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KAI TIKSLAS – LABAI TOLI, IŠLIEKA 

IŠTVERMINGIAUSI...

Mindaugas Šimėnas, 2007 gegužė

Viena diena, skirta nuo Vilniaus nusigauti iki Klaipėdos. Daugiau nei reikia, jei važiuojame 
magistrale. Bet ar tos dienos pakanka, kai maršrutas driekiasi pelkėmis, miškais ir žvyrkeliais?

Niekada nerimstantis ir bene didžiausią aktyvumą šiais metais demonstruojantis Lietuvos 
„Enduro“ klubas šių metų gegužės 19–20 dienomis dar kartą subūrė pusšimtį bekelės 
motociklų entuziastų. Kupini ryžto dalyviai kaip visada negailėjo nei technikos, nei savęs – 
ištvermės ralis tapo dar vienu rimtu išbandymu. Tiek psichologinės, tiek fizinės stiprybės 
pareikalavęs kelionės maršrutas driekėsi ten, kur sunkiai privažiuoja net visureigiai. Kaip 
pasakojo Paulius Albertavičius, pagrindinis šio ralio organizatorius, idėja kilo būtent iš 
visureigių varžybų: „Mūsų klubo nariai dažnai dalyvaudavo automobilių raliuose bei 
visureigiams organizuotose bekelės varžybose. Tačiau abejose trūko didesnio dėmesio 
motociklininkams: jiems nebuvo pritaikytos kelio knygos, trasų sudėtingumas ne visada buvo 
pakankamai aukštas, o visa organizacija buvo skirta automobiliams, – pasakojo motociklų 
entuziastas. – Atėjo laikas imtis darbo ir mums. Lietuvoje „enduro“ kryptis populiarėja 
geometrine progresija, taigi ėmėmės ieškoti būdų, kaip patenkinti įspūdžių ištroškusią minią“. 
Anot Pauliaus, neišdildomus įspūdžius garantavo įspūdingi mūsų krašto vaizdai, organizatorių 
parengti sunkūs kelio ruožai bei kliūtys. Dėl to ralio šūkis ir buvo „Kai tikslas labai toli, išlieka 
ištvermingiausi“. 

Trasas teko supaprastinti
Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro „enduristai“ 
turėjo įveikti daugiau nei 450 km ilgio 
išbandymų ruožą. Dar tik bandant maršrutą 
Grigiškės – Aukštadvaris – Prienai – Jurbarkas – 
Šilutė – Klaipėda, buvo stengiamasi įtraukti kuo 
daugiau vietovių, kur bekelei skirti motociklai 
galėtų atskleisti visas savo galimybes. Tai – 
smėlynai, purvynai, pelkės ir brastos. Tačiau 
sudėtingiausius ruožus vis dėlto teko išbraukti iš 
sąrašo dėl per didelės rizikos. O ir važiavimo per 
kaimiečių kiemus teko atsisakyti: kelių 
pravažiavusių motociklų vietiniai gyventojai gal 
ir nepagaus, bet kitų su šakėmis tikrai lauks.
Ralyje labai svarbu išvengti bendrojo naudojimo 
kelių, todėl 99 % ralio maršruto driekėsi per 
miškus, pievas, vietinės reikšmes keliukus, o 
kartais – ir visiška bekele. Dujotiekininkų bei 
elektrikų visureigių paliktos provėžos šiam raliui 
buvo tarsi dovana. 



VARŽYBŲ IDĖJOS AUTORIAUS 

KOMENTARAI
Paulius Albertavičius, 2015 spalis

Kas man yra enduro ralis? 
Enduro ralis – tai kaip mažas vaikas su visa 
svarbia preliudija iki pat gimdymo. Viskas yra 
svarbu: pradėti, išnešioti,  iškentėti sąrėmius ir 
galiausiai pagimdyti. Po devynių metų - 15 
vaikų, vienas nuo svetimos iš Latvijos, bet vis 
tiek savas. Toks didelis darželis negali nepalikti 
pėdsako, nemačiau kaip užaugo mano paties 
biologiniai vaikai. 
Enduro ralis – tai visų pirma daug įdomių 

žmonių, naujų vėjų galvoje, gražių akimirkų rezultate. Jeigu išeina padovanoti bendraminčiams 
malonias emocijas, jautiesi naudingas ir laimingas. Sukurta gera priežastis susiburti kartą ar du 
metuose, kad padarytum neapčiuopiamus mainus. Daugybėje procesų kiekvienas pasiima tai, 
ko jam tuo metu labiausiai reikia, o ko turi per daug - pasidalina su kitais.

