„Sūduva“ namuose sieks revanšo prieš „Trakus“
Ketvirtadienis, 30 Liepa 2015 13:44

Į „Arvi“ futbolo areną po pusantro mėnesio pertraukos sugrįžta didysis futbolas.
Marijampolės „Sūduva“ savo stadione priims vienus čempionato lyderių „Trakus“. Atkaklus
futbolo mūšis vyks rugpjūčio 2 dieną, 19 valandų 30 minučių.

Pirmosios dvi šių komandų akistatos 2015 metų sezone geriau nusisekė „Trakams“. „Riteriai“
pirmame rate minimaliu rezultatu įveikė namuose žaidusius „Sūduvos“ futbolininkus, o pergalę
nulėmė 5-ąją susitikimo minutę kritęs įvartis.

Antroji šių klubų dvikova atnešė skaudžią nesėkmę „sūduviečiams“. Marijampoliečiams
nepavyko rimčiau pasipriešinti puikiai žaidusiems varžovams ir aikštės šeimininkai šventė
pergalę rezultatu 4:1. 25 minutę stipriu tolimu smūgiu nuo skersinio „Trakus“ į priekį išvedė
legionierius iš Baltarusijos Aleksandras Byčenokas, o po trylikos minučių rezultatą padvigubino
galva pasižymėjęs Justinas Januševskis. Prieš pat pertrauką „Sūduvos“ kapitonas Tomas
Radzinevičius sušvelnino rezultatą, tačiau antrame kėlinyje „riteriai“ pelnė dar du įvarčius ir
nepaliko jokių vilčių „Sūduvai“.

Praėjusiame lygos ture „Sūduva“ laikinojoje sostinėje pelnė 4 įvarčius ir šventė įtikinamą
pergalę prieš Kauno „Stumbrą“. Po du įvarčius į Giedriaus Kvedaro ginamus vartus pasiuntė
komandos kapitonas Tomas Radzinevičius ir bosnis Nerminas Jamakas.

Tuo metu, kai „Sūduva“ turėjo pertrauką čempionate ir sunkiai dirbo treniruotėse „Trakai“
dalyvavo Europos lygos atrankoje. „Riteriai“ pirmame atrankos etape be didesnio vargo
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eliminavo „HB“ iš Farerų salų, tačiau antrame atrankos etape gavo gerokai kietesnį riešutą –
vieną stipriausių Kipro ekipų Limasolio „Apollon“. Kipre „Trakai“ patyrė skaudžią nesėkmę
rezultatu 0:4, o Vilniuje susitikimas baigėsi nulinėmis lygiosiomis, kurios reiškė, kad į kitą etapą
žengia Kipro ekipa.

Sekmadienio rungtynėse abi komandos turės netekčių savo sudėtyse. „Sūduvietis“ Karolis
Chvedukas praėjusiame ture „užsidirbo“ ketvirtąją geltoną kortelę ir bus priverstas praleisti
akistatą su „Trakais“ dėl diskvalifikacijos. Sekmadienį „Trakų“ gretose neišvysime sunkią traumą
Europos lygos atrankos varžybose patyrusio Luko Kochanausko bei keturias geltonas korteles
turinčio Aleksandro Byčenoko.

„Smscredit.lt A lygos“ rungtynės tarp Marijampolės „Sūduvos“ ir „Trakų“ vyks rugpjūčio 2 dieną,
„Arvi“ futbolo arenoje. Susitikimo pradžia 19 valandų 30 minučių.

www.marijampolieciai.lt
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