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Priešpaskutinę savaitę iki II rato pabaigos sužaisti 3 susitikimai, po kurių paaiškėjo tik
paskutinės vietos- 7-ąją užims Švenčionėlių "AITVARAS-SM", o 6-ąją- Molėtų SC. Kova dėl
patekimo į ketvertuką nuožmi ir viskas spręsis per paskutinę savaitę.

03.13 Švenčionėlių "AITVARAS-SM"-Utenos KKSC 48:100 (11:24,17:35,15:20,5:21)
Teisėjai-A.Misiūnas,R.Valiulis (120 žiūrovų)

Praktiškai be kovos ir didelio pasipriešinimo labai lengvą pergalę iškovojo pirmenybių lyderiai
Utenos KKSC, išvykoje nugalėję autsaiderius Švenčionėlių krepšininkus. Pažymėtina, kad
žaisdami technišką ir akiai patrauklų krepšinį, uteniškiai įmetė 100 taškų, o prasižengė tik 3
kartus. Uteniškiai atvyko septyniese, bet to užteko darniam komandiniam žaidimui, kad būtų
iškovota 7-oji pergalė šiose pirmenybėse.
Rezultatyviausi žaidėjai- Švenčionėlių komandoje G.Steckis pelnė 13 taškų, Utenos KKSC
komandoje P.Katinas pelnė 22 taškus, T.Mackonis 19 taškų, T.Zaleckas 16 taškų.

03.18 Užpalių "UŽPALIAI"-Molėtų SC 93:55 (30:9,15:17,25:12,23:17)
Teisėjai-A.Šalkauskas,T.Juodis (15 žiūrovų)

Į paskutines rungtynes molėtiškiai atvyko kovoti dėl pergalės, tikėdamiesi pakliūti į geriausiųjų
ketvertą, nes pralaimėjimas reikštų pirmenybių pabaigą. Užpalėnams taipogi buvo reikalinga
pergalė, juolab ,kad pirmojo rato dvikovą jie pralaimėjo Molėtuose. Tačiau viskas tapo aišku jau
po pirmojo kėlinio- Užpalių uraganinės greitos atakos pasiuntė svečius į nokdauną- laimėtas
kėlinukas 21 taško skirtumu. Pažymėtina, kad šiuo metu "UŽPALIŲ" komanda labai geros
sportinės formos- varžovus šluoja ir Mažų miestelių lygoje. O tikrasis lyderis T.Markevičius
"pasitobulinęs" pernai Utenos "Juventuse".
Rezultatyviausiai žaidė "UŽPALIŲ" komandoje T.Markevičius, pelnęs 25 taškus, A.Mikučionis
22 taškus. Molėtiškių komandoje D.Verikas pelnė 13 taškų.

03.18 Ukmergės "OLIMPAS"-Utenos KKSC 66:65 (23:16,16:20,14:10,13:19)
Teisėjai-A.Matiukas,S.Grigas (50 žiūrovų)

Žūtbūtinė pergalė buvo reikalinga Ukmergės "OLIMPUI", kad neprarastų šansų pakliūti tarp
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keturių geriausių komandų. Varžovas šįsyk atvyko iš Utenos, būdamas pirmenybių lyderis.
Tačiau ukmergiškių optimizmas bei tikėjimas pergale leido iškovoti sunkią, tačiau labai svarbią
pergalę 1 taško skirtumu. Irukmergiškiai toliau tęsia kovą dėl patekimo į pusfinalį.
Po šių varžybų paaiškėjo, kad 5 komandos paskutinę savaitę kovos dėl 4 kelialapių į
pusfinalius. O išsidėstymas turnyrinėje lentelėje neaiškus- gali būti, kad visos 5 komandos gali
surinkti po 7 pergales. Tuo ir įdomios Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybės "Utenos mėsa"
taurei laimėti, nes komandų pajėgumas apyligis, ir išlieka neaiškumas iki pat paskutinio turo.
Prognozes prieš paskutinį turą rasite sekančiame straipsnyje. Šiai dienai turnyrinė lentelė tokia:

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

1.Užpalių "UŽPALIAI" 7/4
2.Utenos KKSC 7/4
3.Ignalinos "ŽUVĖDRA" 6/4
4.Rokiškio "KRAUNEDA-KKSC" 6/5
5.Ukmergės "OLIMPAS" 5/5
6.Molėtų SC 5/7
7.Švenčionėlių "AITVARAS-SM" 2/9
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