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Šią savaitę buvo žaidžiamos IV turo rungtynės. Pirmąją nesėkmę patyrė Ukmergės
"OLIMPAS", o lyderiais tapę Rokiškio "SK KRAUNEDA" dar neturi pralaimėjimų.

11.28 Molėtų SC-Ukmergės "OLIMPAS" 81:75 (16:18,17:15,23:20,25:22)
Teisėjai:K.Vaicekauskas,R.Pumputis (20 žiūrovų)

Labai atkaklios varžybos vyko Molėtų krepšinio arenoje, kur į svečius atvyko žaisti ir tikėjosi
nugalėti Ukmergės "OLIMPO" komanda. Pirmenybių lyderiai, ukmergiškiai patyrė pirmąjį
pralaimėjimą. Gal neįvertino varžovų, gal kiek nesisekė lyderiams ir to pakako, kad lygioje
kovoje pralaimėta molėtiškiams. Iki pat paskutinės sekundės nebuvo aišku, kas laimės , tačiau
šaltakraujiškiau sužaidę Molėtų SC šventė dramatišką pergalę. Rezultatyviausiai žaidė
molėtiškių gretose M.Valkauskas (26 taškai), K.Vaicekauskas (18 taškų). Ukmergės komandoje
M.Survila (18 taškų) visi taškai pelnyti tritaškiais metimais (6), R.Pulkauninkas (17 taškų).

11.28 Anykščių "JAROS SAUGA"-Švenčionėlių "AIVARAS-SM" 96:80
(22:31,24:23,26:12,24:14)
Teisėjai-G.Kovalenka,D.Repečka (20 žiūrovų)

Didele sparta ir dideliu rezultatyvumu pradėję rungtynes svečiai iš Švenčionėlių laimėjo pirmąjį
kėlinį rezultatu 31:22. Po netikėtos tokios pradžios anykštėnai ir antrajame negalėjo persverti
rezultato. Tačiau po ilgosios pertraukos itin gerai sužaidę gynyboje, "JAROS SAUGOS"
komanda išsiveržė į priekį. O ketvirtajame dar labiau padidino atotrūkį ir šventė pirmąją pergalę
pirmenybėse.

12.02 Rokiškio "SK KRAUNEDA"-Ignalinos KSC 102:76 (27:18,24:17,24:30,27:11)
Teisėjai-G.Marganavičius,O.Antonova

Ir toliau pirmenybėse nepralaimi Rokiškio krepšininkai. Šįsyk pergalė pasiekta nesunkiai, mat
Ignalinos komanda atvyko ne pilnos sudėties. Nors po 3 kėlinių skirtumas ir tebuvo 10 taškų,
tačiau paskutiniame rokiškėnai nokautavo savo varžovus ir šventė pergalę. "SK KRAUNEDA"
komanda sukomplektuota taip, kad vienose rungtynėse labiau sužiba vieni, kitose kiti. Ir šiose
rungtynėse visi žaidė ir pelnė taškus,o šiek tiek daugiau R.Kužulis (18 taškų), ir R.Jegorovas
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(16 taškų). Ignalinos komandoje neįtikėtinai gerai pasirodė E.Stalyga, pelnęs 28 taškus, Ž Kulda
pelnė 17 taškų.

RYTŲ AUKŠTAITIJOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ "UTENOS MĖSA" TAUREI LAIMĖTI
TURNYRINĖ LENTELĖ:

1.Rokiškio "SK KRAUNEDA" 3/0
2.Ukmergės "OLIMPAS" 3/1
3.Molėtų SC 2/1
4.Anykščių "JAROS SAUGA" 1/3
5.Švenčionėlių "AITVARAS-SM" 1/3
6.Ignalinos KSC 1/3
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