Gintaras Pridotkas: „Kai ruošiuosi-ruošiuosi rimtai“
Trumpas dosjė:






gimė 1958 sausio mėn. 19 d. Klaipėdoje;
mokėsi Klaipėdos 12-tojoje vidurinėje mokykloje;
1980 m. baigė VU Taikomąją matematiką;
1990 metais jam suteiktas Lietuvos mokslų daktarodocento laipsnis;
Nuo 2003 m. vadovauja Klaipėdos miesto lengvosios
atletikos veteranų sporto klubui „Ąžuolas“.

Su Gintaru Pridotku kalbamės likus kelioms dienoms iki išvykimo į 2009 m. Pasaulio veteranų
Žaidynes Sidnėjuje, Australijoje. Jau dabar Klaipėdos lengvosios atletikos veteranų klubo „Ąžuolas“
vadovas rūpinasi 2010 metais Kanadoje vyksiančiu Pasaulio veteranų čempionatu.
Susipažinkime su juo iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augai, kokiomis svajonėmis gyvenai?
Esu gimęs ir augęs Klaipėdoje. Ir dabar gyvenu apie 500 m. nuo vaikystės namų vietos.
Paauglystėje svajojau tapti matematiku. Svajonė išsipyldė ir esu tuo labai patenkintas.
Kur studijavai po mokyklos? Kaip sekėsi?
Studijavau Vilniaus Universitete matematikos fakultete taikomąją matematiką. Mokiausi be skolų, kiek
atsimenu turėjau tik vieną iš TSKP istorijos. Stipendija garantuota. Laisvas grafikas.
Tad kodėl vis tik pasirinkai lengvąją atletiką, o ne, pavyzdžiui, krepšinšį, futbolą? Galbūt buvo
žmogus, kuris turėjo įtakos šiam pasirinkimui?
1975 m. besimokant Vilniaus Universitete mane susirado treneris
Janas Jaščianinas ir pasiūlė treniruotis kūjo metimą. Išsiaiškinus
„kas tai tokio“, sutikau. Nuo 1979 m. J.Jaščianinui pradėjus
profesoriauti Lenkijos Universitete, mano treneriu tapo amžiną
atilsį Vytautas Jaras. Jis daugiau man padėdavo fizinio pasirengimo
srityje.
Per tris su puse metų kūjo metime nuo 0 pasiekiau 65,50 m.
rezultatą. Treniravausi profesonaliai - po dvi treniruotes per dieną.
Įvykdžiau TSRS kandidato į sporto meistrus normatyvą.
Tačiau 1979 m. patyriau sunkią traumą. Treniruotės metu lūžo
pėdos kaulai. Po metų, metant svarstį vėl tuoj pačioj vietoj antrą
kartą lūžo pėda, matyt nebuvo pilnai sugijusi. Taip mano sportinė
karjera tuo laikotarpiu baigėsi.
2002 m. po ilgos pertraukos sudalyvavau Europos veteranų
pirmenybėse Potsdame.
Ar prisimenate pirmąsias lengvosios atletikos varžybas?
Ne, neprisimenu...
Koks metikas „be štangos“... Kokie Jūsų pasiekimai pratimuose
su štanga?
Roviau - 95 kg štangą, pritūpdavau - 270 kg, spaudimo praktiškai
nedarydavau , o trauką nugarai – apie 300 kg.

Išvardinkite savo sportinius laimėjimus.
Studijų laikais:
1978-1979 m. - 3-čios vietos ir Lietuvos spartakiadoje užimta 3čia vieta.
Veteranų sporte:
2004 m. Sinelfingen Vokietijoje Europos veteranų pirmenybėse
užėmiau 3-čią vietą kūjo metime, 4-ta vietą svarsčio metime.
2005 m. ir 2007 m Europos uždarų patalpų pirmenybėse 3-čios
vietos svarsčio metime.
Nuo 2000 m. nuolat važiuojame į Tatoje, Vengrija, vykdomas
nestandartinių metimų rungčių varžybas. Be medalių dar neteko
grįžti. 2005 m. tapau absoliučiu Ingman kūjo metimo rungties
nugalėtoju tarp visų amžiaus grupių. Prizas buvo didžiulė taurė,
kurioje tilpo 5 litrai vyno.
Kiek svarbus sportas šiandien? Kokią vietą jis užima tavo
gyvenime?
Man sportas yra hobis. Sportuoju 5 kartus per savaitę. Kai
ruošiuosi - ruošiuosi rimtai.
Požiūris į veteranų sportą.
Požiūris rimtas ir kuo toliau tuo labiau rimtėja...
Vienas kolega,manau, taikliai apibrėžė veteranų sportą: “Veteranų sporte gali dalyvauti tas, kas susitvarkė
savo gyvenimą ir turi tam lėšų...“
Papasakok truputį daugiau apie šeimą: žmoną, vaikus, kuo jie užsiima. Galbūt vaikai irgi pasekė tavo
pėdomis?
Esu jau dešimt metų kaip išsiskyręs. Gyvenu vienas, kitos tinkamos dar nesuradau. Turiu dvi dukras ir sūnų.
Sūnus profesionalus krepšininkas: U-21 amžiaus grupėje Pasaulio čempionas.
Dukros studijuoja:viena –Matematiką ir ekonomiką, antra-finansų ekonomiką.
Idealas.
Turėjau labai gerą draugą... bet jau 10 metų kaip miręs.
Hobis.
Kaip jau minėjau sportas, o taip pat mokinti jaunąją kartą, bendrauti su studentais.
Kredo.
Neskaičiuosi-neturėsi.
Mėgstamiausia knyga.
Nemėgstu skaityti knygų...
Mėgstamiausias valgis.
Valgau viską kas virškinama, geriu viską kas dega...
Kokius stipresnius gėrimus mėgstate?
Ruginukę „užtaisytą“ gintaru...
Keletas baigiamųjų žodžių skaitytojams.
Norėtusi, kad tarp mūsų būtų mažiau pykčių, rietenų, kad būtų vieningiau žiūrima į veteranų sporto judėjimą.
(2009 m. spalio 1 d. kalbėjosi L.Kulbokas)

