Rimantas Kalibatas: „Gyvenu nešūkaudamas“
Trumpas dosjė:

Su garbingą 65 metų sukaktį šiemet mininčiu
Rimantu Kalibatu susitinkame jo vadovaujamoje
Vilniaus lengvosios atletikos mokykloje. Pastate,
kuris jau nuo balandžio parduotas, o kitų patalpų
sporto mokyklai iki šiol nėra skirta. Jo darbo
stalas nukrautas sportiniais leidiniais, knygomis.
Ant sienos kabo naujo lengvosios atletikos
maniežo projektas, kurio programa sunkmečiu
sustojusi... Nepaisant visko, Rimantas, kaip pats
sako, gyvena „nešūkaudamas“. Ir perkeltine, ir
tiesiogine prasme.









gimė 1944 rugsėjo mėn. 12 d. Anykščiuose;
baigė Panevėžio 6-tąją vidurinę mokyklą, 1966
m. – LVKKI;
1996 metais jam suteiktas Lietuvos
nusipelniusio trenerio vardas;
auklėtiniai: daugkartinis Lietuvos čempionas ir
prizininkas, Lietuvos dešimtkovės rekordininkas
T.Skalikas, daugkartiniai šalies čempionai ir
prizininkai – disko metikė V.Zubaitytė, rutulio
stūmikai V.Mitkus, N.Kuzinkovas;
iki 2000 m. treniravo dukart olimpinį, pasaulio
čempioną disko metiką V.Alekną;
nuo 2000 metų vadovauja Vilniaus lengvosios
atletikos mokyklai.

Susipažinkime su juo iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augai, kokiomis svajonėmis gyvenai?
Gimiau ir augau vienturtis. Karo metas... Mokyklos klasėje berniukų buvo mažuma - tik 6, institute irgi
panaši situacija. Atrodė, kad pati gamta stabdo vyriškos lyties atstovų gimimą...
Kalbant apie svajones – tuomet svaigau gamta. Labiau norėjau tapti gamtininku, o ne sportininku.
Tad kodėl vis tik pasirinkai sportą? Galbūt buvo žmogus, kuris turėjo įtakos kitokiam pasirinkimui?
Siekius gyvenimą surišti su gamta aukštyn kojom apvertė treneris A.Kukšta, atvykęs į Panevėžį. Būdamas
sporto fanas, subūrė šalia savęs grupelę jaunimo ir uždegė juose meilę sportui, kuri „dega“ ligi šiol. Treneris
dirbo netausodamas savęs - ir vakarais, ir savaitgaliais. Susibūrė puikus sportininkų kolektyvas: R.Plungė,
Augutis, seserys Petrulytės ir kiti. Tais laikais laimėdavom ir prieš Kauną, ir prieš Vilnių...
Beje, man asmeniškai įsimintiniausia pergalė buvo pelnyta Lietuvos lengvosios atletikos moksleivių
čempionate, kur aplenkiau Rimantą Plungę.
Kodėl vis tik lengvoji atletika, o ne, pavyzdžiui, krepšinis,
futbolas, ar kitos sporto šakos?
Septintoje klasėje dovanų buvau gavęs dviratį „ereliuką“. Tais
laikais tai buvo tikra retenybė. Su juo net miegodavau. Su juo
sudalyvavau ir pirmose varžybose. Laimėjusiam treneris
Urbonas žadėjo skirti dviratį ir vietą treniruočių grupėje. Lėkiau
kaip pašėlęs. Trenerio šūksniai važiuoti atsargiau atrodė kaip
priekaištai dėl lėto važiavimo. Varžybose laimėjau net prieš
vienuoliktokus. Tačiau treneriui sužinojus, kad neturiu net 15
metų, dviračio negavau, ir treniruotis paprašė ateiti vėliau, kai
paaugsiu... Tai mane labai užgavo ir iš principo daugiau dviračių
sportu nesidomėjau...
Kur studijavai po mokyklos? Kaip sekėsi?
1966 m. baigiau LVKKI. Įstojau į sportinį skyrių, tačiau
pasimokęs metus, gavau rimtą nugaros traumą ir teko pereiti į
gydomosios kūno kultūros skyrių.
Kokie pasiekimai pratimuose su štanga?
Prisimenu tik pritūpimo viena koja rezultatą - 170 kg

Kiek svarbus sportas šiandien? Kokią vietą jis užima tavo
gyvenime?
Manau kad pasirinkau teisingai. Sportas nepalieka vietos niekam
kitam. Dar ir šiandien pas mane treniruojasi būrelis talentingų
vaikinų: P.Luožys, E.Ruškys, R.Morozko, A.Gurklys.
Požiūris į veteranų sportą.
Tik teigiamas. Pačiam sudalyvauti trukdo baimė susitraumuoti
nugarą. Stumt rutulį gal reikėtų pabandyti...
Papasakok truputį daugiau apie šeimą: žmoną, vaikus, kuo jie
užsiima. Galbūt vaikai irgi pasekė tavo pėdomis?
Vedęs, turiu dukrą Violetą. Tačiau nei dukra, nei žmona su sportu
nėra susijusios.
Idealas.
Mama, išgyvenusi 97 metus. Tai mano žmogaus idealas.
Hobis.
Jam nebelieka laiko. Na gal žvejyba... Prieš dvejus metus Palangoje nuo tilto pagavau ne vieną dešimtį žuvų.
Kibo gerai...
Mėgstamiausia knyga.
Šiuo metu sporto žinynai ir metodinė sporto literatūra.
Mėgstamiausias valgis.
Pienas. Trys litrai pieno, duonos gabalas ir sotus.
Keletas baigiamųjų žodžių skaitytojams.
Sportuoti visiems, mažiau slankioti gatvėmis (palinkėjimas daugiau jaunimui).
(2009 m. rugsėjo 16 d. kalbėjosi L. Kulbokas)

