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L
ietuvos ralio čempionato 
dalyviai ir žiūrovai puikiai 
pažįsta šeiminį Joanos 
Survilaitės ir Vestos Survi-
lienės ekipažą. Šiais metais 
merginos persėdo į galin-
gesnį automobilį ir yra itin 

rimtai nusiteikusios. Praėjusių metų pabai-
goje šalies automobilių sporto padangėje at-
sirado ir lenktynininkių merginų komanda, 
kurios pavadinimas „Sollisun Girls Racing 
Team“ aiškiai išduoda apie ką kalbame.

Projektas energingoms 
merginoms

Viena „Sollisun Girls Racing Team“ narių, 
serviso „Gralis“ vadybininkė Irina Jankovs-
kaja, savo komandą vadina projektu, kuriame 
dalyvaus aktyvios ir energingos merginos, o 
veikla neapsiribos vien automobilių sportu. 
Atkreipiame dėmesį, kad tai – tarptautinis 
projektas ir nors kol kas jame dalyvauja tik 
dviejų, Lietuvos ir Rusijos, valstybių atstovės, 
ateityje, anot jo iniciatorių, projektas geogra-
fiškai plėsis.

Ralio meRginos – 

Merginos autoMobilių sporte – ne dažnas, todėl vis dar 
ganėtinai egzotiškas vaizdas. Vyrauja nuomonė, kad dėl stipresnių 
savisaugos instinktų, atsargumo ir fiziologijos skirtumų šioje srityje jos 
smarkiai nusileidžia vyrams. Vis dėlto norinčių ir galinčių varžytis su 
pačiais stipriausiais lenktynininkais merginų netrūko visais laikais, o 
kiekviena sėkmės istorija gali tapti užkrečiamu pavyzdžiu

ne tik lenktynių puošmenos
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Automobiliai dar ruošiami ir sezono grafi-
kas, pagal kurį „Sollisun Girls Racing 
Team“ ekipažai ketina dalyvauti įvairiose ša-
lyse rengiamose lenktynėse, dar dėliojami, 
tačiau merginos neslepia ambicijų kovoti jau 
artimiausiose varžybose. „Nedalyvaujame 
lenktynėse tik tam, kad jas papuoštume“, ‒ 
su šypsena komentuoja Irina. Ji su rusų 
lenktynininke Inesa Tuškanova sudarys 
smogiamąjį komandos duetą Lietuvos ralio 
čempionate.

Fotosesija žurnalo viršeliui

Pasiruošimas vasaros sezonui, kuriame mer-
ginos tikisi nuvažiuoti jei ne visus, tai didžią-
ją dalį Lietuvos čempionato greičio ruožų, 
vyksta intensyviai, tačiau šylant orams daž-
nam kyla noras padaryti kažką nepaprasto, 
ralio merginoms – taip pat. Kai Rusijos žur-
nalas skambiu pavadinimu „XXL“ pasiūlė 
Inesai nusifotografuoti viršeliui, mergina 
sutiko. Tą kartą ji pozavo šalia mėlyno „Su-
baru Impreza“, todėl skaitytojai galėjo nu-
žvelgti iš karto dvi gražuoles.

įspūdį merginoms paliko pirmasis greičio 
ruožas ledo arenoje. „Pirmą kartą mačiau 
tokį ruožą, net stenogramą surašinėjome 
pėsčiomis, o kai išvažiavome su automobiliu, 
jis tiesiog slydo šonu. Man ši idėja pasirodė 
keista ir įdomi, tačiau buvo smagu“, ‒ su šyp-
sena prisimena Irina.
Parodomasis ralis, kaip ir buvo galima tikėtis 
– pritaikytas žiūrovams: visuose greičio ruo-
žuose įrengtos tribūnos, televizijos ekranai, 
todėl atvykusieji varžybas galėjo patogiai ste-
bėti iš arti. Anot merginų, sportininkams 
skirtų šou elementų Maskvoje nebuvo – ki-
taip nei publikai, dalyviams tai buvo tikros 
varžybos. „Manome, kad mūsų ekipažas pa-
sirodė puikiai. Ralyje dalyvavo ne naujokai, o 
tikri profesionalai, pasaulyje žinomi sporti-
ninkai, todėl 14 vieta – puikus pasiekimas. 
Net nebuvo taip svarbu, kad šiek tiek nuken-
tėjo automobilis“, ‒ įspūdžiais dalijosi Inesa.

