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Sausio 5 d. baigėsi du mėnesius trukusios Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės. 12
komandų dviejų etapų pirmenybėse sužaidė 96 rungtynes. Paskutinę varžybų dieną buvo
sužaistos trys rungtynės, po kurių paaiškėjo galutinė komandų rikiuotė turnyrinėje lentelėje.
Pirmieji varžybas pradėjo „Žilevana-Šelstuva“ ir „Centro“ komandų futbolininkai. „Centro“
komandai šios varžybos buvo itin svarbios, nes būtinai turėjo įveikti savo varžovus, norint tapti
prizininkais ir tikėtis, kad FBK „Bilardo“ nugalės FK „Svajoklio-GRIFS AG“ komandą. „Centro“
komandai pavyko įgyvendinti savo užsibrėžtą tikslą. Savo varžovus ji įveikė rezultatu 5:0.
Tačiau nesulaukė pagalbos iš sekančiose varžybose susitikusių komandų. FBK „Bilardo“
komanda nesugebėjo pasipriešinti savo varžovams FK „Svajoklio-GRIFS AG“ futbolininkams ir
pralaimėjo rezultatu 3:10. Po šių rungtynių paaiškėjo, kad „Centro“ ir FBK „Bilardo“ komandos
nepateko į prizininkų trejetą.

  

Trečiose tos dienos varžybose susitiko dar nė vienų rungtynių pirmenybėse nepralaimėjusi ir jau
užsitikrinusi pirmąją vietą Ryškėnų komanda ir Plungės „Kelionių centras MDS Baltic“
komandos futbolininkai, kurie prieš šias varžybas taip pat jau buvo užsitikrinę antrąją vietą.
Šiose rungtynėse „Kelionių centras MDS Baltic“ dar turėjo galimybę pabandyti įveikti Ryškėnų
komandą. Deja ir šiai komandai nepavyko nugalėti savo varžovų. Rungtynes rezultatu 8:3:8
laimėjo Ryškėnų komanda ir išsaugojo nenugalimos komandos statusą.
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Varžybų statistika:

  

Žilevana-Šelstuva – „Centras“ 0:5 (2:0)
„Centras“: Deividas Augustinavičius (3), Gvidas Juška (1), Marijus Dirgėla (1).

  

FK „Svajoklio-GRIFS AG“ – FBK „Bilardo“ 10:3 (4:2)
FK „Svajoklio-GRIFS AG“: Andrius Lipskis (3), Modestas Vasiukas (3), Tomas Vyšniauskas (2),
Donatas Remeza (2).
FBK „Bilardo“: Mantvydas Skiotis (1), Ernestas Kenstavičius (1), Martynas Savickis (1).

  

Ryškėnai – Plungės „Kelionių centras MDS Baltic“ 8:5 (3:3)
Ryškėnai: Marius Šluta (3), Vijūnas Vasiliauskas (3), Algis Einikis (2).
Plungės „Kelionių centras MDS Baltic“: Justas Kensminas (2), Linas Petkevičius (2).

  

Komandos turnyrinėje lentelėje dėl Paguodos taurės išsidėstė tokia tvarka: 12 vieta - SRC-2 (7
tšk.), 11 vieta - SRC (12 tšk.), 10 vieta - Tryškių „Ąžuolas“ (13 tšk.), 9 vieta - Mažeikių „Olimpo
SC“ (13 tšk.), 8 - vieta Žemaitijos pienas (19 tšk.), 7 vieta - „Futurama“ (23 tšk.).
Dėl pagrindinės taurės komandos išsirikiavo taip : 6 vieta - „Žilevana-Šelstuva“ (5 tšk.), 5 vieta -
FBK „Bilardo“ (10 tšk.), 4 vieta - „Centras“ (14 tšk.), 3 vieta - FK „Svajoklis-GRIFS AG“ (14 tšk.),
2 vieta - Plungės „Kelionių centras MDS Baltic“ (14 tšk.), 1 vieta - Ryškėnai (28 tšk.).
Pirmenybių uždarymo metu komandas sveikino ir apdovanojimus įteikė Telšių sporto ir
rekreacijos centro direktorius Juozas Simanauskas bei metodininkė Inga Mikienė, Telšių
apskrities futbolo federacijos prezidentas Leonas Dunauskas, Telšių apskrities futbolo
federacijos sekretorius Darius Preibys, pirmenybių vyr. teisėjas Vygantas Macevičius, vyr.
sekretorius Vacys Butkus.
Komandos buvo apdovanotos Telšių sporto ir rekreacijos centro taurėmis, medaliais, diplomais,
komandų geriausi žaidėjai apdovanoti prizais. Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas
Leonas Dunauskas komandoms, užėmusioms 1 – 6 vietas, įteikė piniginius prizus.
Paguodos taurė įteikta „Futuramos“ komandai, 3-čios vietos taurė atiteko FK „Svajoklis-GRIFS
AG“ (vadovas Svajūnas Lipskis), 2-os vietos taure apdovanota Plungės „Kelionių centrui MDS
Baltic“ (vadovas Laurynas Šleinius) ir 1-os vietos taurė - Ryškėnų komandai (vadovas Gintaras
Jankauskas).
Komandų geriausių žaidėjų prizai atiteko: Laurynui Vanzinskui (SRC-2), Martynui Jasiuliui
(SRC), Ernestui Šilingui (Tryškių „Ąžuolas“), Donatui Vorui (Mažeikių „Olimpo SC“), Mindaugui
Kontvainiui (Žemaitijos pienas), Laimonui Šapui („Futurama“), Audriui Šiliniui
(„Žilevana-Šeltuva“), Tadui Laukaičiui (FBK „Bilardo“), Davidui Arlauskiui („Centras“), Modestui
Vasiukui (FK „Svajoklis-GRIFS AG“), Andriui Mikniui (Plungės „Kelionių centras MDS Baltic“),
Mariui Šlutai (Ryškėnai). Asmeniniais prizais apdovanoti teisėjas Stanislovas Tiškus ir
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aktyviausias sirgalius Alfonsas Žalionis.

  

Atvirų Telšių rajono salės pirmenybių vyr. sekretorius
Vacys Butkus
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