Marijampolės Sūduvos futbolo klubas išvykos pas čempionus belaukiant
Šeštadienis, 15 Kovas 2014 12:49

Marijampolės „Sūduvos“ futbolininkai ruošiasi rungtynėms su šalies čempionų titulą
ginančiu Vilniaus „Žalgirio“ klubu. Marijampoliečiams tai bus antrosios oficialios
rungtynės 2014 – aisiais. Kaip žinia, pirmosios baigėsi

nusivylimu – pralaimėjimu namuose prieš Gargždų „Bangos“ komandą.
Prieš išvyką į Vilnių Marijampolės ekipos žaidėjai atrodė pasitikintys savo jėgomis, tačiau
nestokojantys pagarbos būsimajam varožovui.
„Žalgiris“ išsiskiria tuo, kad turi daug tikrai aukšto lygio futbolininkų – į komandą sugrįžo
J.Wilkas, prisijungė D.Šemberas, kuris turbūt yra geriausias šiuo metu Lietuvoje žaidžiantis
futbolininkas. Vilniaus komanda yra techniška ir greita“,- kalbėjo „Sūduvos“ krašto saugas
Valentinas Baranovskij.
Trečią sezoną Marijampolėje rungtyniaujantis saugas vylėsi, kad pralaimėjimas „Bangai“ išeis į
naudą kovoje su čempionais.
„Po pralaimėjimo „Bangai“ komanda piktesnė ir norinti įrodyti, kad gali žaisti, kovoti ir laimėti.
Nenorime nuvilti savo sirgalių. Šiame sezono etape visos komandos yra lygesnės, nes nėra
pasiektos geriausios kondicijos, sportinės formos. Užduotis laimėti Vilniuje yra ne iš lengvųjų,
tačiau kovoti galima, tą pirmajame kėlinyje parodė ir „Šiaulių“ komanda, tačiau jai pritrūko jėgų.“
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Komandos kapitonas Tomas Radzinevičius, kalbėdamas apie būsimas rungtynes, taip pat
vylėsi, jog Marijampolės ekipos žaidimas, lyginant su pirmuoju turu, tik gerės.
„Pirmasis blynas šiame sezone buvo prisvilęs, todėl reikėtų reabilituotis rungtynėse prieš
„Žalgirį“. Ši komanda, kaip ir mes, kol kas nėra geriausios sportinės formos, todėl galimybės
vienodos, reikia tik kovoti. Jeigu norime kovoti dėl medalių, turime laimėti tokias rungtynes,
kokios buvo pirmajame ture. Vis dėlto iš savo patirties žinau, kad pirmosios sezono rungtynės
visuomet būna sunkios, nes reikia „pagauti“ ritmą po ilgos žiemos pertraukos. Aš manau, kad
mūsų žaidimas rungtynėse su „Žalgiriu“ bus geresnis ir toliau tik gerės.“
Į „Sūduvos“ sveikų žaidėjų sarašą sugrįžo ir mačui prieš „Žalgirį“ kartu su komanda ruošiasi
pirmąjį mačą praleidęs Darius Isoda ir čiurnos traumą rungtynėse su „Banga“ patyręs
legionierius iš Italijos Giorgio Russo.
„Sūduvos“ ir „Žagirio“ dvikova daugeliui futbolo gerbėjų kelia asociacijas su paskutinėmis
praėjusio sezono rungtynėmis Vilniuje, kur pergalę šventė suvalkiečiai. Vis dėlto tai nepadėjo
Marijampolės klubui pasiekti medalių, o vilniečiams tapti šalies čempionais.
„Labai gerai atsimename paskutiniąsias rungtynes su „Sūduva“. Būsime nusiteikę kovai.
Norėsime parodyti savo sirgaliams, kad esame geriausia komanda Lietuvoje“, - sakė žaidėjo
karjerą rungtynėmis su suvalkiečiais baigęs, šiemet vyriausiojo trenerio Mareko Zubo asistentu
tapęs A.Skerla.
„Praėjusių metų patirtis pridės motyvacijos tiek mums, tiek „Sūduvai“. Marijampolės komanda
žino, kad gali laimėti prieš mus, o mes žinome, kad galime įveikti juos. Neabejojame, jog
varžovai atvažiuos kovoti dėl trijų taškų“, - teigė „Žalgirio“ saugas Eivinas Zagurskas.
Taigi Vilniaus „Žalgirio“ ir Marijampolės „Sūduvos“ dvikova LFF stadione prasidės sekmadienį,
kovo 16 dieną, 18 valandą. Norintys tai pamatyti savo akimis marijampoliečiai gali planuotis
kelionę su „Sūduvos sakalais“, o visi kurie atvykti negalės, turės galimybę tiesioginę rungtynių
transliaciją stebėti per Lietuvos televiziją ir futbolo.tv svetainėje.
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