Augantys lūkesčiai
Auga ekonomika, auga gerovė, auga poreikiai, augame ir mes. Lyg ir viskas kaip pagal Maslovo 
poreikių piramidę, tačiau tik ne enduro pasaulyje. Bendruomenės augimas įgauna pagreitį dėl 
laimę atradusių aktyvių žmonių. Jų lūpomis informacija sklinda nuoširdžiau ir taikliau. Ištvermės 
(enduro) ralis – tai pirmos varžybos, kurios sporto pasaulį priartino prie paprastų piliečių, taip 
pat norinčių sportuoti, bet tuo pačiu ilgiau mėgautis jo teikiamais malonumais. Sportas - 
sveikata, sportas teikia malonumą, sportas darosi madingas. Laimingų žmonių ratas plėtėsi ir dėl 
organizatorių gilinimosi į plačios dalyvių auditorijos lūkesčius. Ar tu pradedantysis, ar tu aktyviai 
sportuojantis, ar tu tiesiog nori pabūti su visais – tu esi svarbus.

Padėka 
Kiekvienas ištvermės (enduro) ralis buvo realizuotas su 
puikiais ir įdomiais įvairių sričių žmonėmis. Jų pagalba 
jis tapo universalesnis, technologiškesnis ir pagaliau 
suformavo savo taisykles, atitinkančias tuos procesus, 
kuriuose paskęsta kiekvienas rimčiau apsiginklavęs 
azartu dalyvis. Su išskirtinai nuoširdžiu ir kantriausiu 
žmogumi pasaulyje, Daliumi Mazaliausku, man pasisekė 
nueiti ten, kur esame šiuo metu. Su puikiomis ir 
žavingomis mūsų aktyviomis teisėjomis Laura, Gabriele 
bei Sandra esame išsprendę atrodo neišsprendžiamų 
situacijų, taip užgesinę didžiausius laužus. Su stipriais 
ginklanešiais Ernestu ir Elviu užėmėme ne vieną „pilį“. 
Su Stasiu Reinertu pažinau Pabradės poligoną taip 
gerai, kad jau nebesinaudoju GPS imtuvu. Ir su daug 
daug kitų gerų ir atsakingų žmonių pažinau, kas yra 
geras rezultatas.



ENDURO RALIS - tai visų pirma gausi organizacinė 
komanda, kuri tobulino ir puoselėjo idėją iki galo.

Ralio istorija prasidėjo 2007 metais, kaip ir mano dalyvavimas jame. Tai 
buvo pirmieji raliai „Ištvermės ralio“ pavadinimu. Tais metais teko pabūti 
dalyviu abiejuose. Taip sakant, pajausti jo skonį iš vidaus. Ir gana 
sėkmingai. „Aukštaitija 2007“ ralyje teko pakilti ant nugalėtojų pakylos. 
2008 metais prisijungiau prie organizacinės komandos ir nuo tada 
Enduro ralis tapo mano gyvenimo dalimi, jeigu galima taip išsireikšti. 
Dalyvių patiriamą malonumą (smėlį, pelkes, upelius, bebrų užtvankas ir 
t.t.) važiuojant rekomenduojamu maršrutu apie 200 km aš su Paulium 
patirdavome pirmieji su neišskiriamais  savo žirgais (YAMAHA SUPER 
TENERE 750 ir KTM ADVENTURE 640). Tai buvo tikras ištvermės 
išbandymas prieš kiekvieną ralį ir ne po vieną kartą. 
Nauji žmonės, naujos pažintys, vis nauji išbandymai prieš kiekvieną ralį. 
AČIŪ PAULIUI ir ENDURO, kurie suteikia tiek daug spalvų, emocijų 
kiekvienam raliui. O jau 15-a.

Dalius Mazaliauskas

Ralis – tai bemiegė naktis varžybų išvakarėse,  ankstyvas rytas, kuomet 
pamatai seniai matytus pažįstamus, taip pat ir naujai „užsikrėtusius“ 

enduristus. Tai varžybų akimirkų išgyvenimas kartu su dalyviais. Tai malonus 
nuovargis po ilgos dienos, kuomet pamatai pavargusių ir tuo pačių laimingų 

dalyvių veidus, kurie ką tik apturėjo puikią dieną kartu su savo 
bendraminčiais. Niekur nepatirsi tiek daug įspūdžių ir emocijų per vieną 

dieną nei čia :)
Pirmą kartą atvykus į ralį sužavėjo tai, jog visi: seni ir jauni, profesionalai ir 

mėgėjai, visi tampa lygūs. Ir nors ir kiekvieną iš jų veda aistra laimėti ar bent 
jau pabaigti varžybų trasą :), jie niekuomet nepravažiuos pro bėdos ištiktą 

kolegą. Metai bėga, bet tai nesikeičia - enduristų solidarumas gyvuoja iki šiol, 
ir tiek daug draugiškų žmonių nei ralio dieną dar nesu sutikusi.         

