Sigitas ir Rimas Liepinaičiai
Susipažinkime su jais iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augote, kokiomis
svajonėmis gyvenote?
Sigitas: Su broliu gimėm 1961 metų gegužės 5 d. Esam dvyniai.
Nuo pat vaikystės norėjau sportuoti.
Rimas:
Augom
Suvalkijoje
Kalvarijos
miestelyje
Marijampolės rajone. Kaip ir daugelis vaikų svajojau tapti
gaisrininku, policininku, lakūnu.
Kaip prabėgo mokykliniai metai?
Sigitas: Pabaigęs 8-nias klases išvažiavau į Panevėžio sporto mokyklą internatą. Dvi treniruotės per dieną,
savarankiškas gyvenimas be tėvų - buvo įdomu.
Rimas: Iki 9-os klasės Kalvarijoje, o nuo devintos - Panevėžyje.
Kur studijavote po mokyklos? Kaip sekėsi?
Sigitas: Pradėjau studijuoti Vilniaus pedagoginiame institute, po dviejų kursų išėjau tarnauti į sovietinę
armiją, o grįžęs vėl tęsiau studijas pedagoginiame universitete.
Rimas: Studijavau Vilniaus pedagoginiame universitete, sekėsi įdomiai, kas lengviau kas sunkiau.
Tad kodėl vis tik pasirinkote lengvąją atletiką? Gal kas turėjo įtakos
šiam pasirinkimui?
Sigitas: Miestelio mokykloje nebuvo kito būrelio tik lengvoji atletika.
Barjerus bėgiodavome mokyklos koridoriuose, į aukštį šokinėdavome ant
gimnastikos čiužinių.
Rimas: Kai stojau į Panevėžio sporto internatą svajojau būti futbolininku,
bet treneris atkalbėjo ir pasirinkau lengvąją atletiką.
Ką teko dirbti baigus institutą?
Sigitas: Pradėjau dirbti Vilniaus technikume kūno kultūros dėstytoju, po to, kaip ir daugelis sportavusių
dirbau apsaugos darbuotoju,dabar vėl dirbu kūno kultūros mokytoju vienoje Vilniaus profesinėje mokykloje
ir treneriu lengvosios atletikos mokykloje.
Rimas: Pabaigus teko ir apsaugoje padirbėti ir prekyboje, bet likimas sugražino į sportą – esu kūno kultūros
mokytojas.
Kokios įsimintiniausios lengvosios atletikos varžybos?
Sigitas: TSRS jaunimo žaidynės Maskvoje.
Rimas: Labiausiai įstrigo moksleivių spartakiada Taškente, nes pirmą kartą
pabuvojau tolimoje šalyje. Kita įsimintina situacija, kai šokdamas su kartimi
sėkmingai nukritau šalia čiužinio.
Koks metikas „be štangos“... Kokie Jūsų pasiekimai pratimuose su štanga?
Sigitas: Spaudimas gulomis - 165 kg, prisėdimai su štanga - 200 kg.
Rimas: Neatsimenu tokių.
Išvardinkite savo sportinius laimėjimus.
Sigitas: Lietuvos jaunimo pirmenybių antrosios vietos laimėtojas; Lietuvos čempionato prizininkas; 1985
metais įvykdžiau TSRS sporto meistro normatyvą.

Rimas: Lietuvos čempionas daugiakovėje; Lietuvos prizininkas 400 m barjeriniame bėgime; taip pat kaip ir
brolis 1985 metais įvykdžiau TSRS sporto meistro normatyvą.

Kokį linksmiausią įvykį prismenate iš sporto laikų?
Sigitas: Linksma būdavo metikų stovyklose Feodosijoje.

Rimas: Tas pats sėkmingas nusileidimas šalia čiužinio.
Papasakok truputį daugiau apie šeimą: žmoną, vaikus, kuo jie
užsiima.
Sigitas: Žmona dirba prekyboje, dukra baigė magistro studijas - dirba
statybinėje firmoje, sūnus mokosi Vilniaus kolegijoje.
Rimas: Žmona - Džiuljeta Liepinaitienė dirba kartu su manimi kūno
kultūros mokytoja.
Dukra – Gita dirba šalia mano gimtinės Marijampolėje. Deja, bet jau
nebegyvena su mumis, turi draugą.
Sūnus – Justas sėkmingai pabaigęs mokslus dirba ir sportuoja (krepšinį).
Kiek svarbus sportas šiandien? Kokią vietą jis užima jūsų gyvenime?
Sigitas: Sportas dalis mano darbo, sporto mokykloje treniruoju metikus.
Rimas: Šiandien sportas išlieka svarbus kaip ir anksčiau, nes visi šeimoje daugiau ar mažiau sportuoja.
Jūsų hobis.
Sigitas: Mėgstu meistrauti.
Rimas: Įvairūs darbai su medžiu.
Jūsų credo.
Sigitas: ?!.
Rimas: Padėti kitiems ir gyventi sveikai.
Jūsų požiūris į veteranų sportą.
Sigitas: Labai teigiamas, sveikai pavydžiu patiems aktyviausiems jų užsidegimo.
Rimas: Labai palaikau visus veteranus ir didžiuojuosi jais.
Jūsų mėgstamas valgis?
Sigitas: Cepelinai.
Rimas: Blynai ir sūnaus Justo iškepta pica.
Kokius gėrimus mėgstate per šventes paragauti?
Sigitas: Neišskiriu pačio mėgiamiausio - ragauju visų. Dažniausiai alaus.
Rimas: Šventėse dažnokai paragauju stipresnių (skaidrių) alkoholinių gėrimų.
Keletas baigiamųjų žodžių skaitytojams.
Sigitas: Smagu matyti kaip sportas vienija žmones nuo ankstyvos jaunystės
iki senatvės, linkiu visiems draugauti su sportu visada, būnant bet kokiame
amžiuje.
Rimas: Labai palaikau veteranus, kurie dalyvauja varžybose ir visus kitus
sporto entuziastus, kurių dėka mes susitinkame ir pabendraujame
prisimindami senus, linksmus, gerus laikus.

