998 m. T.Ašmontas, 91 kg 2 vieta, Kaunas
1998 m. K.Bitkevičius, +91 kg 1 vieta, Kaunas
1999 m. P.Kavaliauskas, 75 kg 2 vieta, Panevėžys
1999 m. V.Subačius, 81 kg 1 vieta, Panevėžys
1999 m. K.Bitkevičius, +91 kg 1 vieta, Panevėžys
2000 m. R.Skerlo, 48 kg 1 vieta, Klaipėda
2000 m. V.Filipovas, 51 kg 1 vieta, Klaipėda
2000 m. V.Baranauskas, 60 kg 2 vieta, Klaipėda
2000 m. V.Rysev, 60 kg 3 vieta, Klaipėda
2000 m. J.Kačanovskis, 67 kg 2 vieta, Klaipėda
2000 m. R.Petrauskas, 67 kg 3 vieta, Klaipėda
2000 m. D.Bondorovas, 71 kg 1 vieta, Klaipėda
2000 m. V.Subačius, 81 kg 1 vieta, Klaipėda
2000 m. J.Jakšto, 91 kg 1 vieta, Klaipėda
2000 m. E.Ašmontas, 91 kg 2 vieta, Klaipėda
2000 m. M.Dzigelis, 91 kg 3 vieta, Klaipėda
2000 m. P.Romaška, 91 kg 3 vieta, Klaipėda
2000 m. K.Bitkevičius, +91 kg 3 vieta, Klaipėda
2000 m. M.Kulikauskis, +91 kg 3 vieta, Klaipėda
2001 m. R.Skerlo, 48 kg 1 vieta, Alytus
2001 m. V.Filipovas, 57 kg 2 vieta, Alytus
2001 m. R.Skerlo, 63,5 kg 3 vieta, Alytus
2001 m. R.Petrauskas, 67 kg 2 vieta, Alytus
2001 m. D.Leščinskas, 67 kg 3 vieta, Alytus
2001 m. D.Bondorovas, 71 kg 2 vieta, Alytus
2001 m. M.Vyšniauskas, 71 kg 3 vieta, Alytus
2001 m. V.Subačius, 81 kg 1 vieta, Alytus
2001 m. A.Lauš, 81 kg 2 vieta, Alytus
2001 m. T.Eismontas, 81 kg 3 vieta, Alytus
2001 m. V.Kazlovas, 81 kg 3 vieta, Alytus
2001 m. J.Jakšto, 91 kg 1 vieta, Alytus
2001 m. M.Dzigelis, 91 kg 2 vieta, Alytus
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M.Matukas - 2 kartus;
J.Viselga - 2 kartus;
D.Mačianskas - 2 kartus;
V.Subačius 2 - kartus;
M.Žilo - 1 kartą;
M.Ambrazevičius - 1 kartą;
M.Grigalius - 1 kartą;
R.Jakubavičius - 1 kartą;
D.Žaunys - 1 kartą;
R.Petrauskas - 1 kartą;
D.Blažys - 1 kartą;
M.Abromavičius - 1 kartą;
K.Januška - 1 kartą;
I.Manocha - 1 kartą;
A.Vilčinskas - 1 kartą;
R.Kubilius - 1 kartą;
T.Eismontas - 1 kartą;
M.Kulikauskis - 1 kartą;
D.Jančiauskas - 1 kartą;
R.Markovskis - 1 kartą;
P.Apuokas - 1 kartą;
M.Godliauskas - 1 kartą;
E.Trabša - 1 kartą;
V.Gurnius - 1 kartą;
M.Laurinaitis - 1 kartą;
T.Šimkus - 1 kartą;
N.Antiuchovas - 1 kartą;
R.Skerlo - 1 kartą;
R.Braziulis - 1 kartą;
A.Dostalev - 1 kartą;
P.Šeršniovas - 1 kartą;
R.Skerlo - 1 kartą;
A.Lauš - 1 kartą;

E.Mugenis - 1 kartą;
G.Augūnas - 1 kartą;
D.Nasiutavičius - 1 kartą;
O.Skutar - 1 kartą;
A.Gaikovas - 1 kartą;
N.Valčiukas - 1 kartą;
S.Noreika - 1 kartą;
A.Šveistys - 1 kartą;
D.Kaminskas - 1 kartą;
R.Charitonov -1 kartą;
V.Bučius 1 – kartą;
T.Gudžiauskas 1 – kartą;
R.Pauliukaitis 1 – kartą;
G.Metlovas – 1 kartą;
V.Kovaliov 1 – kartą;
G.Šalkauskas 1 – kartą;
G.Stasiūnas 1 – kartą.

Dešimt padalinių paruošusių Lietuvos kariuomenės bok-
so čempionus:

LKA - 21;
K.Mindaugo MPB - 17;
MPB Geležinis vilkas - 15;
KASP - 12;
VDJB - 9;
LDK GŠB - 7
MP - 4; 
Kęstučio MPB - 2;
Šaulių sąjunga - 2;
Algirdo MPB - 1;
SOJ - 1;
OGB - 11999 m. 
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