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Marijampolės „Sūduva“ vakar namuose įveikė Kauno „Stumbrą“ ir jau pradėjo
pasiruošimą LFF taurės kovoms. Praeitą savaitę burtų traukimo ceremonijoje paaiškėjo, jog
„Sūduvos“ varžovais bus LFF I lygoje rungtyniaujantys Telšių „Džiugo“ futbolininkai.
2013
metų sausio mėnesį susibūrusi Telšių futbolo bendruomenė, kuri matydama futbolo sąstingį
mieste nusprendė imtis pokyčių ir pradėjo projektinę veiklą. Po metų buvo įkurta Viešoji įstaiga
„Telšių futbolo ateitis“, kuri nusprendė savo komandas vadinti, vystyti ir varžybose dalyvauti FC
„Džiugas“ vardu.
Telšių klubas šiais metais debiutavo LFF I lygos varžybose. Po 29-ių turų „Džiugas“ surinkęs 32
taškus žengia 12-oje turnyrinės lentelės vietoje tarp 18-os ekipų.
„Džiugas“ kovas LFF taurėje pradėjo nuo antrojo etapo, kuriame be didesnio vargo eliminavo
Šiaulių „Juventą“. Trečiame etape būsimų „Sūduvos“ varžovų laukė taip pat LFF I lygoje
rungtyniaujantys Alytaus „Auskos“ futbolininkai. Tik po atkaklios kovos pergalę rezultatu 2:1
iškovojo „Džiugas“. Ketvirtajame taurės etape Telšių ekipa susitiko su Kėdainių „Nevėžiu“.
Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiosiomis 1:1 ir tai reiškė, kad komandoms teks žaisti
pratęsimą. „Džiugas“ per papildomas 30 minučių sugebėjo pelnyti šešis įvarčius be atsako ir
žengė į penktąjį taurės etapą, kur jų laukia dėl „Smscredit.lt A lygos“ apdovanojimų kovojanti
„Sūduva“.
Praėjusį šeštadienį „Džiugas“ LFF I lygos rungtynėse susikovė su Radviliškio „Lokomotyvo“
futbolininkais. Mačas Radviliškyje baigėsi be įvarčių ir komandos pasidalino po tašką. Tuo tarpu
„Sūduva“ savaitgalį namuose nukovė Kauno „Stumbrą“. Pirmame kėlinyje bei antrojo pradžioje
marijampoliečiams nesisekė įmušti, nors progų įvarčiui pasiekti turėjo nemažai. Įvarčio trūkumą
bei spaudimą panaikino tiksliu šūviu „Sūduvą“ į priekį išvedęs Nerminas Jamakas, o vėliau po
įvartį pridėjo Tomas Radzinevičius ir Ernestas Veliulis.
Trečiadienį „Sūduvos“ laukia pirmosios rungtynės LFF taurėje su „Džiugu“, kurių sudėtyje
išsiskiria du žaidėjai – puolėjas Eimantas Marozas bei saugas iš Kanados Clarencas Warrenas.
E. Marozas šiame LFF I lygos sezone sužaidė 26 rungtynes, pelnė 7 įvarčius bei 5 kartus tiksliai
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asistavo savo komandos draugams. Greičiu išsiskiriantis kanadietis C. Warrenas yra sužaidęs
vienomis rungtynėmis daugiau bei pelnęs 8 įvarčius ir atlikęs tris rezultatyvius perdavimus.
LFF taurės penktojo etapo rungtynės tarp Telšių „Džiugo“ ir Marijampolės „Sūduvos“ vyks
trečiadienį, Telšių dirbtinės dangos stadione. Susitikimo pradžia – 16 valandą. Rungtynės
veikiausiai nebus transliuojamos per Futbolo.tv ar kitus portalus, tačiau tiesioginę įvykių seką
galėsite sekti fksuduva.lt svetainėje.

FK Sūduva informacija
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