Artimiausiu metu Marijampolėje karaliaus futbolas
Sekmadienis, 21 Liepa 2013 21:16

Jau šį šeštadienį, liepos 20 dieną, Lietuvoje startavoEuropos U-19 futbolo čempionatas.
Čempionato rungtynės bus žaidžiamos Marijampolėje, Alytuje bei Kaune. Marijampolės
„Arvi futbolo arenoje“ (stadione) vyks ketverios finalinio etapo ir finalinės varžybos,
kurios suplanuotos rugpjūčio 1 d.

Prieš čempionato pradžią surengtoje spaudos konferencijoje Marijampolės savivaldybės
merasVidmantas Brazys dėkojo Lietuvos ir Marijampolės apskrities futbolo federacijoms,
„Sūduvos“ komandos klubo vadovybei už tai, kad dalis čempionato varžybų vyksta Sūduvos
sostinėje. Savivaldybės vadovas kreipėsi į marijampoliečius, mylinčius futbolą, dar kartą
susidomėjimu ir lankomumu įrodyti, kad Marijampolė yra vienas „futboliškiausių“ šalies miestų.
Taip mūsų miestą spaudos konferencijoje apibūdino LFF generalinis sekretorius Edvinas
Eimontas. Meras tikisi, kad stadionas prisipildys, ypač laukia vietos futbolo mokyklos ugdytinių,
kurie iš kitų klaidų gali mokytis ir tobulėti.
LFF generalinis sekretorius E. Eimontas atvežė čempionato taurę į Marijampolę – čia ji bus iki
įteikimo čempionams rugpjūčio 1 d. Tai sidabruotas Italijoje pagamintas, beveik 6 kg sveriantis
dirbinys, kuris bus eksponuojamas Marijampolės savivaldybės administracijos I aukšte. „Miesto
gyventojams ir svečiams bus proga taurę apžiūrėti, nusifotografuoti“, - sakė E. Eimontas. Jis
teigė, kad gražaus futboloMarijampolėje tikrai išvysime, nors Lietuvos rinktinė čia ir nežais.
Futbolo klubo „Sūduva“ prezidentas Vidmantas Brazys siūlė labai nenusivilti, jei Lietuvai šiame
čempionate nepasisektų, mat visi žinome, ką reiškia ispanų, portugalų ar olandų futbolas. Jis
palinkėjo visiems sėkmės ir gražių akimirkų.
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Marijampolės apskrities futbolo federacijos prezidentas Romas Kukis sakė, kad čempionate bus
proga pamatyti Europos ateities futbolo elitą. Pasak LFF generalinio sekretoriaus E. Eimonto, į
Kauną atvyksta apie šimtą vadinamųjų skautų, kurie stebės būsimas žvaigždes.
Visas varžybas daugiamilijoninei auditorijai transliuos „Eurosport“ televizija, Lietuvos rinktinės
varžybas – ir LRT.
Marijampolėje čempionato dienomis vyks ir daugiau su futbolu susijusių renginių, rengiamų
Marijampolės futbolo centro „Sūduva“. Liepos 20 d. 14 val. „Arvi futbolo arenos“ aikštyne
organizuojamas Šeimų futbolo turnyras, o 14 – 16 val. J. Basanavičiaus aikštėje ant dirbtinės
dangos – gatvės futbolo turnyras 3x3 vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Liepos 23 d. aikštyne
vyks „Futboliukas“, o 14 val. – J. Basanavičiaus aikštėje dirbtinės dangos mini stadione –
merginų futbolo turnyras, 14.30 – 16.30 val. - gatvės futbolo turnyras 3x3 vaikams iš socialinės
rizikos šeimų. Liepos 26 d. 14 val. aikštyne rengiamas futbolo turnyras, aikštėje 13 val. – gatvės
futbolo turnyras 3x3, 13 – 15 val. gatvės futbolo turnyras 3x3 vaikams iš socialinės rizikos
šeimų. Rugpjūčio 1 d. 14 val. - vaikų futbolo turnyras aikštyne. Turnyrus organizuoti padeda
Kūno kultūros ir sporto departamentas, policija, Lietuvos futbolo federacija.
Čempionato varžybų grafiką ir kitą informaciją rasite oficialiame čempionato puslapyje
www.U19.lt arba savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt.

Artimiausios varžybos Marijampolėje:

2013-07-23, šeštadienį, 18.30 val. Europos U-19 futbolo jaunimo čempionato finalinis
etapas
Serbija-Gruzija
Marijampolės „Arvi“ futbolo arenoje, Kauno g. 125
2013-07-26, šeštadienį, 16.30 val. Europos U-19 futbolo jaunimo čempionato finalinis
etapas
Turkija-Gruzija
Marijampolės „Arvi“ futbolo arenoje, Kauno g. 125
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