
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO REIKALAMS KOMITETO 

PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS 

ĮSAKYMAS Nr..... 

 

Vilnius                                                                                                                                1948 m. balandžio mėn......d. 

 

 Laikotarpyje nuo balandžio mėn. 10 d. iki 11 d. Kaune pirmą kartą buvo pravestos lengvosios atletikos 

rungtynės asmeniškoms Lietuvos TSR pirmenybėms uždarose patalpose. 

 Rungtynėse dalyvavo 92 geriausieji respublikos lengvaatlečiai, tame skaičiuje žymus kiekis jaunuolių 

ir mergaičių. 

 Rungtynės vyko organizuotai, su tiksliu teisingumu ir dideliu žiūrovų susidomėjimu. Į rungtynes 

apsilankė apie 6000 žmonių. 

 Rungtynių dalyviai parodė gerus sporto rezultatus. 

 Lengvaatletis ČEPUKAS /Kaunas/ šuolyje į aukštį įsibėgėjus parodė rezultatą 1.70 cm., RUZGIENĖ D. 

/Šiauliai/ nustūmė skritinį 11.44 m., MIKĖNAS /Panevėžys/ nustūmė skritinį 12.90 mtr., jaunuolis 

GARADAUSKAS /Klaipėda/ 30 ir 50 mtr. bėgime parodė geresnius rezultatus negu suaugusieji. 

 Labai džiugu yra tai, kad 35 mtr. bėgime su barjerais dalyvavo žymus dalyvių skaičius. Tačiau 

pirmenybių pravedimas parodė, kad ne visos kūno kultūros organizacijos žiemos periode vedė lengvosios 

atletikos mokymo darbą, pamiršdamos, kad sekcija tik apskritus metus dirbdama lengvosios atletikos darbą 

gali pasiekti sporto-technikos pasiekimų augimą. 

 Pažymint pravestųjų rungtynių gerus lengvaatlečių rezultatus ir sėkmingą teisminės kolegijos darbą, - 

ĮSAKAU: 

 1/ Teisminės kolegijos pristatytus Lietuvos TSR lengvosios atletikos asmeniškų pirmenybių sporto 

technikinius rezultatus uždarose patalpose – TVIRTINTI. 

 2/ Geriausius pagal visas programos rūšis parodytus rezultatus laikyti Lietuvos TSR lengvosios 

atletikos uždarose patalpose rekordais. 

 3/ Apdovanoti Respublikinio Komiteto pirmo laipsnio diplomais ir suteikti Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos 1948 m. lengvosios atletikos uždarose patalpose čempionų vardą. 

 

V Y R A I 

 a/ ARLAUSKĄ Antaną /SKIF - Kaunas/, užėmusį I-ją vietą 30 mtr. bėgime - 4,0 sek. ir vertinga dovana. 

 b/ EREMČIUKĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį I-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,2 sek. ir vertinga dovana. 

 c/ PAULAUSKĄ A. /SKIF - Kaunas/, užėmusį I-ją vietą 35 mtr. su barjerais bėgime - 5,3 sek.  ir vertinga 

dovana. 

 d/ MIKĖNĄ /Panevėžys/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2.89 mtr. ir vertinga dovana. 

 e/ KRIAUČIŪNĄ /Panevėžys/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1.20 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 f/ EREMČIUKĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 6.21 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 g/ ČEPUKĄ  /SKIF - Kaunas/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1.70 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 h/ MIKĖNĄ /Panevėžys/, užėmusį I-ją vietą skritinio stūmime  12.90 mtr. ir vertinga dovana.  

 

M O T E R Y S 

 a/ ŽIRGULYTĘ  /SKIF - Kaunas/, užėmusią I-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,9 sek. ir vertinga dovana. 

 b/ ŽIRGULYTĘ  /SKIF - Kaunas/, užėmusią I-ją vietą 50 mtr.bėgime - 7,0 sek. ir vertinga dovana. 

 c/ ŽIRGULYTĘ  /SKIF - Kaunas/, užėmusią  I-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais – 6,4 sek.  ir vertinga 

dovana. 



 d/ ŽIRGULYTĘ  /SKIF - Kaunas/, užėmusią  I-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos – 2,42 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 e/ ŽIRGULYTĘ /SKIF - Kaunas/, užėmusią I-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus – 4,59 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 f/ ŽIRGULYTĘ /SKIF - Kaunas/, užėmusią I-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,30 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 h/ RUZGIENĘ /Šiauliai/, užėmusią I-ją vietą skritinio stūmime  11,44 mtr. ir vertinga dovana. 

