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Jau vasaros pabaigoje kai kurių komandų senjorai pradėjo domėtis apie 2016/2017 metų
sezoną. Paskelbus registraciją, kai kurios komandos jau užsiregistravo, kitos planuoja dalyvauti,
o kelios- mąsto. Tikėtina, kad VII-osiose Rytų Aukštaitijos krepšinio pirmenybėse "Jaros sauga"
taurei laimėti dalyvaus rekordinis komandų skaičius. Ir šiemet turnyro mecenatas- "Jaros
sauga". Tai anykštėno Arvydo nuopelnas.

Užsiregistravusios komandos

1.Utenos "AMBER FOREST" užsiregistravo viena pirmųjų ir jau komplektuoja komandą- tai
patvirtino komandos vadovas Gintautas.
2.Švenčionių komanda- tai pirmenybių naujokė, kelis metus sekusi mūsų pirmenybes ir jau
šiemet pareiškė norą dalyvauti (vadovas Tadas). Sveikiname su debiutu ir įstojus į mūsų
senjorų ratą!
3.Širvintų "BRIEDIS" taipogi vieni pirmųjų tęsia dalyvavimą pirmenybėse- tai patvirtino
vadovas Rimas.
4.Širvintų "SAVI"- pastaruoju metu daug aktyvių senjorų Širvintose, tad užsiregistravo ir antra
Širvintų komanda (vadovas Robertas).

Planuojančios dalyvauti

5.Ukmergės "OLIMPAS"- komandos vadovas Nerijus šiuo metu aktyviai ruošiasi naujam vyrų
sezonui RKL pirmenybėse, todėl neturėjo laiko skirti senjorams (aišku, dar ir ankstoka), bet
beveik 100% patvirtino, kad dalyvaus mūsų pirmenybėse.
6. Obelių "SENJORAI"- vadovas Rimas su vyresniais žaidėjas užsiregistravo "45+"
pirmenybėse, bet ir 80% patikino, kad spės dalyvauti ir šioje amžiaus grupėje.
7. Ignalinos "SENJORAI"- vadovui Albertui telieka dirbti su komandos komplektacija, nes
rėmimas yra, salė bei transportas taipogi. 80%, manau, virs į 100 ir komanda startuos
pirmenybėse.
8. Biržų "ŠIRVĖNA"- kol kas krepšinio tema senjorai nebendravo, bet per rugsėjį rinksis į
treniruotes ir , tikėtina, dalyvaus pirmenybėse (vadovas Algis).

Mąstančios
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9.Kupiškio "KUPIŠKIS"- kadangi dar irgi ankstoka, todėl galimybės vertinamos 50/50. Reiks
komandos vadovui Raimondui įdėti pastangų, kad suburti komandą.
10.Anykščių "JAROS SAUGA"- ilgametė mūsų pirmenybių dalyvė, pernai padariusi pertrauką,
šiemet vėl sieks startuoti pirmenybėse. Viskas priklausys nuo žaidėjų noro, o komandos
vadovas Arvydas jo turi.
11. Pasvalys- perduota informacija ir šiam miestui, sportuojančių senjorų ten yra, reikia tik
entuziazmo ir noro.
12.Panevėžys- vadovui Rimui pasiūlyta su vyresniais senjorais dalyvauti ne "45+"
pirmenybėse, ir ne "50+", o žaisti šiose pirmenybėse.

Galbūt dar galėtų dalyvauti Utenos antroji komanda bei Molėtų. Tačiau, mažai tikėtina.

Kadangi komandų skaičius nemažas, tad spalio pirmąją savaitę vyks pasitarimas, ir startuosime
spalio viduryje. Su artėjančiu sezonu!
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