visa tiesa iš Pirmų lūPų

Apie ralio padangę nuspalvinusį lenktyninin-
kių duetą panorome sužinoti daugiau, todėl 
nutarėme jas pakalbinti. Nuo ko viskas prasi-
dėjo ir kodėl merginos veržiasi į vyrišku lai-
komą sportą?

Kada įsitraukėte į automobilių sportą? Ar pradžia buvo 
sunki?
Irina Jankovskaja: Į ralį atėjau maždaug 20 
metų, kai pradėjau dirbti su komanda, ruoštis 
lenktynėms. Tuomet labai gerai pažinau visą 
virtuvę iš vidaus, sužinojau, kaip vyksta pasi-
ruošimas, daug laiko praleisdavau automobi-

lių priežiūros zonoje. Vėliau atsisėdau į 
šturmano kėdę, važiavau šalia vairuoto-
jo, kuriam anksčiau padėjau ruoštis ra-
liui. Veiklos pobūdis keitėsi labai nuose-
kliai.
Inesa Tuškanova: Viskas prasidėjo tada, 
kai įsigijau pirmąjį automobilį. Mane 
pakvietė į mėgėjiškas varžybas, kurių or-
ganizatorius buvo mano draugas. Jis 
ruošdamasis mėgėjiškoms lenktynėms 
daug ko mane išmokė ‒ taip įsitraukiau į 
automobilių sportą. Iš pradžių, aišku, se-
kėsi sunkiai, o vyrai iki šiol į mane nežiūri 
rimtai. Ralyje važiuoti pradėjau iškarto 
po pirmųjų mėgėjiškų varžybų. Pradėjau 
nuo šturmano kėdės, tačiau vėliau persė-
dau už vairo. 

Kuo jus taip traukia pati moteriško ekipažo automo-
bilių ralyje idėja?
I. J.: Orientuojamės į moteriškus ekipa-
žus, tačiau neneigiame, kad kokiose nors 
varžybose gali pasirodyti ir mūsų koman-
dos vyriškiai. Mintis kilo jau seniai, per 
paskutinį pusmetį su ne vienu užsienio 
lenktynininku, taip pat ir ralyje važiuojan-
čiomis merginomis, todėl buvo sugalvotas 
toks projektas, kuriuo tarsi būtų metamas iš-
šūkis vyrams. 
I. T.: Tiesa sakant, man iki šiol dažniausiai 
tekdavo važiuoti su šturmanėmis moterimis. 
Manau, kad tokios komandos idėja labai neį-
prasta ir išskirtinė, tačiau puiki. 

Kokie svarbiausi jūsų tikslai? Šalyje populiarinti auto-
mobilių sportą, o galbūt siekiate skleisti lygias vyrų ir 

moterų teises?
I. J.: Mūsų komandoje yra vyrų – aptarnau-
jantis personalas, treneris, fotografas. Iš tiesų 
mums tai labiau hobis, nors visuomenėje pri-
imta, kad moterys vaikščiotų į baseinus ir 
grožio salonus, o mes turime štai tokių po-
mėgių. Vienos merginos jodinėja, kitos užsii-
ma fotografija, o mūsų hobis – lenktynės. 
Nežinau, ar kaip nors prisidėsime prie ralio 
populiarinimo Lietuvoje, bet galbūt atsiras 
daugiau susidomėjusiųjų. Apskritai, manau, 

