
Lietuviq varZybos - Australijos kalnuose

LietuviSkais pedsakais paienklintame Australijos kalnry kurorte surengtos IX Pasaulio lietuviq sporto
iai dyni 4 kaln4 sli dinej imo variybo s

Pasaulio lietuviq Zaidyniq kalnq slidinejimo Zaidynes po l6 metq pertraukos griZo i Australij4.
DidZiausiame Sio Zemyno kalnq slidinejimo kurorte Peri5eryje lietuviSko kraujo turintys kalnq
slidininkai i5 viso pasaulio pirm4syk lenktyniavo 1997 m.

Slkart i Zaidynes susirinkg beveik trys de5imtys kalnq slidininkr4 jegas i5megino slalomo ir slalomo
milZino trasose. Abiejq rungdiq varLybas laimejo Australijos lietuvis Neris Mauragis.

Sudejus dviejq slalomo nusileidimq rezultatus, N.Mauragis tik 0,03 sek. aplenke antrqj4 viet4
absoliudioje iskaitoje iSkovojusi Pasaulio lietuviq kalnq slidinejimo megejq asociacijos (PLKSMA)
atsaking4ji sekretoriq Taur4 Mila5iq. Slalome milZine Siuos vyrus skyre vos 0,35 sek.

Australijos gamta buvo palanki lietuviams. BDtent t4 dien4, kai vyko PLSZ medaliq dalybos, s4lygos
varZyboms buvo puikios. O jau kit4 dien4 del netinkamo oro buvo Peri5eryje i5jungti beveik visi
keltuvai.

Be to, prie5 tai kelet4 savaidiq rengti varLybas nebuvo galima del sniego trukumo. Lietuviams
susirinkus i Smingins Houls4 - vien4 i5 keturiq kaimq, sudarandiq PeriSerio kurort4 - lyg pagal
uZsakym4 Slaitai buvo dosniai apsnigti.

Tiesa, tai sukele ir kiek nepatogumq - PLSZ varZybos buvo perkeltos ant kito Slaito, nes i5 anksto
Zaidynems numatytqii uZeme Seimininkai, surengg vietiniq kalnq slidininkqvarLybas. Salia vyko ir
Australijos laisvojo slidinejo dempionatas, kuriame buvo kovojama del kelialapiq j Sodio olimpines
Zaidynes.

,,T4 dien4 visame PeriSeryje vyko daugybe varLybr4, atkeltq i5 anksdiau. Todel teko pasidalinti Slaitus.
Bet mums Sie mainai buvo naudingi - mums atiteko tinkamesnd vieta, nes kalno apadioje buvo kavind,
kuri4 panaudojome kaip varLybq 5tab4 - iSdalijome dalyviq numerius, padardme rezultatq suvestinesoo,
- pasakojo T. Mila5ius.

15 Lietuvos iAustralij4 atskrido l6 kalnr4 slidinejimo megejq. I5 Sidnejaus ! Peri5erijie beveik 7
valandas kel iavo autobusu, pakel iui sustoj g i Ssinuomoti inventoriaus.

YarLybq dalyviai buvo suskirstyti Se5ias moterq ir penkias vyrq amZiaus grupes. Jauniausiems kalnq
slidininkams buvo 6-7 metai, o i 70 m. ir vyresniq vyrq grupeje lenktyniavo net trys dalyviai - abi
rungtis laimejo sveikuoliq.atstovas Stasys Grigas, antrqqviet4 uZeme garsus Lietuvos alpinistas Vilius
Saduikis, o trediqia-PLSZAustralijoje pagrindinis organizatorius Mindaugas Mauragis.

Du PLSZ dalyviai lenktyniavo ir snieglenE,it4varLybose.

Per Zaidyniq uZdarymo vakarong be prizq neliko nd vienas dalyvis - visiems uZteko suvenyrq, medaliq,
kitq apdovanojirr'l.

