„Sūduvos“ laukia akistata su čempionais
Pirmadienis, 22 Birželis 2015 07:45

Marijampolės „Sūduvai“ iki vasaros pertraukos „Smscredit.lt A lygos“ čempionate beliko
sužaisti vienerias rungtynes.
Marijampolės futbolo gerbėjų laukia tikras futbolo spektaklis
– į Suvalkijos sostinę atvyksta šalies čempionai bei lygos lyderiai Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai.

Pirmojo rato komandų tarpusavio susitikimas baigėsi „žalgiriečių“ pergale. Jau rungtynių
pradžioje po kampinio tiksliai galva smūgiavo „Žalgirio“ gynėjas Algis Jankauskas, kuris išvedė
aikštės šeimininkus į priekį. Pirmojo kėlinio pabaigoje po „sūduviečių“ klaidos gynyboje antrąjį
komandos įvartį pelnė legionierius iš Brazilijos Elivelto. Antroje rungtynių pusėje
marijampoliečiams atsitiesti nepavyko ir Vilniaus „Žalgiris“ iškovojo pelnytą pergalę.

Praėjusiame lygos ture tiek „Sūduva“, tiek „Žalgiris“ prarado taškus. Marijampoliečiai S. Dariaus
ir S. Girėno stadione susitiko su Kauno „Spyriu“. Po dviejų Andriaus Veličkos įvarčių kauniečiai
pirmavo 2:0, tačiau po keitimo aikštėje pasirodęs Edvardas Tamulevičius rezultatą sušvelnino.
Nors po „Sūduvos“ puolėjo įvarčio dar buvo likę daugiau nei 10 žaidimo minučių, bet išlyginti
rezultato Aleksandro Veselinovičiaus auklėtiniai nesugebėjo. Tuo tarpu Vilniaus „Žalgiris“
išvykoje susitiko su praėjusių metų lygos vicečempionais Pakruojo „Kruojos“ futbolininkais. Po
15 minutę Manto Kuklio pelnyto įvarčio vilniečiai išsiveržė į priekį, tačiau pirmojo kėlinio
pabaigoje galva įvartį pelnė patyręs Ričardas Beniušis. 62 minutę „Kruoja“ išsiveržė į priekį,
kuomet tas pats R. Beniušis tiksliai realizavo 11 metrų baudinį. Pakruojo ekipa pirmavo neilgai –
po keturių minučių rezultatą išlygino Linas Pilibaitis. Rungtynės baigėsi lygiosiomis bei abi
komandos pasidalino po tašką.

Prarasti taškai Vilniaus „Žalgirį“ išstūmė iš pirmosios turnyrinės lentelės pozicijos. Praėjusių
metų lygos čempionus aplenkė „Trakai“, kurie turi surinkę tiek pat taškų kaip ir vilniečiai, tačiau
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būtent „riteriai“ laimėjo pirmąją tarpusavio akistatą. „Sūduva“ žengia trečioje turnyrinės lentelės
vietoje ir nuo „Žalgirio“ atsilieka 13 taškų. Marijampoliečiams ant kulnų lipą Klaipėdos „Atlantas“,
kuris turi surinkęs tiek pat taškų kaip ir „Sūduva“ bei dar turi vienas rungtynes atsargoje.

XVII turo „Smscredit.lt A lygos“ rungtynės Marijampolėje tarp „Sūduvos“ ir Vilniaus „Žalgirio“
vyks birželio 23 dieną, 20 valandą.

www.marijampolieciai.lt
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