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Net 60 jaunųjų rankininkų komandų iš Danijos, Olandijos, Lietuvos ir Vokietijos dalyvavo netoli
Hamburgo esančiame Vinzeno mieste surengtame tradiciniame turnyre, kur buvo kovojama
trijose amžiaus grupėse. Net 21 valandą trukusi kelionė autobusu (teko nuvažiuoti beveik 1300
km) nelabai nuvargino jaunuosius Varėnos sporto mokyklos auklėtinius, kurie atvykę į varžybų
vietą ir šiek tiek pailsėję neatsisakė gundančio pasiūlymo apsilankyti viename didžiausių
Europoje atrakcionų Haideparke, kur be viso kito jiems ne tik teko pasivažinėti ilgiausiais
Vokietijoje „amerikietiškais kalneliais“, bet ir patirti laisvo kritimo iš 45 m aukščio bokšto
emocijas. Laimė, patirtos emocijos ir įspūdžiai neužgožė mūsų vaikinų meistriškumo, kurie jį
pademonstravo rankinio aikštelėje.

Pagal turnyro programą dėl nugalėtojų vardų buvo kovojama trijose U-15, U-17 ir U-19 amžiaus
grupėse. Varžybas pradėjo penkiolikmečiai, kur mūsiškių varžovais buvo trys Vokietijos klubų
ekipos. Nesunkiai nugalėję savo varžovus įtikinančiais rezultatais - 18:4, 8:5 ir 14:10, jaunieji
mūsų SM trenerio Tomo Baryso auklėtiniai pusfinalyje įveikę bendraamžius iš Godesbergo 12:10, finale susitiko su šeimininkų - HG „Vinzen“ klubo atstovais. Laimėję ir šias rungtynes
rezultatu 11:8, mūsų vaikinai iškovojo pirmąją vietą.

Kitoms dviems Varėnos SM komandoms - trenerio Povilo Petrušio septyniolikmečiams ir jo
kolegos Irmanto Markiavičiaus šešiolikmečiams teko rungtis vienoje U-17 amžiaus grupėje.
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Išanalizavę varžybų sistemą, mūsų komandų vadovai išsiaiškino, kad norėdami nesusigrumpti
tarpusavyje iki finalo, jie turi užimti pirmąsias vietas savo pogrupiuose. Tai padaryti mūsiškiams
pavyko nepaisant P.Petrušio vaikinų per pirmas rungtynes su olandų Šarmbeko SG „Liundorf“
atstovais prarasto taško - 10:10. Laimėję likusius susitikimus su vokiečių komadomis, o
pusfinalyje įveikę rimtai į nugalėtojų taurę pretendavusia HSG „Šiortal-Humeln“ ekipa - 12:11,
mūsiškiai iškopė į finalą, kur stebint per 1000 žiūrovų jų jau laukė kito pogrupio nugalėtojai I.Markiavičiaus U-16 ekipa.

Permaininga dviejų dzūkų ekipų akistata baigėsi lygiosiomis - 9:9. Tad nugalėtojams nustatyti
varžovams teko mesti 7 baudinius. Čia taiklesni buvo mūsų šešiolikmečiai, laimėję seriją - 5:4 ir
iškovoję čempiono taurę. O Varėnos U-17 komanda buvo apdovanota prizu už antrąją vietą.
Taigi iš Vokietijos Varėnos rankininkai parsivežė tris taures, o rezultatyviausiais žaidėjais buvo
pripažinti Justas Lynikas (U-17) ir Lukas Sužiedelis (U-16).

Parengė Virgilijus Mundrys

Tarptautinio rankinio turnyro „Elbemasters 2016“ (Vokietija) finalinių rungtynių dalyviai (treneriai
I.Markiavičius ir P.Petrušis)
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