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Virgilijus Mundrys

Praėjusį savaitgalį Alytuje vykusio 2015/2016 m. Lietuvos atviro rankinio veteranų čempionato
šeštojo turo rungtynės ir vėl buvo gana sėkmingos į „Šmarškų“ komandą susibūrusiems
buvusiems Varėnos „Ūlos“ žaidėjams. Iškovoję pirmąsias vietas

sausio ir kovo mėnesiais vykusioje ketvirtojo ir penktojo turo varžybose, varėniškiai savo
grupėje (35-44 metų amžiaus) žengė antri, atsilikdami tik nuo pirmenybių lyderių - RK „Kauno
ąžuolų“ atstovų. Tad nieko nuostabaus, kad šios dvi ekipos ir Alytuje grūmėsi tarpusavyje dėl
turo nugalėtojų vardo. Tačiau iki lemiamos akistatos joms teko įveikti likusius varžovus.

Varėniškiai, gana nesunkiai - 10:6 - nugalėję HC „Panevėžio“ rankinio veteranus, po to turėjo
gana sunkias rungtynes su Vilniaus „Viesulo“ vyrais. Tačiau ir šis susitikimas baigėsi „Šmarškų“
pergale - 10:8. O po to buvo nugalėti ir Pasvalio RK „Rankininko“ atstovai - 9:7.

Savo ruožtu tris pergales iškovojo ir „Kauno ąžuolai“, kurių ekipoje žaidė nemažai praeityje
žinomų rankininkų, o Saulius Katkevičius ir Valdas Jarukas ir dabar atstovauja garsiąją
„Granito-Gajos-Kario“ komandą.

Nugalėję Vilniaus - 11:7; Pasvalio - 13:7 ir Panevėžio - 13:8 veteranus, kauniečiai, kaip ir
varėniškiai, iškovoję po 9 taškus, susirungė tarpusavyje dėl nugalėtojų vardo. Pirmąjį kėlinį
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„Šmarškai“ buvo įgiję dviejų įvarčių persvarą, bet po to varžovai ne tik rezultatą išlygino, bet ir
persvėrė. Paskutinę rungtynių minutę kauniečiai, pirmaudami 9:8, suklydo gynyboje, bet
dzūkams nepavyko realizuoti jų naudai priteisto 7 m baudinio. Ir vis dėlto „Šmarškams“
pralaimėjimo pavyko išvengti. Ryžtingai nutraukę „Kauno ąžuolų“ ataką, mūsų vyrai surengė
greitą antpuolį, ir likus žaisti dvi sekundes, Tomas Barysas rezultatą išlygino - 9:9. Tad norint
nustatyti turo nugalėtoją, teko skaičiuoti įmestus ir praleistus įvarčius. Čia persvarą (15 - 8)
turėjo Kauno rankinio veteranai, kurie ir užėmė pirmąją vietą. Varėnos vyrai, kurių komandos
garbę gynė geriausiu turo žaidėju pripažintas vartininkas Stasys Biekša bei Povilas Saulevičius,
Giedrius Kazlauskas, Irmantas Makiavičius, Tomas Barysas, Žygimantas Grigėnas, Edvinas
Blėda, Arūnas Jakubavičius, Audrius Čaplikas, Romas Kondrotas ir Arūnas Baigys, liko antri. O
trečiąją vietą užėmė HC „Panevėžio“ komanda. Tad po šešių turų 35+ amžiaus grupėje
pirmauja „Kauno ąžuolai“, turintys 58 taškus. Antri - Varėnos „Šmarškai“ su 47 taškais, o
trečioje vietoje - Vilniaus „Viesulas“ su 44 taškais.

Paskutinis, septintas, veteranų čempionato turas gegužės 21 d. vyks Vilniuje. Čia tarp Varėnos
bei sostinės atstovų ir vyks lemiama kova dėl sidabro ir bronzos medalių.

Alytuje vykusį moterų komandų turnyrą laimėjo Vilniaus „Su šypsena“ rankininkių komanda, kuri
su 55 taškais praktiškai jau užsitikrino čempionų vardus. Varėnos „Ūlos“ moterys, nugalėjusios
Latvijos HC „Ogrės“ atstoves 8:6, bet pralaimėjusios Kauno, Šiaulių ir Pasvalio rankininkėms,
liko šeštos, o geriausios mūsų komandos žaidėjos prizas atiteko Virginijai Jankauskienei.
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