Po pergalės Vilniuje, marijampoliečių tinklinio pamokos Lenkijoje
Trečiadienis, 19 Lapkritis 2014 19:07

Lapkričio 14 d. Marijampolės ,,Sūduvos“ tinklininkai išvykoje 3:0 (25:13, 25:18, 26:24)
nugalėjo Vilniaus „Flamingo Volley-Lietuvos jaunių rinktinę-SM Tauras“. Rungtynėse su
„Sūduva“ jauniems „Flamingo Volley“ žaidėjams pavyko sukurti intrigą tik trečiajame sete,

kuomet jie pasivijo varžovus ir išlygino rezultatą 24:24, tačiau po to du taškus iš eilės pelnę
marijampoliečiai laimėjo setą, o drauge ir visas rungtynes. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate
pirmauja Marijampolės „Sūduva“ (2 pergalės), antra yra Raseinių „Norvelita“ (2 pergalės, 1
pralaimėjimas), trečia – Šiaulių „Elga-Master Idea-SM Dubysa“ (1 pergalė, 1 pralaimėjimas).

Lapkričio 15-16 d. Marijampolės ,,Sūduvos“ tinklininkai dalyvavo labdaringame tinklinio turnyre
Lenkijos mieste Augustave. Nors turnyre dalyvavusios 4 komandos varžėsi dėl pergalių, tačiau
tikraisiais nugalėtojais tapo vaikai, kurių reabilitacinei įrangai bus skirtos visos per renginį
surinktos lėšos. Tai buvo puiki šventė dviem dienom suvienijusi Augustavo bendruomenę ir
tinklininkus kilniam tikslui – padėti sergantiems vaikams. Turnyro metu vyko įvairūs aukcionai,
varžybos, konkursai su tinklinio elementais, kuriuose noriai dalyvavo ir maži ir suaugę žiūrovai.
Parodomųjų varžybų metu žiūrovai aukodami labdarai galėjo aikštelėje pakeisti komandų
žaidėjus ir kartu su jais parungtyniauti. Aukcionų metu buvo galima įsigyti marškinėlių su
Lenkijos rinktinės žaidėjų, šiais metais laimėjusių pasaulio čempionatą autografais.
Marijampolės tinklinio klubo delegacija turėjo galimybės pasisemti meistriškumo pamokų iš
pasaulio tinklinio čempionų šalies atstovų bei pamatyti ir pasimokyti kaip įdomiai ir išradingai
gali būti organizuojami sportiniai renginiai.
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Turnyro metu Marijampolės ,,Sūduva“ pralaimėjo visas trejas varžybas. Pirmąją dieną
marijampoliečiai dukart pralaimėjo Augustavo ,,UKS Centrum“ 1:4 ir 0:3. Antrąją dieną
,,Sūduva“ rimtai pasipriešino 1:2 (17:25, 25:22, 13:15) Lenkijos I-os lygos dalyviams Suvalkų
,,Slepsk“. Šios komandos startiniame šešetuke rungtyniavo keturi žaidėjai virš 2 metrų, iš kurių
vienas buvo 208 cm. Keletas Suvalkų komandos žaidėjų yra žaidę Lenkijos aukščiausioje
profesionalioje ,,Plus lygoje“. 2011-12 m. sezone ,,Slepsk“ sudėtyje rungtyniavo aukščiausias
,,Sūduvos“ žaidėjas Jonas Rakickas (198 cm.). Suvalkų klubo biudžetas yra apie 1 mln. zlotų,
komandoje žaidžia legionierius, rusas Dmitrij Skorij,(36 m., 196 cm.), kuris yra rungtyniavęs
tokiuose komandose kaip Rusijos superklubai Bielgorodo ,,Lokomotiv“, Surguto ,,Gazprom“,
Sankt-Peterburgo ,Automobilist“, .Ankaros ,,Halkbank“ (Turkija) ir Gdansko ,,Trefl“ (Lenkija).
Marijampolės komandą sužavėjo šiltas lenkų priėmimas, Augustavo komandos treneris noriai
pasidalino patirtimi organizuojant komandos gynybinius veiksmus bei surengė rytinę specialaus
fizinio pasiruošimo treniruotę atskirų pozicijų žaidėjams.

Artimiausias čempionato varžybas ,,Sūduva“ žais lapkričio 22 d. Šiauliuose prieš praėjusio
sezono šalies čempionus ,,Elga-Master Idea“, kurioje rungtyniauja trys marijampoliečiai, buvę
,,Sūduvos“ trenerio Romo Sujetos auklėtiniai. Marijampolės ir Šiaulių komandos dvikovą
tiesiogiai (12 val.) transliuos Delfi.TV. Lapkričio 23 d. marijampoliečių laukia dar vienos sunkios
varžybos Kelmėje su vicečempionais ,,Antivis-Etovis“, tai bus atrankinės tinklinio federacijos
taurės varžybos. Po ,,karšto“ savaitgalio paaiškės tikrasis Marijampolės komandos pajėgumas.

Nuotrauka: Augusto Četkausko/sportoakimirka.lt
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