2015-2016 M. SEZONAS
KREPŠINIO TURNYRAS IZRAELIO AMBASADOS TAUREI LAIMĖTI
Izraelio ambasada kartu su Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija Vilniuje surengė tarptautinį
jaunučių krepšinio turnyrą, kuris vyko rugpjūčio 11-12 dienomis. Turnyre rungtyniavo keturios komandos
iš Lietuvos bei Izraelio. Lietuvai atstovavo trys komandos: Vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio
akademija, Šiaulių „Saulės“ krepšinio akademija, Kauno „Perkūno“ krepšinio mokykla, Izraeliui – Tel
Avivo „Maccabi“ krepšinio klubas.
Finale susitiko Tel Avivo „Maccabi“ ekipa ir aikštelės šeimininkė - Š.Marčiulionio KA komanda. Pirmoji
rungtynių pusė pasižymėjo labai atkaklia kova, o praėjus 15 žaidimo minučių, rezultatas buvo lygus –
29:29. Antroje rungtynių pusėje jau išryškėjo kiek vyresnių svečių pranašumas, trečiame kėlinyje virtęs į
dviženklę persvarą – 69:57. Ir nors ketvirtajame kėlinyje Š.Marčiulionio KA krepšininkai stengėsi pasivyti
varžovus, geriau rungtyniavę Tel Avivo „Maccabi“ žaidėjai rezultatu 87:78 iškovojo pergalę bei Izraelio
ambasados taurę.

FIZINIO PARENGIMO STOVYKLA UKMERGĖJE
Šiais metais pirmą kartą Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai
stovyklavo Ukmergėje ir grįžo labai patenkinti. Puikios sąlygos, malonus dėmesys ir
šiltas oras – tai paminėjo visi trys treneriai, stovyklavę su savo auklėtiniais.
Ukmergėje dešimt dienų savo fizinį pasiruošimą stiprino virš 50 vyriausių ir
jauniausių akademijos auklėtinių. Treneris Gintautas Vileita dirbo su vyriausiųjų, gim.
1998 m. vaikinų grupe bei gim. 2003 m. berniukais, o treneriai Gytautas Kievinas ir
Tomas Tarasevičius stovyklavo su savo gim. 2004 m. ir 2005 m. auklėtiniais.

Š.MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJOS DVYLIKAMEČIAI
TAPO TURNYRO KLAIPĖDOJE NUGALĖTOJAIS
Š.Marčiulionio KA "Ranchers" komanda, vadovaujama trenerio Gintauto Vileitos, tarptautiniame
krepšinio turnyre "V.Knašiaus taurė - 2015" laimėjusi visas rungtynes, tapo čempione!
Rugpjūčio mėn. 27–29 dienomis Klaipėdoje, V.Knašiaus krepšinio mokykloje, vyko tarptautinis krepšinio
turnyras "V.Knašiaus taurė - 2015", kuriame dalyvavo aštuonios gim. 2003 m. berniukų komandos iš
Lietuvos bei Rusijos. Turnyre dalyvavo Klaipėdos V.Knašiaus KM, Palangos SC-"Žemaitija", Šiaulių KA
"Saulė", Panevėžio KKSC, Kauno KM "Perkūnas", Vilniaus KM ir Š.Marčiulionio KA komandos bei metais
jaunesnė Maskvos „Dinamo“ ekipa.
Š.Marčiulionio KA "Ranchers" komanda, tarptautiniame krepšinio turnyre "V.Knašiaus taurė - 2015"
laimėjusi visas rungtynes, tapo čempione, iškovojo taurę bei aukso medalius! Gustas Pumputis išrinktas
Geriausiu komandos žaidėju, o Rytis Lemežis išrinktas Naudingiausiu turnyro žaidėju (MVP)!

PRIĖMIMAS
2015-2016 m.m. būsimųjų krepšininkų ir jų tėvelių patogumui, priėmimas į Šarūno Marčiulionio
krepšinio akademiją vyko dvi dienas: rugpjūčio viduryje bei rugsėjo pradžioje. Buvo formuojamos dvi
septynmečių, gim. 2008 m. grupės, o gim. 2003-2007 m. berniukai pretendavo į laisvas jau
susiformavusių grupių vietas.
Naujai susirinkę į Š.Marčiulionio krepšinio akademiją berniukai turėjo atlikti testus, kuriais buvo
nustatomos labiausiai jauniesiems krepšininkams reikalingos savybės. Suskirstyti pagal amžių, berniukai
parodė savo greitį, vikrumą, šoklumą, koordinaciją, o taip pat kamuolio varymo bei metimo įgūdžius.
Atlikus testus, treneriai atsakė į visus būsimųjų krepšininkų tėvelių klausimus. Pasipildžiusi jauniausiais
nariais, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija pradėjo dvidešimt ketvirtąjį sezoną.