Lietuviq varZybos vyko greta Gutegos gyvenvietes, kurioje PLSZ dalyviai buvo isik[rg 1997-aisiais.
Nuo Peri5erio kalnq puikiai matosi Kosciu5kos kalnas, pavadintas Lietuvos-Lenkijos valstybes didiko



Tado Kosciu5kos garbei.

Regione yra ir daugiau lietuviSkq pedsakq. 1949 m. dia buvo pradetos milZiniSkos hidroelektrines
statybos. Jose dalyvavo ir iSeiviai i5 Lietuvos. Del pavojingo kalnq sprogdinimo, rizikingo darbo
grELiant tunelius statybose Zuvo apie 120 hmoniq. Tarp jq - du lietuviai.

PLSZ kalnq slidinejimo varZybos atskirai nuo kitq PLSZ sporto Sakq var?ybqrengiamos nuo l99l m.

Tada IV Pasaulio lietuviq Zaidynes pirm4 kart4 vyko Lietuvoje. O kalnq slidininkai tais metais
lenktyniavo ant E,lbruso Slaitq Kaukaze.

Veliau PLSZ kalnq slidinejimo varZybos vyko Kanadoje (1995 m.), Australi joje (1997 m. ir 2013 m.),
JAV (2001 m. ir 2009 m.), PrancDzijoje (2004 m.) ir Italijoje (2007 m.).

,,Kitas Zaidynes tikriausiai rengsime E,uropoje, nes kaijos vyko PrancDzijoje ir ltalijoje, sulaukdme
daugiausia dalyviLl", - teige PLKSMA prezidentas Algimantas KepeZenas.

IX PLSZ kalnq slidinejimo varZybq nugaletojai:

Slalomas. Moterys. 12 m. ir jaunesnes: Mia Laing (Australija) - I min. 39,66 sek. (dviejt4vaLiavimq

suma). 13-17 m.: Elle Mauragis (AustralUa) - 1 min. 21,57 sek. 18-29 m.: Emilija Rupiyte (Australija)
- 1 min. 43,53 sek. 30-39 m.: Diana Petrauskiene (Lietuva) - I min. 21,85 sek. 40-49 m.: Vida Blokas
(Australi ja)- 1 min. 2I,46 sek.50-59 m.: Emili ja Banionyte (Lietuva)- 1 min.33,09 sek.

Vyrai. 12m. irjaunesni: Lucas Mauragis (Australija) - I min. 25,25 sek.,30-39 m.: Neris Mauragis
(Australija) - I min. 2,97 sek., 40-49 m.: Danius Mauragis (Australija) - 1 min. 10,,72 sek. 50-59 m.:

Tauras Milasius (Lietuva) - 1 min. 3 sek. 70 m. ir vyresni: Stasys Grigas (Lietuva) - I min. 38,30 sek.

Snieglentes: Benas Katauskas (Australtja) - 1 min. 47,38 sek.

Slalomas milZinas. Moterys:12 m. ir jaunesnes: Mia Laing (Australi ja) - 1 min. 31,66 sek. (dviejq

vaLiavimq suma). l3-ll m.: Elle Mauragis (AustralUa) - 1 min. 8,92 sek.30-39 m.: Skaiste Laing
(Australija) - 1 min. 5 sek. 40-49 m.: Vida Blokas (Australija) - 1 min. 8,69 sek. 50-59 m.: Emilija

Banionyte (Lietuva) - I min. 16,91 sek.

Vyrai. Vyrai. 12m. irjaunesni: Lucas Mauragis (Austratija) - I min. 11,03 sek.,30-39 m.: Neris
Mauragis (Australfia) - 53,12 sek., 40-49 m.: Danius Mauragis (Australija) - 56,,75 sek. 50-59 m.:
Tauras Mila5ius (Lietuva) - 53,47 sek.. 70 m. ir vyresni: Stasys Grigas (Lietuva) - 1 min. 18,07 sek.

Snieglentds: Benas Katauskas (Australija) - 1 min. 24,43 sek.


