Los Andžele pirmą kartą surengtos
ŠALFASS
senjorų
krepšinio
pirmenybės
Praėjusį savaitgalį į „Angelų“ miestą sugrįžo šiltas pavasariškas oras, o kartu su
juo Santa Monikoje esančiame sporto komplekse „Palisades“ smagiai prabėgo
pirmą sykį Los Andžele organizuotos Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos ŠALFASS senjorų (per 40 m. amžiaus krepšininkų) pirmenybės.
Kaip ir praėjusiais metais Long Ailande (Long Island, NY), laimėjo Čikagos
„Atleto“ vyrai. Finale jiems garbingai priešinosi salės šeimininkai LA „Bangos“
veteranai, pusfinalyje įveikę trečioje vietoje galutinėje įskaitoje likusius Floridos
„Stumbro“ krepšininkus. Turnyro metu surengtas ir tritaškių konkursas, kuriame
tarp 10 dalyvių nugalėjo Los Andželo „Bangos“ gynėjas Aivaras Bernius,
finaliniame konkurso etape surinkęs 15 taškų. Jam nedaug nusileido Floridietis
Modestas Čeponis, kuris, beje, į tritaškininkų finalinę dvikovą pateko įmetęs 10 iš
15 galimų metimų net nedėvėdamas krepšininkams įprastos aprangos bei
sportinių batelių!
Varžybų nugalėtojams ir prizininkams ŠALFASS medalius įteikė 1937 m. ir 1939
m. Europos čempiono Lietuvos rinktinės sudėtyje žaidusio Artūro Andrulio
sūnėnas Mykolas, Kalifornijos valstijoje gyvenantis nuo 2011 metų. O „Vėjų
miesto“ atstovų kapitonui Algiui Kubiliui nugalėtojams įsteigtą taurę įteikė LR
generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys. ŠALFASS vadovas Laurynas R.
Misevičius apdovanojo laimėtojus specialiais Lietuvos krepšinio federacijos
išleistais Lietuvos rinktinės triumfo akimirkas primenančiais 2018 metų sieniniais
kalendoriais, o varžybų organizatoriui LA „Bangos“ kapitonui Žygimantui
Kizniui padovanojo proginį Lietuvos krepšinio 95-mečio kaklaraištį, kokiais buvo

pasidabinę mūsų šalies krepšininkai 2016-ųjų Olimpiados Rio atidarymo ir
uždarymo ceremonijoje. Tritaškių konkurso finalininkus L. Misevičius pagerbė
specialiais prizais – DVD filmais „Kita Svajonių komanda“ ir „Arvydas Sabonis 11.
Visa galva aukščiau“.

Tritaškių konkurso finalininkai su iš
ŠALFASS pirmininko gautais prizais

ŠALFASS senjorų krepšinio turnyro Santa Monikoje akimirkos

A. Andrulio sunėnas Mykolas (kairėje) kalbasi su turnyro organizatorium LA
„Bangos“ kapitonu Žygimantu Kizniu

Kitas artimiausias šių metų ŠALFASS rengiamas krepšinio turnyras vyks gegužės
19–20 d. Detroite, kur suvažiuos įvairių amžiaus grupių jaunieji (iki 16 m.) JAV ir
Kanados krepšininkai ir krepšininkės. Daugiau informacijos skelbiama oficialiame
organizacijos tinklapyje www.salfass.org. Kviečiame gausiai dalyvauti.
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