KREPŠINIO AKADEMIJOS AŠTUONMEČIAI PIRMĄKART LAIMĖJO AUKSO MEDALIUS
Gim. 2007 m. trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Kėdainiuose tapo turnyro nugalėtojais tarp metais
vyresnių krepšininkų! Š.Marčiulionio krepšinio akademijos aštuonmečiai kartu su metais vyresniais
berniukais dalyvavo Kėdainių sporto centro kartu su BC SAVI gim. 2006 m. krepšininkams organizuotame
keturių komandų turnyre ir tapo jo nugalėtojais. Turnyre dalyvavo keturios komandos, rungtyniavusios
tarpusavyje rato sistema.
Rungtyniaudami tarp metais vyresnių krepšininkų, trenerio Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai rezultatu
20:10 nugalėjo Ukmergės SC, 15:11 - Kėdainių SC- BC SAVI ir 23:5 – Jonavos KKSC auklėtinius ir, iškovoję
visas tris pergales, tapo turnyro „BC SAVI“ taurei laimėti nugalėtojais. Baudų metimo konkurse Pijus
Klimas iškovojo antrą vietą, o Naudingiausio turnyro žaidėjo prizas atiteko Dovydui Buikai.

Š.MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJOS TRYLIKAMEČIAI – KALĖDŲ TAURĖS LAIMĖTOJAI
Š.Marčiulionio krepšinio akademijos gim. 2002 m. Š.Marčiulionio KA I–BLANCOMET komanda tapo
Tarptautinio krepšinio U13 turnyro „Kalėdų taurė 2015“ nugalėtoja. Gruodžio 18-20 d. Š.Marčiulionio
krepšinio akademijoje vyko TARPTAUTINIS KREPŠINIO U13 TURNYRAS KALĖDŲ TAURĖ 2015, kuriame
dalyvavo šešios komandos iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Varžybos vyko vieno rato sistema, todėl visos
komandos tarpusavyje susitiko po vieną kartą. Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos gim. 2002 m.
Š.Marčiulionio KA I–BLANCOMET komanda, nugalėjusi keturių miestų ekipas, tapo Kalėdinio turnyro
nugalėtoja.
Tris dienas trukęs ir daug įvairių emocijų jauniesiems krepšininkams bei jų sirgaliams sukėlęs turnyras
baigėsi. Pirmąją vietą iškovojo gim. 2002 m. Š.Marčiulionio KA I–BLANCOMET komanda, antrąją – Rygos
VEF ekipa, o bronzos medalius po labai atkaklių varžybų iškovojo Kauno Aisčių ekipa. Naudingiausiu
Tarptautinio krepšinio U13 turnyro KALĖDŲ TAURĖ 2015 žaidėju išrinktas Š.Marčiulionio KA I–
BLANCOMET komandos krepšininkas Domantas Pauža.

KALĖDINĖS EGLUTĖS ŠVENTĖ
Artėjant gražiausioms metų šventėms, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija pakvietė visus savo
auklėtinius ir jų tėvelius į KALĖDINĖS EGLUTĖS ŠVENTĘ. Jauniausiųjų akademijos krepšininkų garsiai
pakviestas, į salę atkeliavo Kalėdų Senelis, kuris pasisveikino su gausiai susirinkusiais krepšininkais bei jų
tėveliais ir pakvietė juos kartu smagiai praleisti vakarą. O vakaras, išties, buvo šaunus! Prieš šventę
labiausiai jaudinosi krepšinio akademijos gim. 2007-2008 m. berniukai, kurie pasirodė pirmieji.
Vakaro metu Kalėdų senelis surengė konkursą, kuriame vaikas ir tėvelis turėjo kuo greičiau pataikyti iš
po krepšio ir nuo baudos linijos. Šventinio vakaro kulminacija tapo tradicinės vyriausiųjų Šarūno
Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtinių ir trenerių tarpusavio rungtynės. Paskutinėmis rungtynių
sekundėmis trenerių komanda pelnė dar du taškus ir laimėjo šį įdomų susitikimą rezultatu 24:21.

