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ralyjelietuviai
brovėsi 
įdešimtuką

Šeš ta die nį Lat vi jo je pra si
dė jo ant ra sis Lie tu vos ir Lat
vi jos ra lio čem pio na tų eta pas 
„Sar ma2013“. Pir mą ją die ną 
da ly va vo 88 eki pa žai iš sep ty
nių vals ty bių. Po pir mo sios 
die nos ra ly je pir ma vo Ru si
jos at sto vai.

Pir mą ją ra lio die ną iš Lie
tu vių ge riau siai se kė si „Halls 
Win ter Ral ly2013“ nu ga lė to
jui Dei vi dui Jo ciui. Jam įkan
din lė kė Do mi ny kas But vi las. 
Tre čia rie dė jo Be ne dik to Va
na go ir Gre tos Ger ma na vi čiū
tės ko man da. Dėl ge di mo iš 
lenk ty nių pa si trau kė Vy tau
tas Šve das.

Ant rą ją die ną prie jau esan
čių da ly vių pri si jun gė dar 22 
ra liosprin to var žy bų da ly
viai. Vakar po pie tų lie tu vis 
Do mi ny kas But vi las bend ro je 
įskai to je jau bu vo ket vir tas. 
Pir ma ja me de šim tu ke ri kia
vo si ke tu ri lie tu vių eki pa žai.

Pui kiai se kė si vai ruo ti per 
snie guo tą ke lią Ra mū nui 
Čap kaus kui su To mu Šip
kaus ku, ku rie po aš tuo nių 
grei čio ruo žų bend ro je įskai
to je pa ki lo į aš tun tą vie tą. 
Iš kart už jų fi ni ša vo Dei vi
das Jo cius ir užė mė de vin tą 
vie tą.

Šiauliųtinklininkai
išsilaikotrejetuke

Penk ta die nio va ka rą Šiau
lių spor to mo kyk los „Du by sa“ 
spor to sa lė je vy ko 2012–2013 
me tų Lie tu vos vy rų tink li nio 
čem pio na to at ran ki nės var žy
bos. Prie tink lo sto jo Šiau lių 
„El gaMas ter Idea“ ir Vil niaus 
VGTU.

Po at kak lios ko vos, ta čiau 
ga na įti ki na mu re zul ta tu, 
šiau lie čiai įvei kė vil nie čius 
3:0. Po šios per ga lės tur ny
ri nė je len te lė je Šiau lų „El ga
Mas terIdea“ ko man da uži ma 
tre čią vie tą.

te ni si nin kas  
r.berankisįveikė
pirmąjįatrankos
barjerą

Jung ti nė se Ame ri kos vals
ti jo se, Flo ri do je, vyks tan čio 
Te ni so pro fe sio na lų aso cia
ci jos (ATP) „World Tour 250“ 
se ri jos tur ny ro „Del ray Beach 
In ter na tio nal Ten nis Cham
pions hips“ vie ne tų at ran kos 
var žy bų pir ma ja me ra te šeš
ta die nį lie tu vis Ri čar das Be
ran kis 6:4, 6:2 įvei kė 568ąją 
pa sau lio ra ke tę 21erių me tų 
ame ri kie tį Se ku Ban gu rą (Se
kou Ban gou ra).

Ma čas tru ko 1 va lan dą ir 
7 mi nu tes. Čem pio na to pri
zų fon dą su da ro 455,8 tūkst. 
JAV do le rių.

22ejų me tų lie tu vis R. Be
ran kis pa sau lio rei tin ge uži
ma 87ąją vie tą. Ant ra ja me 
at ran kos ra te jis su si tiks su 
296ąja pa sau lio ra ke te 25
erių me tų De ni su Živ ko vi čiu
mi iš JAV.

Pa tek da mas į ant rą jį at ran
kos ra tą, R. Be ran kis už si tik
ri no 360 do le rių (apie 940 
li tų) pre mi ją.

ELTA,  
„Šiau lių kraš to inf.

Si gi tas Ku čas yra 
vie nin te lis lie tu vis, 
per 168 ke lio nės 
die nas dvi ra čiu įvei kęs 
11 tūks tan čių 468 
ki lo met rus, jun gian čius 
dvi olim pi nes sos ti nes 
– Pe ki ną ir Lon do ną. 
Šiau lių Dvi ra čių 
mu zie ju je ati da ry ta 
šio vil nie čio ke liau to jo 
fo tog ra fi jų pa ro da 
„Ke lio nė dvi ra čiais iš 
Pe ki no į Lon do ną“.

Ži vi lė KA VA LIAUS KAI TĖ
zivile@skrastas.lt

ekspozicijoje–irdviratis
Pa ro dos ati da ry mą S. Ku čas 

pa skel bė tri mi to gar sais. Toks 
tri mi tas jau aš tuo ne rius me tus 
žy gei vius pa ke lia iš pa la pi nių ir 
kvie čia į že mė la pio suei gą.