 

J A U N U O L I A I 

 a/ GARADAUSKĄ /Klaipėda/, užėmusį I-ją vietą 30 mtr. bėgime - 3,9 sek. ir vertinga dovana. 

 b/ GARADAUSKĄ /Klaipėda/, užėmusį I-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,0 sek. ir vertinga dovana. 

 c/ BURNEIKĄ /Vilnius/, užėmusį I-ją vietą 35 mtr. bėgime barjerais - 6,1 sek. ir vertinga dovana. 

 d/ BURNEIKĄ /Vilnius/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 5,81 mtr. ir vertinga dovana. 

 e/ STUBRĄ /Klaipėda/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,63 mtr. ir vertinga dovana. 

 f/ SABALIAUSKĄ /Kaunas/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1,15 mtr. ir vertinga dovana. 

 g/ MURAŠKĄ /Ukmergė/, užėmusį I-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,55 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 h/ STUBRĄ /Klaipėda/, užėmusį I-ją vietą skritinio stūmime - 12,40 mtr. ir vertinga dovana.  

 

M E R G A I T Ė S 

 a/ DAVYDOVĄ  /“Dinamo“ - Vilnius/, užėmusią I-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,5 sek. ir vertinga dovana. 

 b/ DAVYDOVĄ  /“Dinamo“ - Vilnius/, užėmusią I-ją vietą 50 mtr.bėgime - 6,9 sek. ir vertinga dovana. 

 c/ ŽILINSKAITĘ  /Vilnius/, užėmusią  I-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 6,3 sek.  ir vertinga dovana. 

 d/ DAVYDOVĄ  /“Dinamo“ - Vilnius/, užėmusią  I-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 4,49 mtr. ir 

vertinga dovana. 

 e/ VAKSMANAITĘ /Kaunas/, užėmusią I-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1.30 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 f/ ŽILINSKAITĘ /Vilnius/, užėmusią I-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,34 mtr. ir vertinga dovana. 

 g/ JUODŽBALYTĘ /Kaunas/, užėmusią I-ją vietą skritinio stūmime  - 9,47 mtr. ir vertinga dovana. 

 

4/ Apdovanoti Respublikinio Komiteto antrojo laipsnio diplomais  

 

V Y R A I 

 a/ EREMČIUKĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį II-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,1 sek.  bėgime ir vertinga 

dovana. 

 b/ NORDVIKĄ /Kaunas/, užėmusį II-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,3 sek. bėgime ir vertinga dovana. 

 c/ KRIUČKOVĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį i-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 5,4 sek. ir 

vertinga dovana. 

 d/ KRIUČKOVĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį II-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 6,10 mtr. ir 

vertinga dovana. 

 e/ KRIAUČIŪNĄ /Panevėžys/, užėmusį II-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1.65 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 f/ EREMČIUKĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį II-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,83 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 g/ ŽEKĄ  /Kaunas/, užėmusį II-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1,20 mtr. ir vertinga dovana. 

 h/ ALIAJEVĄ /Kaunas/, užėmusį II-ją vietą skritinio stūmime - 12,46 mtr. ir vertinga dovana.  

 

M O T E R Y S 



 a/ KARPUŠKAITĘ  /Klaipėda/, užėmusią II-ją vietą 50 mtr. bėgime -  7,4 sek. ir vertinga dovana. 

 b/ KARPUŠKAITĘ  /Klaipėda/, užėmusią  II-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 7,3 sek.  ir vertinga 

dovana. 

 c/ BRUŽAITĘ  /SKIF - Kaunas/, užėmusią  II-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,08 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 d/ BRUŽAITĘ /SKIF - Kaunas/, užėmusią II-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 4,28 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 e/ BRUŽAITĘ /SKIF - Kaunas/, užėmusią II-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,20 mtr. ir vertinga 

dovana. 

 f/ TYLŪNAITĘ /Kaunas/, užėmusią II-ją vietą skritinio stūmime  - 11,00 mtr. ir vertinga dovana. 

 

J A U N U O L I A I 

 a/ KLUSIS /Panevėžys/, užėmusiam II-ją vietą 30 mtr. bėgime - 4,1 sek.  

 b/ KLUSIS /Panevėžys/, užėmusiam II-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,3 sek.  

 c/ STUBRA /Klaipėda/, užėmusiam II-ją vietą 35 mtr. bėgime su barjerais - 6,3 sek. 

 d/ BURNEIKAI /Vilnius/, užėmusiam II-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,59 mtr. 

 e/ KLUSIS /Panevėžys/, užėmusiam II-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 5,48 mtr.  

 f/ BURNEIKĄ /Vilnius/, užėmusiam II-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1,15 mtr.  

 g/ ŽEBRIŪNUI /Klaipėda/, užėmusiam II-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,55 mtr.  

 h/ GALABURDAI /Kaunas/, užėmusį II-ją vietą skritinio stūmime - 11,62 mtr.  