Š.MARČIULIONIO KA PENKIOLIKMEČIŲ KOMANDA TARPTAUTINIAME
LIONS‘ CUP U15 TURNYRE PRANCŪZIJOJE IŠKOVOJO BRONZOS MEDALIUS!
Š.Marčiulionio KA-KROWN (gim. 2001 m.) komanda, vadovaujama trenerio Edvino Justos, Šv.Velykas
sutiko Paryžiuje, kur kovo mėn. 26-28 dienomis vyko trečiasis tarptautinis LIONS‘ CUP U15 turnyras.
Šiame turnyre dalyvavo stipriausios komandos iš Serbijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Lenkijos, Anglijos,
Lietuvos bei trys Prancūzijos ekipos.
Dramatiškai Š.Marčiulionio krepšinio akademijos komandai susiklostė pusfinalio rungtynės prieš
Belgrado (Serbija) ekipą. Beveik visas rungtynes pirmavę mūsų krepšininkai, likus 4 min. iki rungtynių
pabaigos, turėjo 12 taškų persvarą, bet varžovai įmetė 14 taškų be atsako ir „išplėšė“ pergalę 57:55.
Rungtynėse dėl trečiosios vietos Š.Marčiulionio KA komanda rezultatu 73:66 nugalėjo Poitiers Basket 86
(Prancūzija) ekipą ir iškovojo LIONS‘ CUP U15 turnyro bronzos medalius! Tritaškių metimo konkurse
antrąją vietą iškovojo Pijus Rimkus.

PRESTIŽINĖJE KREPŠINIO STOVYKLOJE – LIETUVIO ĮVERTINIMAS
Kroatijos sostinėje Zagrebe vykusioje prestižinėje „Jordan Brand Classic” stovykloje dalyvavo keturi
lietuviai, gim. 2000 m. Domantas Vilys pateko į pagrindinę JBC stovyklą Brukline (JAV).

Š.MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJOS DEVYNMEČIAI –
AŠTUONIŲ KOMANDŲ TURNYRO NUGALĖTOJAI!
Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos devynmečiai, treniruojami Tomo Tarasevičiaus, tapo gim.
2007 m. berniukų krepšinio turnyro VELYKOS 2016 nugalėtojais! Kovo 18-20 d. Š.Marčiulionio krepšinio
akademijoje vyko gim. 2007 m. ir jaunesnių berniukų krepšinio turnyras VELYKOS 2016. Turnyre
dalyvavo trys Šarūno Marčiulionio KA komandos, Sostinės KM bei Vilniaus KM, Antano Sireikos krepšinio
akademijos ir Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos ekipos.
Finale susitiko dvi stipriausios turnyro komandos: Š.Marčiulionio KA I ir Sostinės KM I. Rezultatu 24:17
nugalėjusi varžovę, gim. 2007 m. berniukų krepšinio turnyro VELYKOS 2016 taurės laimėtoja tapo
Š.Marčiulionio KA I komanda. Naudingiausiu berniukų krepšinio turnyro VELYKOS 2016 žaidėju (MVP)
tapo Š.Marčiulionio KA I komandos jaunasis krepšininkas Dovydas Buika.

SVEIKINAME
gim. 2001 m. vaikinų trečiąją komandą (2002-1) ir jos trenerį TOMĄ PURLĮ,
iškovojus II – ąją vietą
MKL U15 vaikinų čempionato B diviziono varžybose tarp metais vyresnių krepšininkų!
Julius Vaitkus išrinktas Geriausiu komandos žaidėju!
SVEIKINAME
gim. 2001 m. vaikinų antrąją komandą (2001-2) ir jos trenerį EDVINĄ JUSTĄ,
iškovojus III – iąją vietą
MKL U15 vaikinų čempionato B diviziono varžybose!
Adomas Rybakovas išrinktas Geriausiu komandos žaidėju!

SVEIKINAME
gim. 1997 m. vaikinų komandą ir jos trenerį GINTARĄ POCIŲ,
iškovojus III – iąją vietą
MKL 2015-2016 M. JAUNIMO U19 VAIKINŲ KREPŠINIO ČEMPIONATE „OLIMPINĖ TAURĖ“!
Karolis Lukošiūnas išrinktas į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 1998 m. vaikinų komandą ir jos trenerius GINTARĄ POCIŲ bei DONATĄ SABALIAUSKĄ,
iškovojus I – ąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. JAUNIŲ U18 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Aistis Pilauskas ir Matas Jogėla išrinkti į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 1999 m. vaikinų komandą ir jos trenerius DONATĄ SABALIAUSKĄ bei GINTARĄ POCIŲ,
iškovojus III – iąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. JAUNIŲ U17 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Tadas Vaičiūnas išrinktas į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 2000 m. vaikinų komandą ir jos trenerius EDVINĄ JUSTĄ ir ROLANDĄ JARUTĮ,
iškovojus III – iąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. JAUNUČIŲ U16 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Gertautas Urbonavičius išrinktas į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 2001 m. vaikinų pirmąją komandą ir jos trenerius EDVINĄ JUSTĄ ir ROLANDĄ JARUTĮ,
iškovojus III – iąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. JAUNUČIŲ U15 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Pijus Rimkus išrinktas į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 2002 m. berniukų komandą ir jos trenerius TOMĄ PURLĮ ir TOMĄ TARASEVIČIŲ,
iškovojus I – ąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. BERNIUKŲ U14 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Julius Kalindra ir Augustas Marčiulionis išrinkti į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

