
 

 

Į Zarasus sugrįžta intriguojančios vandens motociklų lenktynės 

Po trejų metų pertraukos Zaraso ežere vėl sugaus motorai. Į vaizdingą pakrantę salos pašonėje sugrįžta 
pajėgiausi Lietuvos ir kaimyninių šalių vandens motociklų sporto meistrai. Rugsėjo 10–11 dienomis 
Zarasuose nuskambės finalinis mūsų šalies pirmenybių akordas – ketvirtasis Aquacross ir slalomo 
čempionatų etapas – tarptautinės lenktynės „East European Jetski Cup 2022“. 

Antrasis rugsėjo savaitgalis Zarasuose mėgins paneigti sinoptikų prognozes apie žvarbų rudenį su šalnomis ir 
galbūt netgi prišauks bobų vasarą. Maudynių sezonas daugeliui jau baigtas, tačiau vandens motociklų sporto 
atstovai dar turi ambicijų pakovoti dėl lemiamų taškų paskutiniame šiųmečio sezono etape. 

„Paskutinį kartą Zarasuose lenktyniavome 2019 metų liepą ir labai norėjome vėl sugrįžti. Ilgai laukta proga – 
jau visai čia pat. Tikimės, kad paskutinės šio sezono varžybos taps didele švente ne tik sportininkams, bet ir 
vietos publikai. Zarasiškiai pratę prie greičio ir gerų emocijų, tad pažadame, kad viso to netrūks ir mūsų 
renginyje šį savaitgalį“, – sako Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys. 

Praėjusį savaitgalį Vengrijoje mūsų šalies atstovai vainikavo savo šių metų pasirodymą Europos vandens 
motociklų čempionate. Vienas jauniausių mūsų šalies sportininkų Grantas Gurkšnys, pelnęs 4 vietą Senojo 
Žemyno pirmenybių Runabout GP4 Juniors klasėje, Lietuvos čempionate yra užtikrintas lyderis, 
pretenduojantis į nugalėtojo laurus. 

Runabout GP2 klasės praėjusių metų mūsų šalies čempionas Mindaugas Jačiauskas šiemet Europos 
čempionate pelnė bronzą, tačiau vos grįžęs iš Vengrijos jau laukia artėjančios viešnagės Zarasuose. 

Tomas Gurkšnys parvežė 2022-ųjų Europos čempionato bronzos medalį Runabout GP1 Veterans klasėje, o 
Lietuvos pirmenybėse taikosi į čempiono titulą Runabout GP2 klasėje. Paskutinius taškus turnyrinėje lentelėje 
sportininkas irgi planuoja sudėlioti jau šį savaitgalį Zaraso ežero vandenyse. 

„Nuo ketvirtadienio pradedame trasos įrengimo darbus, o penktadienio vakarą rinksis dalyviai. Šeštadienį ir 
sekmadienį nuo ryto čia laukiami ir gausiai atvykstantys žiūrovai. Veiksmo bus tikrai daug – visų labai 
laukiame“, – žada Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos generalinis sekretorius Mindaugas 
Mačiulaitis. 

Organizatoriai žada publikai padovanoti azartiškas ir intriguojančias kovas, o lenktynininkai nusiteikę 
pademonstruoti didžiules ambicijas dėl paskutinių pergalių 2022-ųjų sezone. 