 

M E R G A I T Ė S 

 a/ NEVADNIČĖNAITĘ  /Ukmergė/, užėmusią II-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,6 sek.  

 b/ NEVADNIČĖNAITĘ  /Ukmergė/, užėmusią II-ją vietą 50 mtr.bėgime - 7,2 sek.  

 c/ VAKSMANAITĘ  /Kaunas/, užėmusią  II-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 6,4 sek  

 d/ NEVADNIČĖNAITĘ  /Ukmergė/, užėmusią  II-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 4,27 mtr.  

 e/ ENDZIULYTĘ /Kaunas/, užėmusią II-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,25 mtr  

 f/ VAKSMANAITĘ /Kaunas/, užėmusią II-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,15 mtr.  

 h/ PALECKYTĘ /Kaunas/, užėmusią II-ją vietą skritinio stūmime  - 9,30 mtr.  

 

5/ Apdovanoti Respublikinio Komiteto trečiojo laipsnio diplomais  

 

V Y R A I 

 a/ PETRAVIČIŲ /Kaunas/, užėmusį III-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,2 sek. 

 b/ ARLAUSKĄ /SKIF - Kaunas/, užėmusį III-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,4 sek. 

 c/ SKUODĮ /Klaipėda/, užėmusį III-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 6,5 sek. 

 d/ ČEPUKĄ /SKIF - Kaunas/, užėmusį III-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 5,88 mtr. 

 e/ ŽEKĄ /Kaunas/, užėmusį III-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1.65 mtr. 

 f/ ALIAJEVĄ /Kaunas/, užėmusį III-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,78 mtr. 

 g/ KRIUČKOVĄ /“Dinamo“ - Kaunas/, užėmusį III-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1,20 mtr. 

 h/ ŽEMAITĮ /Šilutė/, užėmusį III-ją vietą skritinio stūmime - 12,46 mtr.  

 

M O T E R Y S 

 a/ RUZGIENĘ  /Šiauliai/, užėmusią  III-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,01 mtr. 

 b/ RUZGIENĘ /Šiauliai/, užėmusią III-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 4,23 mtr. 

 c/ BALČIŪNAITĘ /Kaunas/, užėmusią III-ją vietą skritinio stūmime - 10,64 mtr.  

 

J A U N U O L I A I 



 a/ STUBRĄ /Klaipėda/, užėmusiam III-ją vietą 30 mtr. bėgime - 4,4 sek.  

 b/ ONUŠKEVIČIŲ /Kaunas/, užėmusiam III-ją vietą 50 mtr. bėgime - 6,5 sek.  

 c/ SABALIAUSKĄ /Kaunas/, užėmusiam III-ją vietą 35 mtr. bėgime su barjerais - 6,5 sek. 

 d/ NARBUTĄ /Vilnius/, užėmusiam III-ją vietą šuoliuose į tolį iš vietos - 2,58 mtr. 

 e/ GARADAUSKĄ /Klaipėda/, užėmusiam III-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 5,30 mtr.  

 f/ STUBRĄ /Klaipėda/, užėmusiam III-ją vietą šuoliuose į aukštį iš vietos - 1,10 mtr.  

 g/ GRIGARAVIČIŲ /Kaunas/, užėmusiam III-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,45 mtr.  

 h/ MARCINKEVIČIŲ /Vilnius/, užėmusį III-ją vietą skritinio stūmime – 11,32 mtr.  

 

M E R G A I T Ė S 

 a/ VAKSMANAITĘ  /Kaunas/, užėmusią III-ją vietą 30 mtr. bėgime -  4,9 sek.  

 b/ RIGERAITĘ  /Šiauliai/, užėmusią III-ją vietą 50 mtr.bėgime - 7,7 sek.  

 c/ PALECKYTĘ  /Kaunas/, užėmusią  III-ją vietą 35 mtr.bėgime su barjerais - 6,8 sek  

 d/ URBANAITĘ  /Kaunas/, užėmusią  III-ją vietą šuoliuose į tolį įsibėgėjus - 4,18 mtr.  

 e/ ŠIMKUTĘ /Klaipėda/, užėmusią III-ją vietą šuoliuose į aukštį įsibėgėjus - 1,20 mtr  

 f/ ŽUKAITĘ /Vilnius/, užėmusią III-ją vietą skritinio stūmime  - 8,40 mtr. 

 

 6. Už tikslų teismiškumo organizavimą - pirmenybių teisminės kolegijos asmeniškam sąstatui – 

PAREIKŠTI DĖKINGUMĄ. 

 Vyriausiąjį pirmenybių teisėją drg. SIZYJ S.J. ir vyr. teisėją TEIŠERSKĄ, ŠABLINSKĄ ir vyriausiąjį 

sekretorių ŽILEVIČIŲ apdovanoti Respublikinio Komiteto raštais. 

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO REIKALAMS KOMITETO 

           PRIE LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS 

                    PIRMININKO PAVADUOTOJAS 

                                                                                                                            / K. KRUPIN/  

 

 

 