Prisimindama fotosesiją Inesa prasitaria, kad 
susišnekėti modeliui ir fotografui pavyksta 
ne iš karto, tačiau su ja dirbusiu Andriumi 
Razumovskiu viskas kitaip. „Su fotografu ti-
krai pasisekė ‒ Andrius labai talentingas ir 
kūrybingas žmogus, su juo lengva ir įdomu 
dirbti. Sutampa mūsų požiūris į aplinką“, ‒ 
kalbėjo lenktynininkė.

atstovavo lietuvai

Balandžio 21 dieną vykusiose „Moscow 
Rally Master Show“ lenktynėse dalyvavo ir 
tarptautinis „Solisun Girls Racing Team“ 
ekipažas. Rusijos sostinėje Maskvoje rengia-
mos įspūdingos varžybos vyksta ne pirmus 
metus, jas palaiko ir šalies vyriausybė. Lenk-
tynės rengiamos mieste, todėl joms tikrai ne-
trūksta žiūrovų ir didelio spaudos bei televi-
zijos atstovų dėmesio. Įdomu, kad starto 
liniją kerta ne tik geriausi Rusijos ar kitų šalių 
ekipažai, bet ir kviestinės pasaulinės ralio 
žvaigždės.
Jei dažniausiai tokio pobūdžio varžybos 
vyksta greičio ruožuose, miškuose, kur žiūro-
vams sunku privažiuoti prie sudėtingo ar 
įdomaus posūkio, tai „Moscow Rally Master 
Show“ ruošiamos specialiai stebėtojams – 
sportininkai važiuoja pagal parodomąją pro-
gramą, lenktyniauja ir yra matomi kiekvie-
nam norinčiam. Šiais metais varžybas taip 
pat stebėjo gausybė žmonių.

intensyvus Pasiruošimas

Pasiruošimo merginoms tikrai netrūko ‒ 
prieš išvykstant į Maskvą dienotvarkėje buvo 
gausu interviu, filmavimų ir fotosesijų. Daly-
vės prasitarė, kad dėl to, jog laukė parodomo-
sios varžybos – viskas turėjo būti idealu. 
Svarbu ne tik automobilio techninė būklė, 
bet ir jo išvaizda, taip pat dalyvių apranga, 
kuri per renginį tampa vizitine kortele ir žiū-
rovams įsimena ilgam.
Irina prisipažino, kad jautė miego trūkumą: 
„Naktimis miegojau vis mažiau, galvojau 
apie skrydį į Maskvą, testus, automobilio ga-
benimą ir kitus dalykus. Nemažiau svarbu, 
kad esu vienintelė atstovė iš Lietuvos, kuri 
Maskvoje išvažiuos prieš didelę minią žmo-
nių su savo šalies vėliava. Buvo apėmęs ir 
garbės, ir baimės jausmas vienu metu. Man 
tai pirmas kartas gyvenime, kai atstovavau 
šaliai toli nuo namų. Bet tikėjau, kad viskas 
bus gerai!“

liko Patenkintos 

Su galingu „Mitsubishi Lancer Evo IX“ pa-
rodomosiose varžybose Maskvoje važiavu-
sios merginos bendroje įskaitoje užėmė 14, o 
savo klasėje – 11 vietas. Dalindamasi įspū-
džiais apie lenktynes Irina negaili pagyrų or-
ganizatoriams, kurie, jos nuomone, viską 
buvo apgalvoję iki smulkmenų, todėl lenkty-
nininkės nejautė jokios įtampos. Didžiausią 

 Irina Jankovskaja

Inesa Tuškanova
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automobilių sportas šalyje pradeda kilti, tam-
pa vis populiaresnis.
I.T.: Palyginti su kitomis šalimis, Lietuvoje 
automobilių sporto lygis nėra labai aukštas. 
Situacija nėra tokia bloga, kaip kartais apibū-
dina patys lenktynininkai. Antra vertus, pasi-
girti jie taip pat neturi kuo.

