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Sii| eiluciij autoriui pir-
m^ karta^ tenka rasyti apie
sporty, dargi apie gana retq
jo sakq - niotobolq. Kre-
tingos motobolo pasiekimai
jau apipinti legendomis, o
man gime gal ir keistas pa-
lyginimas: visas sportas yra
panasus j teatra^ - ir vienur,
ir kitur jis gyvas, kol vyksta,
kol vaidinama. Rungtynes,
varzybos baigesi, nuaidejo
finalinis svilpukas - tai kaip

teatre pasibaigus spektakliui
nusileidzia finaline uzdan-
ga. Po to lieka tik buvusio
veiksmo aprasymai spaudo-
je, spektaklii| recenzijos, o
siais laikais buvusiq rung-
tyniij |tamp^ ir eigq nesun-
kiai galima issaugoti ir fil-
muotoje medziagoje. Taciau
gali daryti k^ nori - buvu-
sio gyvo veiksmo stadione,
sporto arenoje ar teatro sce-
noje nebeatkursi, neatstaty-
si, nebepajusi to gyvo jvykiij
dvelksmo, aplinkui buvushj

emocijij. Kitos varzybos, ki-
tas spektaklis - tai jau visai
kitas gyvas veiksmas.

Siandien dalis Kretingos moto-
bolo istorijos saugoma muziejuje,
jvairiais budais ir keliais sukauptas
archyvas yra rupestingose vyriau-
siosios muziejininkes-istorikes
Danguoles Gedgaudienes rankose.
Ji maloniai sutiko parodyti, k§
sukaup^s Kretingos muziejus, ko-
kios relikvijos primena ankstesniij
desimtmeciij Kretingos motobol^.

D. Gedgaudiene pasakojo, kad
motobolas Kretingoje, uzgimes pra-
ejusio amziaus astuntojo desimtme-
ciopradzioje, lyg ir neturi aiskios ̂

Rungtynes Kretingos stadione 1972 m

Pagrindinis ,,Svyturio" komandos penketukas: Irmantas Gagilas,
Romas Petrauskas, II eileje - Jeronimas Mikalocius, Ramutis
Rutkevicius ir Kazys Knieza.
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KRETINGOS
MOTOBOLO
SPORTO KLUBAS

Motobolo klubo vimpelai.

Dalis Kretingos muziejuje saugomo Jeronimo Mikalociaus archyvo.

^ atsiradimo datos. Vieni saltiniai
ir liudininkai kalba apie 1970 metus,
kiti - apie 1971 metus. Metai sen
ar ten lyg ir nelabai svarbu, taciau
viskas priklauso nuo poziurio. Isto-
rikams, tyrinetojams, skrupulingai
deliojantiems faktus, tai svarbu.
Kaip nebutvj, taciau viena nuotrau-
ka, patekusi j muziejij, aiskiai byloja
1969 metus: tiesa, komandos dar
nera, vienodos aprangos taip pat
nera, vienas motociklininkas netgi
be salmo, bet noras su motociklais
aiksteje varineti kamuolj jau aki-
vaizdus.

Kita ankstyvesne nuotrauka taip
pat mena jau senokus laikus: 1972
m. Kretingos stadione vyksta mo-
tobolo rungtynes, saviskiij komanda
jau pabalnojusi tokius geidziamus
motociklus ,,Minsk", o komanda
vadinosi ,,Svyturys". Archyvo salti-
niai teigia, kad motobolo Kretingoje
pradininkai buvo Petras Kocius,
Algirdas Budginas ir Ramutis Rut-
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kevicius.
Jau pirmaisiais metais ,,Svytu-

rio" komanda taip ,,susigrojo", kad
pradejo viena po kitos skinti rimtas
pergales. Sakoma, kad ,,amzinuoju"
kretingiskivj varzovu buvo kaimynij
skuodiskiij ,,Bartuva". Taciau jau
1972 m. ,,Svyturys" dalyvavo SSRS
mazosiose pirmenybese, pelne
auksa ir gavo teis^ zaisti Sovietij
sajungos motobolo A lygoje. O
komandos nariai pasipuose sporto
meistrij zenkleliais.

1973 m. palydi puiki ,,Svyturio"
motobolo komandos startinio ir
pagrindiniij zaidejij penketuko
nuotrauka - pirmoje eileje sedi
Irmantas Gagilas ir Romas Pe-
trauskas, uz jij nugaros - Jeronimas
Mikalocius, Ramutis Rutkevicius ir
Kazys Knieza. Tais metais ,,Svytu-
rys" zaide auksciausioje lygoje! O
R. Rutkevicius istisa^ desimtmetj,
kol zaide, buvo vertinamas kaip
geriausias vartininkas.

Motobole daug lemia motoci-
klai. Is pradziu kretingiskiai entu-
ziastai kamuolj po aikst^ gainiojo
su savais ceku gamybos motociklais
,Jawa". Tik kiek veliau atsirado
mineti „ Minsk". Siij dienij jaunes-
nio amziaus skaitytojas nelabai
gali suprasti, kaip ir kodel tokiame
nedideliame miestelyje Kretingoje
motobolo komanda galejo naudotis
palyginti neprastais motociklais.

Reikalas paprastas. Sovietmeciu
veike tokia organizacija armijai,
laivynui ir aviacijai remti, vadina-
masis ,,dosafas". Sovietij valdzia
negailejo tam pinigu, nes maza k§
- o gal treniruoti, parengti vaikinai
ir merginos pravers? Tais laikais
aukstij pasiekimij tarptautinese
varzybose buvo pasieke^ ir Lietuvos
sklandytojai, lakunai - aukstojo
pilotazo meistrai. Visas fmansavi-
mas, aprupinimas technika ejo is to
,,dosafo". Matyt, panasiais budais ir
kretingiskiai motobolininkai, tada
vadovaujami P. Kociaus ir jam ru-
pinantis, gavo technika.

Kretingos motobolo komanda
ne karta^ keite pavadinim^. Buv^s
,,Svyturys" tapo ,,Zemuktechnika"
(1981-1993), veliau - ,,Uotas"
(1994-2004), 2005-2017 metais
,,Milda", dabar - Kretingos moto-
bolo klubas.

Pasakmuziejininkes D. Gedgau-
dienes, siuos Kretingos motobolo
istorijos faktus galima tinkamai sau-
goti ir zinoti, nes nemaza^ asmeninj
archyv^ dovanojo Jeronimas Mika-
locius. T^ praeities istorijos turt^
isdeliojus ant stalo net akys raibo
nuo jvairiij daiktij: nuotraukos,
vimpelai, zenkleliai, sporto varzybij
programos, sportines aprangos de-
tales, net skaisciai raudonas salmas.

Muziejininke sake, kadkalbama-
si su sviesaus atminimo motobolo
trenerio Vaclovo Brazdeikio zmona,
kuri palankiai vertina mintj per-
duoti Kretingos muziejui po vyro
mirties, istikusios praejusiij metij
pabaigoje, likusius iskovotus pri-
zus, nuotraukas, jvairi^ motobolo
atributik^, kitus daiktus.
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