VYRŲ PIRMENYBĖSE ABEJOS RUNGTYNĖS SU PRATĘSIMAIS
Parašė Audrius Šalkauskas
Pirmadienis, 13 Vasaris 2017 13:13 - Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 13 Vasaris 2017 17:59

VII- osiose Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybėse buvo sužaistos dvejos rungtynės, kuriose
nugalėtojai išsisprendė tik po pratęsimų. Visos 4 komandos kovoja dėl patekimo tarp keturių
geriausiųjų. Ypač svarbias pergales iškovojo žemiau turnyrinėje lentelėje esančios komandos,
taip išsaugodamos viltis pakliūti į pusfinalius.

Penktadienį Molėtuose susitiko Molėtų sporto centro ir Anykščių KKSC komandos. Nuo pat
pirmųjų minučių užvirė labai atkakli kova. Ir visas rungtynes komandos žaidė taškas į tašką.
Tiesa, svečiai pirmavo dažniau. Po pirmosios rungtynių dalies trapią persvarą turėjo šeimininkai
32-30. Antroje rungtynių pusėje komandos prapliupo tritaškiais metimais. Per rungtynes
anykštėnai pataikė net 14 tolimų metimų, deja, neatsiliko ir šeimininkai, įmetę 13. Pagrindinis
rungtynių laikas baigėsi 74-74, nors likus žaisti apie 2 minutes, svečiai pirmavo 5 taškų
skirtumu. Komandoms teko žaisti pratęsimą. Jo metu svečiai spurtavo į priekį ir vėl, pirmaudami
5 taškais, atrodė, pergalės ir nebepaleis. Tačiau, taikliais tritaškiais A.Žiukas ir J.Narušis jau
persvėrė rezultatą savo naudai. Likus žaisti 9 sekundes ir, atsiliekant vienu tašku, anykštėnai
turėjo gerą galimybę išplėšti pergalę, tačiau sekė vienas metimas netaiklus, o pakartotinis taip
pat netaiklus. Ir likus žaisti 0,9 sek., išsimetant kamuolį iš galinio užribio, vis tik anykštėnai spėjo
atlikti metimą, tačiau G.Šniaukšto metimas, aidint sirenai, skriejo pro šalį. 86:85 nugalėjo
Molėtų sporto centras. Rezultatyviausiai molėtiškių gretose rungtyniavo J.Narušis (20 taškų) ir
A.Žiukas (15 taškų), o anykštėnų komandoje S.Butkys ir Ž.Žiukas pelnė po 25 taškus. Ypač
taikliai nuo tritaškio metimo linijos atakavo S.Butkys, pelnęs net 7 tritaškius metimus. Jo labai
trūko paskutinėmis pratęsimo minutėmis , kai dėl pražangų limito jis jau nebegalėjo žaisti.
Tai labai svarbi pergalė Molėtų sporto centrui, nes ant kulnų lipanti Ukmergės SC komanda
taipogi laimėjo tą vakarą po pratęsimo prieš vienus iš lyderių- Švenčionėlių "AITVARĄ-SC"
rezultatu 96:93. Švenčionėliškiai išliko pirmoje vietoje, o ukmergiškiai atsilieka nuo Molėtų
komandos ir toliau per vieną pergalę. Komandoms sužaidus nevienodą rungtynių skaičių,
turnyrinė lentelė atrodo taip:

VII-OSIOS RYTŲ AUKŠTAITIJOS KREPŠINIO PIRMENYBĖS

1.Švenčionėlių "AITVARAS-SC" 7/2
2.Ukmergės TVM 5/2
3.Anykščių KKSC 4/4
4.Molėtų sporto centras 4/5
5.Ukmergės SC 3/4
6.Visagino sporto centras 0/6
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