Lietuvos ralio čempionate būsite jau antrasis moteriškas 
ekipažas. Ar aktyviai konkuruosite su Joana ir Vesta? 
Kaip reaguosite, jei jus lygins?
I. J.: Joana ralyje važiuoja jau daug metų, to-
dėl jos dalyvavimas čempionate visiems 
įprastas. Kol kas jos rezultatų labai neseka-
me, bet nemanau, kad smarkiai konkuruosi-
me, galbūt daugiau draugausime. Nesiruo-
šiame ralyje ieškoti konkurentų ir stengtis su 

kažkuo varžytis – iš tiesų ralis turi teikti malo-
numą, o ne sukelti stresą. Aišku, ralyje daug 
azarto, tačiau jis turi turėti savo ribą. 
I. T.: Nežiūriu į jas, kaip ir konkurentes, ly-
giuotis ir taip turiu į ką. Kovosime dėl pir-
mos, o ne dėl kurios nors paskutiniųjų vietų. 
Tiesa, kol kas apie tai dar  anksti kalbėti, nes 
vis dar mokomės. Vytauto Švedo su Roku Li-
peikiu juk nelygina, o kuo mes skiriamės nuo 
vyru, kad mus turėtų lyginti?

Taigi papildomos intrigos dėl trinties tarp moteriškų eki-
pažų nekils?
I. J.: Daugiau intrigų gali kilti dėl santykių su 
vyrais, o ne su moterimis, nes kol kas kliūna-
me tik jiems. Yra susiformavęs požiūris, kad 
moteris už vairo – nelaimė už kampo. Šalia 

interviu, kuriuos davėme anksčiau, tie, kurie 
galbūt nebuvo griežtai nusiteikę, prisiskaitė 
komentarų, kuriuose mums buvo liepiama 
eiti ruošti maisto virtuvėje. Kol važiavau su 
lenktynininkais vyrais, tokių komentarų ne-
buvo ‒ visi džiaugėsi, palaikė, kvietė.
Kaip bus, kai važiuosime su Inesa, nežinau, 
nes kol kas į mus žiūri kaip į lėles. Sportininkų 
niekas neįžvelgia, mato kaip puošmeną, kvie-
čia kavos, arbatos. Kol kas elgiasi maloniai, bet 
kaip bus, kai merginos juos aplenks, nežinau. 
Kai kas galbūt priims, o kai kam gali būti sun-
ku susitaikyti. Būna visko, kartais net nereikia 
jų aplenkti, skubėdami patys „susidaužo“. 

Kaip sutariate su treneriais?
I. J.: Niekas mūsų neglosto, todėl kartais jų 
komentarai gali būti nemalonūs, nes viską 
mums išsako tiesiai į akis. Visuomet norisi, 
kad aplinkiniai sakytų, kokia esi gabi, protin-
ga ir graži, o čia dažnai viskas išeina atvirkš-
čiai ir tau sako, kad viskas blogai. Vis dėlto 
grįžus namo, susikaupus ir viską apmasčius 
supranti, kad komentarai buvo tikslūs. Be to, 
moteris su vyru visuomet nori pasiginčyti. 
Apskritai, manau, kad judame į priekį. 

Neketinate perdažyti automobilio ryškia spalva?
I. J.: Klubas turi ir daugiau automobilių, todėl 
buvo nuspręsta, kad dizaino ir techninius 
klausimus spręsime visi kartu. Norime, kad 
sportiniai automobiliai, palapinės ir kita klu-
bo atributika būtų vieno dizaino, tačiau išsi-
skirtų bendrame margumyne. Šviesiai žalios, 
oranžinės ar rožinės spalvų nebus.

SAULIUS RINKEVIČIUS

Irina 
Jankovskaja

 Inesa Tuškanova


