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Apie vaikystæ, krepðiná, jo paramà ir 

ateitá kalbamës su KROWN ámonës 

atstovu Juliumi Paukðèiu.

Krepðinis jau seniai tapo mûsø kultûros dalimi, 

reiðkiniu ar gyvenimo bûdu. Mano asmeninë 

sportinë patirtis ir didþioji vaikystës dalis, 

bûtent, ir buvo susieta su ðiuo sportu, todël 

noriu papasakoti savo istorijà krepðinio 

pasaulyje. Uþaugau maþame miestelyje, 

kuriame lankiau krepðinio treniruotes. Joms 

vadovavo krepðinio pionierius Valerijus 

Bazilevskis - treneris, kuris pasiþymëjo kaip 

aukðtà krepðinio intelektà turintis þmogus. Jo 

organizuojamose treniruotëse buvo galima 

iðmokti ávairiausiø pratimø, deriniø ir krepðinio 

paslapèiø, kurios labai praversdavo, tobulinant 

ágûdþius ar þaidþiant ávairiose varþybose. Deja, 

treniruoèiø laikas buvo stipriai ribojamas, o ir 

treneris dirbo labiau savo iniciatyva, nei buvo 

finansuojamas. Reikëjo savarankiðkai ádëti 

daug pastangø ir darbo, treniruojantis 

papildomai, kad neatsilikti nuo didmiesèiø 

krepðinio komandø ir þaidëjø lygio. Bûtent tà 

skirtumà tarp krepðininkø paruoðimo ir 

treniravimo skirtingose krepðinio mokyklose 

teko pajusti savo kailiu, kai ðeðtoje klasëje, 

persikëlus gyventi á Vilniø, pradëjau lankyti Ð. 

Marèiulionio krepðinio mokyklà. Pamaèiau, 

kaip stipriai skiriasi sàlygos ir paèios 

treniruotës, kiek laiko þaidëjams yra skiriama 

ne tik krepðinio aikðtelëje, bet ir uþ jos ribø. 

Atsirado dëmesys fiziniam pasiruoðimui, 

mitybai, laisvalaikiui ir poilsiui. Laikas praleistas 

Ð. Marèiulionio krepðinio akademijoje buvo 

tikrai ypatingas, kupinas naujø iððûkiø ir 

neiðdildomos patirties mano gyvenime.

Turiu ávairiø prisiminimø, susijusiø su krepðiniu. 

Vienas tokiø - 1995-1996 m. NBA krepðinio 

lygos þurnalas, kuriame reikëjo surinkti visø 

krepðinio komandø ir þaidëjø nuotraukø 

lipdukus. Tà þurnalà puikiai atsimenu ne tik dël 

to, kad iki pilnos kolekcijos trûko vienintelio 

lipduko,  bet ir todël, kad jame buvo galima rasti 

dviejø Lietuvos krepðinio þaidëjø vardus ir 

pavardes: Ðarûno Marèiulionio - tuo metu jau 

þaidþianèio „Golden State Warriors“ ekipoje ir 

kà tik naujokø birþos ðaukimu pakviesto - 

Arvydo Sabonio, pretenduojanèio þaisti 

„Portland Trail Blazers“ ekipoje. Turiu savo 

archyve iðsaugojæs ðá þurnalà kartu su visa kita 

kolekcija: plakatais, krepðinio trofëjais, 

lipdukais, kortelëmis ir kita atributika. Norëèiau, 

kad visa tai mano ðeimoje bûtø perduodama ið 

kartos á kartà, kaip istorinës krepðinio relikvijos. 

Turiu tikslà, kad mano vaikai treniruotøsi Ð. 

Marèiulionio krepðinio akademijoje ir taip

 mylëtø krepðiná, kaip að. Krepðinio akademijos 

ateitis turëtø rûpëti ne tik jos ákûrëjui, ne tik jos 

darbuotojams, bet ir vaikams, tëvams, 

rëmëjams ir visuomenei. Kai Lietuvos krepðinio 

rinktinë arba komandos laimi medalius 

tarptautiniuose èempionatuose, visi tuo labai 

dþiaugiasi, bet nepagalvoja, kiek lëðø ir 

pastangø reikëjo ádëti, norint profesionaliai 

paruoðti aukðto lygio krepðininkus nuo jaunø 

dienø. Bûtent tà ir daro Ð. Marèiulionio 

krepðinio akademija, kuriai paramà skiria mûsø 

ámonë KROWN.

 Visi turime mylimas komandas ir dþiaugiamës 

jø pergalëmis. Bet, tikriausiai, ne visi susimàsto, 

kad pergaliø pagrindas ir yra jaunimo krepðinis, 

kurá reikia remti ir puoselëti. Ir jei to nedarysime 

dabar, tai po metø kitø, gali bûti vëlu. Ateityje 

neturësime tokiø gerø rezultatø, prie kuriø 

esame pripratæ, - jei nesirûpinsime vaikø 

krepðiniu ðiandien. Ið Lietuvos, kaip krepðinio 

ðalies, gali likti tik graþus prisiminimas... 

Norëèiau, kad suklustø ámonës, kurios gali dalá 

savo pelno skirti vaikø krepðinio paramai. Tam, 

kad turëti ateitá, - reikia investuoti dabar! Jei tuo 

pilnai negali pasirûpinti valstybë, reikia rûpintis 

visuomenei. Norëèiau matyti daugiau lauko 

krepðinio aikðteliø, restauruotø mokyklø 

aikðèiø, daugiau naujo inventoriaus jose. 

Pinigai, investuoti á sportà, jaunimà, aikðteles, 

duoda nebûtinai tiesioginæ gràþà. Tai ir vaikø 

uþimtumas, jø sveikatos stiprinimas, 

charakterio ugdymas, kelias á gyvenimo bûdà, 

 susijusá arba net nesusijusá su sportu. Jei net 

sostinëje galima rasti apleistø lauko krepðinio 

aikðteliø su sulauþytais lankais arba paþeista 

aikðtelës danga, tai kà kalbëti apie maþesnius 

miestus? Su kokiomis didelëmis problemomis 

susiduria provincijos miestai ir jø jaunimas, 

norintis sportuoti? Kai kuriuose miestuose 

trûksta net tik aikðèiø ar inventoriaus, bet ir 

treneriø, galinèiø vaikus kvalifikuotai mokyti 

krepðinio pagrindø. Þinau daug entuziastø, 

kurie dirba savo iniciatyva, - juos taipogi reikia 

palaikyti ir ne tik moraliðkai. Gal Lietuvos 

miesteliuose taip pat yra daug potencialiø 

krepðinio þvaigþdþiø, kurioms yra daug sunkiau 

pakilti ir suspindëti?

Mûsø ámonë KROWN remia Ð. Marèiulionio 

krepðinio akademijà. Jei ámonës skirtø 

vaikams nors po procentà savo pelno, 

krepðinis Lietuvoje klestëtø. Reikia ne tik 

kalbëti, bet ir veikti. Kas dar galëtø prisidëti 

prie Lietuvos krepðinio ateities?  
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