Pris ta ty ti pa ro dą S. Ku čas pa
kvie tė ir bū rį bend ra žy gių, ku rie 
kar tu ke lia vo įvai rio mis marš ru to 
at kar po mis.

Pa ro do je eks po nuo ja mos nuo
trau kos, žy gio da ly vių at ri bu ti ka, 
edu ka ci nis že mė la pis „Ke liauk 
kar tu su dvi ra ti nin ku Si gi tu Ku
ču“ bei S. Ku čo dvi ra tis.

Šis dvi ra tis pa ga min tas olan dų 
fir mos „Ko ga Miya ta“ pa gal dvi
ra ti nin ko už sa ky mą, su rink tas 
ran ko mis. Ant dvi ra čio yra už
ra šas „Si gi tas – Silk Roud“, nes 
dvi ra tis bu vo pirk tas žy giui Šil ko 
ke liu. Ke lio nė se ant šio dvi ra čio 
S. Ku čas yra pra lei dęs 460 die
nų, nu my nęs per 30 tūks tan čių 
ki lo met rų.

Per nai, prieš žy gį, dvi ra ti nin
kas pa kei tė ra tus: prie ki nia me 
ra te įtai sy tas ge ne ra to rius ga mi
na elekt rą ži bin tams, GPS im tu
vui, min da mas dvi ra ti nin kas ga li 
pa si krau ti ba te ri jas, mo bi lų jį te
le fo ną.

planuojakelionę 
įriodeŽaneirą

Žy gis „Iš Pe ki no į Lon do ną“ pra
si dė jo praė ju sių me tų va sa rio 27 
die ną Pe ki ne, Tia nan me nio aikš
tė je, bai gė si rugp jū čio 12 die ną 
Lon do ne, prie Taue rio til to.

Per 168 ke lio nės die nas dvi ra
čiais nu va žiuo ta 11468 ki lo met rai 
per Ki ni ją, Pie tų Ko rė ją, Ja po ni ją, 
JAV, Ai ri ją ir Jung ti nę Ka ra lys tę. 

Dau giau sia die nų ke liau ta Ame
ri kos že my ne – nuo Ra mio jo iki 
At lan to van de ny no nu va žiuo ta 
6339 ki lo met rai.

Žy gy je da ly va vo 82 dvi ra ti nin
kai iš 13 ša lių, 54 vy rai ir 28 mo
te rys. Tik 5 da ly viai įvei kė vi są 
marš ru tą – 3 iš Nau jo sios Ze lan di
jos, 1 len kas ir 1 lie tu vis – pa ro dos 
au to rius S. Ku čas.

Pir ma sis žy gis Olim pi niams me
tams pa mi nė ti įvy ko 2004 me tais: 
iš šiau riau sio Eu ro pos taš ko Nord
ka po dvi ra čiais min ta į se ną ją 
Olim pi ją Grai ki jo je. 2008 me tais 
vy ko žy gis iš Olim pi jos į Pe ki ną 
Šil ko ke liu.

Žy gei viai jau gal vo ja apie ke
lio nę į 2016 me tų olim pi nę sos
ti nę – Rio de Ža nei rą (Bra zi li ja). 
„Pla nuo ki te pus me čio ato sto gas 
ir pri si jun ki te prie mū sų“, – ra gi
no S. Ku čas.

Japonaipagelbėjędėkoja
„Ke liau ti man yra ste buk las. Ši 

ke lio nė ir gi bu vo pil na ma žų ir di
de lių ste buk lų“, – sa kė S. Ku čas, 
dė ko da mas žmo nai Ma ri jai, kad 
„vis dar lau kia“.

S. Ku čas pa ty rė: pa tys įdo miau
si – su si ti ki mai su žmo nė mis. Ke
lio nė se su tik ti žmo nės kvie čia į 
na mus, vai ši na, su ren gia kon
cer tų.

Išs kir ti niai įspū džiai – apie vi sa
da no rin čius pa dė ti ja po nus.

Ja po ni jo je dvi ra ti nin kams pri
va žia vus tu ne lį, ku riuo rie da au
to mo bi liai, ja po nas įspė jo: čia 
va žiuo ti ne ga li ma. Be veik du ki
lo met rus, bėg da mas ša lia, šis ja
po nas žy gei viams ro dė ke lią iki 
ki to tu ne lio. Bet paaiš kė jo, kad 
šis už da ry tas.

Pa ly do vas su siė męs už gal vos 
ai ma na vo. Ga liau siai nu spren dė: 
su sa vo ma ža ma ši nė le po vie ną 
ke liau to jus per veš anks tes niuo
ju tu ne liu. Grįž tant at gal ja po nas 
my nė dvi ra tį, ku rį da vė vie nas iš 
lie tu vių.

