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Savaitgalį sužaisti pirmieji pusfinalio susitikimai VII- osiose Rytų Aukštaitijos krepšinio
pirmenybėse, po kurių dar niekas neaišku. Viena pora sužaidė taikiai, kitoje skirtumas tik 2
taškai.

Molėtų sporto centras- Ukmergės TVM 70:72

Nors prieš 2 savaites paskutiname ture Molėtų sporto centro komanda varžovams
nepasipriešino ir pralaimėjo didžiuliu skirtumu, tačiau užėmus ketvirtąją vietą ir vėl teko susidurti
su Ukmergės TVM komanda, užėmusia pirmąją vietą. Pirmasis pusfinalis, vykęs Molėtuose
pasižymėjo įnirtinga bei kieta kova, su daug emocijų bei noru laimėti. Nuo pat pradžių sąlygas
diktavo svečiai, laimėdami pirmąjį kėlinį rezultatu 19:15, o po antrojo ir 40:29. Jautėsi, kad
šeimininkai nedemonstruoja savojo žaidimo, o priešingai- svečiai jų pačiu ginklu (tritaškiais)
pirmauja. Tačiau po ilgosios pertraukos vaizdas aikštelėje pasikeitė ir šeimininkai ėmė vytis
svečius, o trečiojo kėlinio pabaigoje ir persverdami rezultatą savo naudai 53:52. Na, o
ketvirtasis kėlinys vyko taškas į tašką. Pabaigoje, namiškiai, likus žaisti apie 5 sekundes vėl
išsiveržė į priekį 70:69, tačiau paskutinioji svečių ataka buvo sėkminga- aidint sirenai tritaškį
pataikė M.Malinauskas. Jo sąskaitoje 21 taškas, o M.Survilos 23 taškai (7 taiklūs tritaškiai
metimai). Molėtų gretose nesulaikomas buvo A.Juočepis, kurio sąskaitoje 32 taškai, J.Narušis
pelnė 14 taškų.

Anykščių KKSC- Švenčionėlių "AITVARAS-SC" 59:59

Ir šiose varžybose svarstyklės svyravo tai į vieną pusę, tai į kitą. Tai lygių komandų dvikovareguliariajame čempionate komandos pasidalino po pergalę, laimėdamos tik po kelis
taškelius.Trečiajame kėlinyje kiek atitrūko svečiai, tačiau anykštėnai sumažino skirtumą, o
pabaigoje ir išlygino 59:59. Kadangi žaidžiama iš dvejų rungtynių, tad pratęsimas nebuvo
žaidžiamas. Anykščių lyderis T.Jodelis šiose rungtynėse buvo uždengtas ir pelnė tik 13 taškų,
tačiau net 6 tritaškius pataikė S.Butkys (viso 18 taškų). Švenčionėlių komandai R.Šamšūra
pelnė 15 taškų, M.Jusis 13 taškų.
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Taigi, abejose porose komandų likimas spręsis atsakomosiose dvikovose, kur favoritais
laikomos komandos, žaidžiančios namuose. Tačiau ir joms bus nelengva, nes svečiai pasiryžę
atiduoti visas jėgas, kad pakliūti į didįjį finalą.

2/2

