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SportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ sportas populiarÄ—ja Indijoje
Autorius Balandininkas

SportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ sezonas pavasarÄ¯ atidaromas ir Indijoje. Ten gyvenantys balandininkai ruo&scaron;ia
pauk&scaron;Ä•ius varÅ¾yboms. Daugeliui Å¾moniÅ³ balandÅ¾iai yra gyvenimo bÅ«das. Vasudevanas Sridharanas raportuoja
i&scaron; ÄŒenajaus. Indijos pietinÄ—je dalyje ÄŒenajuje balandÅ¾iÅ³ sezonas pasiekia auk&scaron;Ä•iausiÄ… ta&scaron;kÄ
BalandÅ¾iÅ³ augintojams ypatingai svarbus metÅ³ laikas, kai tÅ«kstanÄ•iÅ³ sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ gebÄ—jimai tikrinami kasme
BalandÅ¾iai lesinami geriausiai lesalais ir papildais, kad tik uÅ¾imtÅ³ auk&scaron;tesnes pozicijas.
ÄŒenajuje yra beveik pusÄ— Indijos stipriÅ³ balandininkÅ³, t.y. apie 7000 &ndash; tai sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ &ldquo;Meka
Indijoje&rdquo;.

BalandÅ¾iai Indijoje kaip ir Europoje skrenda Ä¯vairias distancijas nuo 200 km iki 1400 km. BuvÄ™s didÅ¾iausias varÅ¾ybÅ³ ilg
1850km suspenduotas, kai gyvÅ«nÅ³ teisiÅ³ grupÄ—s i&scaron;rei&scaron;kÄ— susirÅ«pinimÄ… dÄ—l pauk&scaron;Ä•iÅ³ svei
Skaityti pilnÄ… straipsnÄ¯. Spausti Ä•ia>>
BalandÅ¾ius labiausiai pasiÅ¾ymÄ—jusius varÅ¾ybose stebi ir seka godÅ¾iÅ³ pirkÄ—jÅ³ akys. Patys geriausi balandÅ¾iai g
kiekviename veislyne.Per pastaruosius du de&scaron;imtmeÄ•ius veisiant balandÅ¾ius Indijoje, susikÅ«rus balandininkÅ³
artimai bendruomenei Ä¯veikta daug kliÅ«Ä•iÅ³ ir toks hobis i&scaron;populiarÄ—jo kaip kultÅ«rinis fenomenas.
Neseniai daugiau negu dvide&scaron;imt balandÅ¾iÅ³ klubÅ³ susivienijo, kad keistÅ³si Å¾iniomis ir galÄ—tÅ³ lenktyniauti vieni
prie&scaron; kitus.

Indijoje balandÅ¾iÅ³ sportas pirmÄ… kartÄ… pasirodÄ— 1940 m. Kolkatoje ir 1970 m. BengalÅ«re. O ÄŒenajuje susidomÄ—jim
nuo 1980 m.
Indijos sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ asociacija ("Indian Racing Pigeon Association" (IRPA)) yra oficiali, pagrindinÄ— organizacija
padedanti organizuoti varÅ¾ybas ir atpaÅ¾Ä¯stama internacionaliai. &Scaron;alyje yra keletas maÅ¾esniÅ³ klubÅ³, kurie
organizuoja lenktynes savaranki&scaron;kai.

Indijos sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ asociacijos prezidentas Ivanas Filipas prane&scaron;Ä—, kad per pastarajÄ¯
de&scaron;imtmetÄ¯ susidomÄ—jimas balandÅ¾iÅ³ sportu auga. SportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ augintojÅ³ skaiÄ•ius per metus padidÄ
10-20 procentÅ³.
&ldquo;Mes turime savo sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ OlimpiadÄ…, kuri vyksta kas dvejus metus.&rdquo;- sakÄ— jis.

&ldquo;Artimiausia Olimpiada yra planuojama Lenkijoje kitais metais. Mes taip pat turÄ—sime dviejÅ³ dienÅ³ pasaulinÄ¯
kongresÄ…, kuriame sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ augintojai diskutuosime, dalinsimÄ—s naujausiomis Å¾iniomis apie &scaron;Ä¯ spo
visose &scaron;alyse. Konferencijos metu aptarsime balandÅ¾iÅ³ sporto kryptÄ¯ ir ateitÄ¯ sekantiems dviems
metams.&rdquo; &ndash; sakÄ— Filipas.
Indijos sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ asociacijos prezidentas Ivanas Filipas su dukra Yuvika. Ivanas Filipas yra belgÅ³ puslapio
PIPA agentas Indijoje.
Per &scaron;Ä¯ laikÄ… sportiniÅ³ balandÅ¾iÅ³ augintojai patobulino savo metodus, kad pauk&scaron;Ä•iÅ³ mityba bÅ«tÅ³
maistinga, i&scaron;bandÄ— geresnes balandÅ¾iÅ³ veisimo schemas ir treniravimo technologijas.

Hobis prasidÄ—jo kaip darbo klasÄ—s pomÄ—gis, taÄ•iau palaipsniui pavyko Ä¯veikti socialinÄ™ hierarchijÄ… Indijoje. Dabar In
sportinius balandÅ¾ius augina ir daktarai, ir teisininkai, ir verslininkai, ir inÅ¾inieriai, ir Ä¯statymÅ³ leidÄ—jai.
&ldquo;ÄŒenajuje buvo laikas, kai balandÅ¾iÅ³ lenktynÄ—s buvo daugiausiai siejamos su vairuotojÅ³ ir darbo klasÄ—s
Å¾monÄ—mis&rdquo;- sakÄ— Filipas.
Daugelis balandininkÅ³ yra vyrai, kurie Ä¯ pomÄ—gÄ¯ Ä¯traukia &scaron;eimas, dalijasi savo aistra su artimaisiais. Taip pat
daugelis entuziastÅ³ Ä¯ sportÄ… buvo Ä¯traukti i&scaron; ankstesniÅ³ kartÅ³.

UÅ¾sidirbti pinigÅ³ i&scaron; balandÅ¾iÅ³ sporto yra labai maÅ¾ai galimybiÅ³, tai daugiau hobis ir darbas dÄ—l meilÄ—s. Netg
varÅ¾ybos i&scaron; pinigÅ³ yra vertos maÅ¾daug 5000 Indijos rupijÅ³, kas reik&scaron;tÅ³ 62 eurus. UÅ¾ tokiÄ… sumÄ… pe
mÄ—nesÄ¯ vargu ar pavyks i&scaron;laikyti 100 balandÅ¾iÅ³.
Nenuostabu, kad tokie pinigai neskatina azartiniÅ³ lo&scaron;imÅ³ ar blogÅ³ Å¾aidimÅ³, tokiÅ³ kaip balandÅ¾iÅ³ augimo
stimuliatoriÅ³ ar didesniÅ³ piknaudÅ¾iavimo atvejÅ³ dalyvaujant varÅ¾ybose.
Vienas i&scaron; didesniÅ³ i&scaron;&scaron;Å«kiÅ³ su kuriais susiduria balandÅ¾iÅ³ lenktyniÅ³ sporto mÄ—gÄ—jai yra
vyriausybÄ—s nenoras Ä¯forminti &scaron;Ä¯ sportÄ…, kad jis turÄ—tÅ³ palaikymÄ… ir paramÄ…. Balandininkui informacijÄ…
paruo&scaron;Ä—: Goncas001 Organizuojamos kelionÄ—s Ä¯ Var&scaron;uvos balandÅ¾iÅ³ turgÅ³. Daugiau informacijos
http://balandininkas.lt
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