Laura Gegužytė-Mitrulevičienė
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Kiekvienas kartais norime pabėgti nuo kasdienybės, 
pamiršti kasdienius rūpesčius, pabūti gamtoje, 
atsipalaiduoti emociškai... Ir visa tai man suteikia Enduro 
ralis. Vienos dienos renginyje aš ne tik pailsiu nuo rutinos, 
bet ir praleidžiu smagiai laiką. Su Enduro raliu tiek daug 
metų esu todėl, kad man nebūtina važiuoti su motociklu 
pačiai, kad pajusčiau visą Enduro ralio suteiktą teigiamų 
emocijų antplūdį.

Gabrielė Gruslienė

Nes man patinka išprotėję žmonės, kurie niekada 
nenuobodžiauja, bet užsidegę savo mėgstama veikla – tiek 
dalyviai, tiek organizatoriai. Smagu stebėti, kaip šimtai 

dalyvių nuo pat ankstyvo ryto, išsirikiavę eilėje prie registracijos stalo, net trepsi iš nekantrumo spausti 
gazą ir patikrinti pelkių gylį miškuose. Smagu iki ausų purvais apsitaškiusiuose veiduose, kurių net 
mamos ko gero nepažintų, matyti blizgančias akis, tik ir laukiančias starto ženklo. Ralio metu visais 
penkiais pojūčiais galima pajausti ore tvyrančias entuziazmo ir adrenalino kupinas emocijas, kurios 
neblėsta ištisą dieną ir „pakrauna“ emociškai dar ilgam laikui po ralio.

Sandra Kanapienytė

Man garbė, jog galiu prisidėt prie didžiausių Pabaltijo enduro motociklų 
varžybų, padėti populiarinti Lietuvoje šį sportą. Stebėti, kaip sportininkai 
tobulėja, gausėja enduro motociklų sportininkų ratas. Norėčiau padėkoti 
Pauliui, Daliui, Elviui bei Stasiui ir kitiems prisidėjusiems prie šių varžybų už 
puikų darbą, įspūdžius, potyrius, patirtį ir už nepakartojamas EMOCIJAS! 
Ačiū!

Ernestas Šlimas

Enduro ralis man kaip didelio ir sunkaus sezono uždarymas. 
Pasibaigus rungtynėms suprantu, kad nuo dabar prasidės 
žiema :).

Elvis Rogačiov



RALIO STATISTIKA

DALYVIŲ 
SKAIČIUS

300

100

200

50

1 diena, 450 km., 
Grigiškės-pajūris, 

tik 50 proc. pabaigė laiku

50%

270 km., visus 27 
kontrolinius punktus 
rado tik 6 komandos

Kartu su raliu startavo 
enduro kroso varžybos

Prisijungė TV komanda 
"Teritorija"

Pradėta kviesti užsienio 
sportininkus

Pačios ekstremaliausios 
varžybos Molėtų 

aerodrome

Gruodis, 2 dienos, 250 km., 
Prienai-Tauragė-pajūris

Ištvermės ralis 
pervadintas į enduro ralį

Pačios šlapiausios 
varžybos startavo Jelgava 

miesto centre

Jubiliejinis 10-asis ralis, 
atsirado TOURIST klasė

Pirmą kartą startavo 
mergina

LMSF apdovanotas kaip 
"Metų renginys"

Jubiliejinis 15-asis ralis. 
Dalyviai iš penkių šalių

Čempionams buvo įteikti 
VOSTOK-EUROPE 

laikrodžiai
Pirmą kartą abu 

specialūs ruožai nukelti 
į tvenkinius

2012 Pabradė
2010 Latvija
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POPULIARŪS PREKINIAI ŽENKLAI ĮSTEIGĘ PRIZUS LAIMĖTOJAMS

„Ar yra neįmanomų dalykų? Manau, kad ne, jei 
yra tikslas ir užsispyrimas. Abejoju ar prieš 9 
metus  buvo daug tikinčių, kad Pauliui pavyks ir 
ralis gyvuos tiek. Visų pirma tikėjo jis, paskui 
atsirado žmonių kurie patikėjo juo. Ir štai 15 ralių. 
Visiems dalyvavusiems bei dalyvausiantiems 

palinkėsiu nepalūžti ir 
nenusivilti susidūrus su 
sunkumais tiek trasoje 
tiek gyvenime. Ir dar 
ilgų ilgų metų šiam 
nuostabiam renginiui.“
Vytautas Šumacheris, 
UAB „Motoservisas“ 
direktorius

