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22-letni Robert Tworogal z Wilna, absolwent Szkoły im.
Sz. Konarskiego w Wilnie, jest jedynym gimnastą
uprawiającym wielobój gimnastyczny, który będzie
reprezentować Litwę na rozpoczynających się 5 sierpnia
XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro.
Pierwsze, decydujące dla Roberta rozgrywki odbędą się
już 6 sierpnia. Sportowiec zapewnił, że jest nastawiony
na osiągnięcie maksymalnego wyniku i da z siebie
wszystko.
"Trzeba było włożyć dużo pracy. Przez cały rok przygotowywałem się do mistrzostw świata i olimpiady. Moim
celem jest maksymalny wynik, pokazanie wszystkiego, co potrafię" - w rozmowie z Wilnoteką powiedział Robert
Tworogal. Niestety w trakcie przygotowań do tych najważniejszych zawodów sportowych nie udało mu się
uniknąć kontuzji, co może wpłynąć na ostateczny wynik.
Trener Jevgenij Izmodenov uważa, że Robert ma duży potencjał, niestety na Litwie nie ma odpowiedniej bazy
sportowej, a w takich warunkach nie ma możliwości osiągnięcia wyników na światowym poziomie. Robert
Tworogal częściej więc ćwiczy w innych państwach, między innymi na Białorusi, Łotwie, we Włoszech.
Robert Tworogal zaczął uprawiać gimnastykę jako pięciolatek. Jego matka, Maria Tworogal, uznała, że ruchliwy
i energiczny chłopiec, który nie chce chodzić do przedszkola, powinien uprawiać sport, a że w pobliżu domu była
szkoła sportowa - zapisała go na zajęcia. Jak w rozmowie z Wilnoteką powiedział sam Robert, od początku
zachwycił się wielobojem gimnastycznym. Miewał jednak w życiu chwile zwątpienia, kiedy chciał rzucić sport.
Ostatecznie uświadomił sobie, że sport - to wszystko co ma, że lubi to i że w tym obszarze zyskuje satysfakcję.
W przyszłości, po zakończeniu kariery sportowej, zamierza zostać trenerem.
Robert Tworogal jest jedynym Polakiem w olimpijskiej kadrze Litwy. Gimnastyczka Agata Vostruchovaitė,
uczennica Gimnazjum im. A. Mickiewicza, która również ma świetne osiągnięcia sportowe, nie trafiła do kadry
narodowej ze względu na wiek - dopiero w grudniu 2016 r. ukończy 16 lat.

Na podstawie: Inf.wł.
Zdjęcia i montaż: Paweł Dąbrowski
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