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Šią savaitę įvyko trejos varžybos, bet klaustukų nepamažėjo. "KUPIŠKIO" pergalės atveju
prieš Ignalinos "SENJORUS", klaustukų būtų buvę mažiau. Dabar priešingai- likus 2 turams,
intriga dėl patekimo į didįjį ketvertą žiauri, mat ignaliniečiai Kupiškyje nugalėjo "KUPIŠKĮ"
rezultatu 70:63. Ir dabar tik viena pergalė jas skiria, o susilyginus pergalių skaičiumi, pranašumą
turėtų ignaliniečiai, nes laimėjo tarpusavio abu susitikimus.

Atkaklios ir taškas į tašką vykusios rungtynės Kupiškyje- po pirmojo kėlinio buvo lygu, po
antrojo 2 taškais pirmavo svečiai, ir kai po trijų kėlinių ignaliniečiai užpirmavo 8 taškais, jautėsi,
kad tą dieną svečiai gali išsivežti itin svarbią pergalę. Kupiškėnai stojo į lemiamą šturmą, bet
Ignalinos "SENJORAI" atsilaikė ir šventė pergalę, nors pusę kėlinio teko žaisti be vieno iš
lyderių V.Kindurio (pelnė 26 taškus), surinkusio 5 asmenines pražangas. Kiti lyderiai irgi šiose
rungtynėse sėkmingai rungtyniavo- R.Juršėnas pelnė 22 taškus, G.Panavas 16 taškų. Kupiškio
gretose A.Adomavičius ir L.Dovydėnas pelnė po 19 taškų.
Utenoje žaidė lyderiai-I ir II-ąją vietas užimančios komandos- "AMBER FOREST" priėmė Biržų
"ŠIRVĖNĄ" ir sulaukė rimto pasipriešinimo. Nesiklijavo šįsyk uteniškiams žaidimas, o biržiečiai,
žaisdami drausmingai, brangindami kiekvieną kamuolį ir taikliai atakuodami iš vidutinio nuotolio,
patampė uteniškiams nervus. Iškovota sunki uteniškių pergalė rezultatu 74:63. Nors po dviejų
kėlinių jau 8 taškais "AMBER FOREST" atitrūko, ir , atrodė, kad pabėgs labiau, tačiau jau
trečiojo kėlinio viduryje 51:49 pirmavo svečiai. Vis tik uteniškiai mobilizavosi, surengė keletą
greitų atakų ir atstatė pranašumą iki 12 taškų, kuris pabaigoje pasvyravo, bet galutininai laimėjo
11 taškų skirtumu. Įspūdingai sužaidė R.Matulis, šeimininkams pelnęs beveik pusę taškų- 35.
Biržų gretose D.Gražinys pelnė 18 taškų, R.Pavilonis (15 taškų) ir D.Tatoris (14 taškų).
Dar vienerios labai svarbios rungtynės vyko Ukmergėje, kur "OLIMPAS" priėmė kaimynus,
širvintiškius, turinčius viena pergale mažiau ir taipogi siekiančius pakliūti tarp 4 geriausiųjų.
Deja, svečiams šios rungtynės nesusiklostė, ir jie smuktelėjo į 6-ąją poziciją, pralaimėdami
"OLIMPUI" rezultatu 46:69. Tuo tarpu, ukmergiškiai, laimėję šį susitikimą, pakilo į 3 turnyrinės
lentelės vietą. Užtikrintai žaidę, ukmergiškiai nori pakliūti į didijį ketvertą ir ruoštis finalinei
šventei, kuri vyks balandžio 16- ąją Ukmergėje. Tas , atrodo, jau įmanoma, tačiau laukia
svarbios rungtynės išvykoje, Ignalinoje ir Obeliuose.

VI-ųjų Rytų Aukštaitijos senjorų "39+" krepšinio pirmenybių
"Jaros sauga" taurei laimėti
turnyrinė lentelė:

1.Utenos "AMBER FOREST" 11/0
2.Biržų "ŠIRVĖNA" 6/4
3.Ukmergės "OLIMPAS" 5/5
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4.Kupiškio "KUPIŠKIS" 5/5
5.Ignalinos "SENJORAI" 4/6
6.Širvintų "BRIEDIS" 3/8
7.Obelių "SENJORAI" 2/8
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