SVEIKINAME
gim. 2003 m. berniukų komandą ir jos trenerius GINTAUTĄ VILEITĄ ir TOMĄ PURLĮ,
iškovojus I – ąją vietą
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO LYGOS 2015-2016 M. BERNIUKŲ U13 KREPŠINIO ČEMPIONATE!
Emilis Butkus ir Rytis Lemežis išrinkti į Finalo ketverto Simbolinį penketuką!

ŠARŪNO MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJA PABAIGĖ PUIKŲ DVIDEŠIMT KETVIRTĄJĮ SEZONĄ
Pasibaigus visiems MKL čempionatams, Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje vyko 2015-2016
m. sezono uždarymo Šventė ir dvidešimt pirmosios laidos - gim. 1998 m. vaikinų Išleistuvės. Šis,
dvidešimt ketvirtas, sezonas Š.Marčiulionio krepšinio akademijai buvo labai sėkmingas: septynios
komandos varžėsi MKL A diviziono finalo ketvertuose, o trys jų tapo savo amžiaus grupių Lietuvos
čempionėmis!
Čempionų komandų treneriai ir kapitonai atidengė 2015-2016 m. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos
ČEMPIONŲ GAIRELES. Komandų rėmėjams nuotraukas ir suvenyrus įteikė krepšinio akademijos
direktorius Šarūnas Marčiulionis ir rinkodaros vadovė Aldona Nausėdienė. Vakaro pabaigoje vyko XXI
laidos vaikinų (gim. 1998 m.) Išleistuvės. ŠARŪNO MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJOS baigimo
diplomus gavo 19 krepšininkų.

Iškilmingų apdovanojimų pabaigoje krepšinio akademijos direktorius Šarūnas Marčiulionis
direktoriaus pavaduotojas Rolandas Jarutis apdovanojo Geriausius 2015-2016 m. sezono akademijos
krepšininkus bei trenerius.
 Taikliausias tritaškių metikas (39,5 %) – KAROLIS GIEDRAITIS, gim. 1998 m.
 Taikliausias dvitaškių metikas (67,8 %) – GYTIS PRANSKŪNAS, gim. 2001 m.
 Taikliausias baudų metikas (88,7 %) – ARMINAS NEMEIKA, gim. 1998 m.
 Daugiausia metimų blokavęs žaidėjas (vidut. 2,7 blokuoti metimai per rungtynes) – YAUHEN MASSALSKI, gim. 1999 m.
 Daugiausia kamuolių perėmęs krepšininkas (vidut. 3,3 per rungtynes) – AUGUSTAS MARČIULIONIS, gim. 2002 m.
 Daugiausia rezutatyvių perdavimų atlikęs krepšininkas (vidut. 6,7 per rungtynes) – AISTIS PILAUSKAS, gim. 1998 m.
 Daugiausia kamuolių atkovojęs krepšininkas (vidut. 12,6 per rungtynes) - ERIKAS JERMOLAJEVAS, gim. 2001 m.
 Rezultatyviausias krepšininkas (vidut. 19,8 taškų per rungtynes) – TADAS VAIČIŪNAS, gim. 1999 m.
 Naudingiausias krepšininkas (vidutinis efektyvumas - 22,7 balo per rungtynes) - ERIKAS JERMOLAJEVAS, gim. 2001 m.
Geriausi treneriai:
 Didžiausią staigmeną pateikęs treneris – 2015/2016 M. Iššūkio treneris – GINTAUTAS VILEITA (už Š.Marčiulionio KA I
“Ranchers” čempionų titulą);
 Geriausios komandos treneris – TOMAS PURLYS (už Š.Marčiulionio KA I-Blancomet komandą, nepatyrusią
pralaimėjimo savo amžiaus grupėje ir 3 metus iš eilės tapusią Moksleivių lygos čempione).
 2015-2016 m. sezono Akademijos metų treneris – GINTARAS POCIUS (du sezonus iš eilės neužleidžaintis Moksleivių
krepšinio lygos “Perlas” Jaunių čempionų titulo).

ŠARŪNO MARČIULIONIO KREPŠINIO AKADEMIJA PENKTUS METUS IŠ EILĖS
TAPO MKL REITINGO NUGALĖTOJA!