„Manome, kad esame geriausi savo srityje, todėl 
renkamės geriausius partnerius. 
Enduro ralis - vienintelis tikras Enduro renginys – 
savo unikaliomis trasomis, atidirbtu formatu bei 
profesionaliu organizatorių (kurie visa širdimi yra 
tikri „enduro“ žmonės) darbu. Tuo daug metų tiki 
visi nuotykių ieškotojai 
motociklais bei 
keturračiais iš visos 
Lietuvos, o garsas apie tai 
pasiekia net ir kitas šalis, iš 
kur kasmet atvyksta vis 
daugiau dalyvių. Ne veltui 
tai gausiausias dalyvių 
kiekiu renginys Lietuvos 
motociklizmo padangėje! 
Mums garbė prisidėti prie 
„Enduro Ralio“ ir tokiu 

būdu ne tik populiarinant savo prekes bei 
paslaugas, bet ir „civilizuotą“, aukšto lygio, 
motociklų sportą.“
Ugnius Stančius, UAB „Motoshop“ direktorius

Su „Enduro Lithuania“ 
bendradarbiaujame ir prisidedame prie 
organizuojamų renginių jau daugelį 
metų. Su enduro bendruomenės nariais 
randame bendrų sąlyčio taškų ne tik laisvalaikio leidime, bet ir jų kasdienėje 
darbinėje veikloje.
Edvinas Grigaliūnas, UAB „Info Era“  vykdantysis direktorius

MŪSŲ AKTYVIAUSI PARTNERIAI
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Enduro ralis - tai emocija dėl kurios reikia enduro 
motociklo :) ps: tikrai yra buvę metų kai mocas 
garaže prastovėdavo nuo Pabradės iki Pabradės :)

Mindaugas Aškelėnas, HARD enduro

Enduro ralis man - tai bendraminčių bei 
bičiulių būrys, visada gera nuotaika ir 
nepakartojamas nuotykis.

Jurgis Dzvonkas, SOFT/HARD enduro

ENDURO RALIS - tai šventė, kurią sukuria patys 
dalyviai. Kiekvienas yra svarbus, nes puiki 

atmosfera susiformuoja iš laimingų žmonių.



Enduro raliuose dalyvauju, jei tiksliai pamenu, nuo 2008 metų. 
Tuomet tai buvo mano pirmosios tokio lygio varžybos, kuriose prie 
starto linijos rikiavosi ir vienadieniai važiuotojai, ir jau toli pažengę 
motociklų ir keturračių "vadeliotojai". Pamenu, pasibaigus savo 
pirmąjam raliui su pagarba žiūrėjau į nugalėtojus, atrodė, kad 
podiumas yra tik tikriems "sportininkams" skirtas ir aš, eilinis 
savaitgalinis "pakatushnikas", negaliu turėti iliuzijų ten kada nors 
užlipti :)
Bet ralis tuo ir nuostabus, kad, pasirodo, jame gali važiuoti ir 
NUGALĖTI kiekvienas, kuris tiki savimi, tiki savo komanda, savo 
draugais ir savo technika. Tas tikėjimas "komandine dvasia", manau, 
ir yra raktas į pergales Enduro raliuose, nes tik kartu su draugu gali 
įveikti visus ralio iššūkius, tik kartu su draugu turi praryti visas 
žvyrkelių dulkes, tik kartu su draugu turi nusivalyti balų purvus nuo 
veido. Visa tai išgyvenę, gali tikėtis atlygio. Mūsų komandą atlygio už 
prarytas dulkes jau gavo nemažai - ant podiumo stovėjome jau ne 
vieną kartą, tikiuosi, ir dar stovėsime nekart :)
Ir dar nedidelis asmeniškas patarimas : kai sunku, kai atrodo, kad 
viskas baigta, kai norisi viską mesti velniop,  prisiminkite pirmųjų ralių 
šūkį: "Kai tikslas toli, išlieka stipriausi". 
Patikėkite manimi, tai padeda !!!

Paulius Vaišneideris, ATV UTILITY klasė



10

Enduro ralis, vienas iš geriausių enduro 
renginių. Tai superinis nuotykis kuris 
nesibaigia visą dieną, o įspūdžiai išlieka labai 
ilgai. Ačiū už entzijazmą juos organizuojant.

Šarūnas Paliokas, HARD enduro



11

Smagi tradicija, kurios visada lauki, nes 
vėl susitiksiu su bendražygiais iš visos 
Lietuvos, bus adrenalinas, gražūs 
gamtos vaizdai ir aišku vakarėlis.

Ernestas Paukštis, HARD klasė
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ENDURO LITHUANIA
Vilnius-Trakai

Mob. tel. 8 616 21788
El.paštas: paulius@endurolithuania.com

Facebook: Enduro Lithuania
WWW.ENDUROLITHUANIA.COM