At sis vei kin da mas ja po nas nu
si len kė: pa dė ko jo už tai, kad pa
da rė pa slau gą žy gei viams. To kia 
ja po nų fi lo so fi ja: dė ko ja, kai kam 
nors pa de da.

S. Ku čas pir ma pa gal vo da vo, 
ar ver  ta ja po no 
pra šy ti pa gal bos. 
Nes jei  ja po nas 
pa ts ne ži nos, dės 
di džiu les pa stan
gas, kad iš siaiš
kin tų.

„Lai kas bė ga, rei
kia va žiuo ti, bet ne
ga li pa sa ky ti, kad 
ne be rei kia“, – sa ko 
ke liau to jas.

Pap ra šęs ne ja
po niš ko, o ang liš ko že mė la pio, S. 
Ku čas kny gy ne pus va lan dį lau kė, 
kol pa gal bi nin kai skam bi no į ki tus 
kny gy nus, ieš ko da mi rei kia mo že
mė la pio.

Ki to kia ame ri ka
Iš Ja po ni jos žy gei viai lėk tu vu 

skri do į Ame ri ką. „Mū sų marš ru
tas tris mė ne sius drie kė si gam ta ir 
ne di de liais mies te liais, tad vi siš
kai pa kei tė Ame ri kos vaiz dą, tu
rė tą gal vo je. Ir vi sai ki toks įspū dis 
apie žmo nes – jie la bai drau giš ki“, 
– sako keliautojas.

Trū kus S. Ku čo dvi ra čio tro se
liui, su sto jęs vie ti nis pa si tei ra vo, 
kuo ga lįs pa dė ti. Ka dan gi ame ri

kie čio na mas bu vo už 10 my lių, 
pa siū lė pa gal bos nu va žiuo ti pas 
drau gą. Šio ne bu vo na muo se.

Pa dė ko jęs pa gal bi nin kui ir pa ti
ki nęs, kad va ka re dvi ra tį su si tvar
kys pa ts, S. Ku čas at si svei ki no. 
Už 10 mi nu čių prie jo stab te lė jo 
ma ši na, iš ku rios iš li po ki tas ame
ri kie tis – su tro se liu ir inst ru men
tais ran ko se.

Pa sak S. Ku čo, Ame ri kai mi
nint 200 me tų ne prik lau so my
bės me ti nes, bu vo or ga ni zuo tas 

di džiu lis žy gis 
dvi ra čiais per 
ša lį,  pa reng
ti marš ru tai, 
iš leis ti že mė
la piai, pa teik
ta in for ma ci ja 
apie nak vy nę. 
Ra jo nuo se, kur 
ne daug tu ris tų, 
dvi ra ti nin kams 
ga li ma nak vo ti 
mies to aikš tė je. 

Daž nai ga li ma ap si sto ti baž ny čio
se, kar tais pa sto riaus žmo na pa
kvie čia va ka rie nės.

Di džiau sią įspū dį S. Ku čui pa
li ko Di dy sis kan jo nas: „Gal vo jau, 
vis ko pa sau ly je ma čiau, nie kas 
ma nęs ne nus te bins. Aps tul bau: 
to kia di dy bė, to kie uo lų raš tai ir 
spal vos! Nuo kan jo no kraš to iki 
apa čios – 2 ki lo met rai!“

Įs pū din gas ir Mir ties slė nis, 
karš čiau sia pa sau lio vie ta, kur 
bu vo fik suo tas 56 laips nių karš
tis. Mir ties slė ny je dvi ra ti nin kams 
rei kė jo nu si leis ti že miau jū ros 
ly gio. Iš va žia vus į Kan za so ly gu
mas, at si vė rė ja vų lau kai iki ho ri
zon to ir pre ri jos.

SportaS

“ beveikdukilometrus,
bėgdamas
šalia,japonas
žygeiviamsrodė
kelią.
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PA RO DA: Dvi ra čių mu zie ju je vil nie čio ke liau to jo Si gi to Ku čo fo tog ra fi jų 
pa ro da „Ke lio nė dvi ra čiais iš Pe ki no į Lon do ną“ veiks iki rugp jū čio 24 
die nos. 2010 me tais šia me mu zie ju je eks po nuo ta Si gi to ir Dau man to Ku čų 
fo tog ra fi jų pa ro da „Dvi ra čiais Šil ko ke liu“.

DVI RA TIS: Šiuo dvi ra čiu Si gi tas Ku čas per 460 die nų nu my nė per  
30 tūks tan čių ki lo met rų.

BEND RA MIN ČIAI: Ke liau to jas Si gi tas Ku čas į pa ro dos pri sta ty mą pa kvie tė dvi ra čių ke lio nių bend ra žy gių.

Gied riaus bA RA NAUS KO nuo tr.

trumpai


