RYTŲ AUKŠTAITIJOS SAVAITĖS APŽVALGA (01.26-02.01)
Parašė Audrius Šalkauskas
Pirmadienis, 02 Vasaris 2015 09:38 - Paskutinį kartą atnaujinta Antradienis, 03 Vasaris 2015 08:47

Šią savaitę V-osiose Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybėse "Utenos mėsa" taurei laimėti
sužaisti 3 susitikimai, iš kurių tik vienas baigėsi be intrigos, o kituose pergales iškovojo
turnyrinėje lentelėje žemiau esančios komandos.

01.29 Visagino SC- Rokiškio KKSC 62:80 (9:19,24:22,18:16,11:23)
Teisėjai- G.Jasiulionis, A.Šalkauskas

Rimtai kovai nusiteikę atvyko Rokiškio KKSC komanda į Visaginą, siekdami revanšo, kai buvo
pralaimėję I-ojo rato rungtynes pas save namuose. Nuo pat pradžių į priekį išsiveržę svečiai
pirmavo ir kontroliavo situaciją aikštelėje, nugalėdami varžovus 18 taškų skirtumu. Aišku, jau
toks didokas skirtumas išaugo tik paskutiniame kėlinyje, ir neatspindi lengvos rokiškėnų
pergalės. Pralaimėję visaginiečiai pirmąjį kėlinį 10 taškų skirtumu, vijosi varžovus per du
sekančius kėlinius ir buvo priartėję prie varžovų, tačiau viskas apsivertė ketvirtajame kėlinyje ir
svečiai pelnytai nugalėjo. Jų komandoje rezultatyviausias buvo M.Pranckūnas (16 taškų),
T.Trumpa (14 taškų), R.Jegorovas (13 taškų). Visagino SC komandoje L.Velička pelnė 21
tašką, A.Velavičius - 19 taškų.

01.30 Visagino SC- Biržų "SPORTAS" 73:46
Teisėjai- A.Nekrašas, R.Štuikys

Sekančią dieną žaisdami, visaginiečiai nepaliko vilčių svečiams iš Biržų, nugalėdami juos 27
taškų skirtumu. Po šios pergalės Visagino SC komanda rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės
vietoje, biržiečiai- paskutiniai. Pirmauja pirmenybėse Molėtų SC komanda.

01.30 Švenčionėlių "AITVARAS-SM"- Utenos "DSC-UŽPALIAI" 99:88
(27:24,25:18,26:25,21:21)
Teisėjai- R.Pumputis, K.Vaicekauskas
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Net 150 sirgalių susirinko penktadienio vakarą pasirgti už savo mėgstamą komandą
"AITVARĄ-SM". Juolab ir varžovas atvyko pajėgus- Utenos "DSC-UŽPALIAI", kurių žaidimas
labai svyruoja šį sezoną. Ir šios rungtynės parodė, kad jie nėra nenugalimi ir patyrė
pralaimėjimą Švenčionėliiuose. Rezultatyvios rungtynės, 13 šeimininkų taiklių tritaškių metimų ir
puiki pergalė, kaip atsidėkojimas gausiai susirinkusiems sirgaliams. Panašu, kad Švenčionėlių
komanda pirmenybėse įsibėgėja, per dvi savaites įveikusi lyderius -Molėtų SC ir Utenos
"DSC-UŽPALIUS". Šiose rungtynėse puikiai žaidė R.Šamšūra (30 taškų), A.Birulinas pelnė 18
taškų, M.Kukulskis 14 taškų. Utenos komandoje T.Markevičius (26 taškai), A.Bražiūnas (20
taškų).
Po šios savaitės rungtynių turnyrinėje lentelėje pasidarė dar labiau ankšta.

V-OSIOS RYTŲ AUKŠTAITIJOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS
"UTENOS MĖSA" TAUREI LAIMĖTI:

1.Molėtų SC 6/3
2.Visagino SC 5/3
3.Utenos "DSC-UŽPALIAI" 5/4
4.Švenčionėlių "AITVARAS-SM" 5/4
5.Rokiškio KKSC 5/5
6.Anykščių SC 3/5
7.Biržų "SPORTAS" 2/7
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