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Visagine ir Utenoje sužaistos atsakomosios pusfinalių varžybos, po kurių paaiškėjo VI-ųjų
Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybių "Alauša" taurei laimėti finalininkės. Jomis tapo Molėtų
sporto centro ir UŽPALIŲ komandos, kurios varžysis dėl 1-osios vietos. Mažajame finale, kovoje
dėl 3- iosios vietos, susitiks Visagino sporto centro ir Anykščių SC komandos. Finalinė diena
vyks Anykščiuose balandžio 9-ąją dieną.

Visagino sporto centras- Molėtų sporto centras 81:79 (21:24, 13:10, 19:14, 16:16, 12:15)
Teisėjai- A.Šalkauskas, T.Juodis (70 žiūrovų)

Pagal turnyrinėje lentelėje užimtas vietas po I-ojo etapo (visaginiečiai buvo pirmi, molėtiškiai
- ketvirti), atrodė, kad pusfinalio barjerą nesunkiai įveiks Visagino sporto centro komanda.
Juolab, kad kovo 3-ąją visaginiečiai sutriuškino varžovus antrojo rato varžybose 37 taškų
skirtumu. Priminsime, kad pirmąsias pusfinalio rungtynes Molėtų sporto centro komanda
namuose laimėjo 74:69. Visagine, po keturių kėlinių, tablo degė skaičiai 69:64. O tai reiškė, kad
po 80 minučių bendros kovos yra lygu- 138:138. Taigi, nugalėtojui išspręsti, reikėjo žaisti
pratęsimą. Jame geriau sekėsi svečiams, kurie , nors ir pralaimėjo 2 taškų skirtumu, tačiau tapo
serijos nugalėtoju bei pateko į didįjį finalą. Jame jie žais antrus metus iš eilės. O Visagino
komanda kovos dėl 3-iosios vietos, kaip ir pernai. Taip pat , kaip ir pernai, pusfinalyje
visaginiečiams teko pripažinti Molėtų komandos pranašumą.
Atsakomosiose varžybose su startiniu jauduliu geriau susitvarkė svečiai, kurie nuo pat pirmos
minutės ėmė pirmauti, o namiškiams niekaip nesisekė surasti savojo žaidimo. Atrodė, kad 5
taškų skirtumas po pirmųjų varžybų yra trapus ir jį nesunku panaikinti šiuolaikiniame krepšinyje,
tačiau Visagino komanda niekaip pirmoje rungtynių pusėje to nepadarė. Pirmasi kėlinys netgi
pralaimėtas 3 taškais, o po dviejų kėlinių yra lygu, arba tie patys minus 5 taškai pagal bendrą
rezultatą. Tačiau, trečiajame kėlinyje šeimininkai sužaidė aktyviau, audringai palaikomi sirgalių,
pagaliau išsiveržė į priekį. Ir netgi skirtumas vienu momentu buvo 9 taškai. Atrodė, svečiai
palūš, tačiau trečiojo kėlinio pabaigą sužaidė geriau ir skirtumas liko 5 taškai. Ketvirtasis kėlinys
prasidėjo apylygiai, vienu momentu svečiai netgi išlygino rezultatą. Tačiau iniciatyvos ėmėsi
L.Velička, kuris šiose rungtynėse pelnė 27 taškus, ir vėl išvedė į priekį visaginiečius. Po dar
kelių molėtiškių klaidų, tas pats L.Velička baudos metimais atstatė 5 taškų persvarą, likus žaisti
8 sekundes. Tačiau paskutinė svečių ataka netiksli ir teko žaisti pratęsimą. Jame Molėtų sporto
centro komanda trūktelėjo atkarpėlę 8:3 ir išsaugojo pranašumą, likus žaisti paskutinei minutei.
Tačiau paskutines jėgas atidavę visaginiečiai, vėl po molėtiškių klaidų priartėjo- 78:78. Atrodė,
kad likus žaisti 15 sekundžių jau kaip ir viskas aišku, tačiau po minutės pertraukėlės staigus
A.Velavičiaus tritaškis atgaivino viltis (81:78). Greita pražanga prieš molėtiškį R.Badikonį, kuris
pataikė tik vieną baudos metimą, ir dar lieka keletas sekundžių Visagino atakai, kuri pavyko, kai
mestas to paties A.Velavičiaus tritaškis metimas, tačiau jis vis tik buvo netaiklus. O ir vėl galėjo
būti tie patys 5 taškai, ir vėl žaidžiamas dar vienas pratęsimas. Deja, namiškių pergalė rezultatu
81:79 nebuvo saldi, kaip pralaimėjusiems. Visagino sporto centrui M.Liepa pelnė 22 taškus,
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A.Velavičius 18 taškų. Molėtiškiams D.Verikas pelnė 27 taškus, A.Žiukas 17 taškų, A.Juočepis
12 taškų. Šias rungtynes Molėtų komanda žaidė be vieno iš lyderių J.Narušio, o Visagino
komanda be D.Pupinio.

UŽPALIAI- Anykščių SC 84:62 (16:17, 23:15, 28:19, 17:11)
Teisėjai- A.Šalkauskas, T.Juodis (60 žiūrovų)

Susitiko 2-ąją ir 3-ąją vietas užėmusios komandos. Pirmąjį susitikimą Anykščiuose laimėjo
namiškiai 4 taškų skirtumu. Kad rimtai nusiteikę anykštėnai, jautėsi apšilimo metu, taip pat jų
palaikyti atvyko gausus būrys draugų iš Anykščių. Ir rungtynių pradžią svečiai sužaidė išties
gerai, nors pralaimėdami 0:4, greit užpirmavo- 8:4, o pirmąjį kėlinį laimėjo 17:16. O jau nuo
antrojo kėlinio užpalėnų palaikyti atvyko UŽPALIŲ senjorų komanda, kuri tą dieną tapo Lietuvos
mažųjų miestelių lygos senjorų "35+" čempionais. Sukeltas triukšmas, audringos ovacijos
padėjo namiškiams , kurie po antrojo kėlinio jau pirmavo 7 taškų skirtumu. Bet tai dar neaišku,
kova prieš akis. Tačiau Anykščių SC komanda labai prastai sužaidė trečiąjį kėlinį, per kurį
praleido net 28 taškus taškus, o skirtumas jau ir minus 16, o pagal bendrą minus 12. Šansai
neprarasti, bet labiau patyrę užpalėnai, kurie sėkmingai žaidžia ir Lietuvos mažų miestelių lygos
pirmenybėse, bei jau laimėjo Utenos mero taurę ir Utenos rajono pirmenybes, ketvirtajame
kėlinyje dar labiau spurtavo ir iškovojo gražią pergalę rezultatu 84:62. Toks skirtumas neatspindi
lengvos jų pergalės. UŽPALIŲ gretose rezultatyviausiai žaidė po traumos atsigavęs
A.Kvietkauskas (23 taškai), T.Mackonis (21 taškas), Anykščių komandoje G.Šniaukštas (17
taškų), Ž.Žiukas (13 taškų).
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