Merkurijus ir Albikonas pergalių sieks kartu
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Šiandien (08–01) krepšinio klubo „Merkurijus“ vadovas Rytis Stiklius oficialiai patvirtina, jog
„Merkurijus“ susijungia su „Albikono“ krepšinio komanda.

Ši komanda savo istoriją skaičiuoja nuo 2001 metų, o 2009-2010 metų sezone užėmė aukštą
ketvirtą vietą VMKS B lygoje. 2011-2012 metų sezone „Merkurijus“ turės dvi komandas pagrindinė komanda žada dalyvauti VMKS organizuojamose varžybose bei VKL čempionate, o
kur žais antroji komanda dar nėra nuspręsta. Taip pat prie komandos vairo naujajame sezone
stos jaunas, tačiau perspektyvus treneris Justas Černiauskas, kurio vadovaujama komanda „BC
Fenix“ 2010-2011 m. sezone VKL čempionate nužygiavo iki pat finalinio ketverto.

Klubo vadovas Rytis Stiklius permainas vertina teigiamai: „Džiugu, jog jungiamės su Vilniaus
mėgėjų krepšinio pasaulyje gerai žinoma komanda. Viliuosi, jog tai mums padės siekti skambių
pergalių naujajame sezone. Buvę „Albikono“ žaidėjai padės komandai ne tik savo patirtimi, bet ir
sunkiais komandai momentais nebijos imtis iniciatyvos. Laukia tikrai įdomus sezonas, juolab,
kad turėsime dvi komandas. Pirmąjai komandai kelsime kuo aukštesnius tikslus, o antrosios
nariai turbūt labiau žais savo malonumui ir mėgausis krepšiniu. Malonu, jog trečiajame sezone
komandai vadovaus naujas treneris, kuris, manau, tik dar labiau sustiprins komandą.“

Naujasis komandos treneris Justas Černiauskas komandų susijungimą taip pat įvertino
palankiai: „Ateinantis sezonas žada būti įdomus ir tikėkimės geriausias šios komandos istorijoje.
Sunku kažką dėlioti konkrečiau, nes dar neištraukti nei vieno turnyro burtai, neaiškios ir
priešininkų sudėtys, tačiau gerokai sustiprėjusiam „Merkurijui“ stengsiuosi kelti aukščiausius
tikslus nesvarbu su kuo teks žaisti, stengsimės sukonstruoti gerą gynybą ir jos pagalba siekti
gerų rezultatų. Iš komandos tikiuosi drausmės ir supratimo, visiško atsidavimo aikštelėje.
Pažadu, jog dirbsime sunkiai, tačiau tuo pačiu metu tikiuosi, kad lemiamais momentais ir sėkmė
nuo mūsų nenusisuks. Linkiu visiems gero ir įdomaus sezono, o savo naujajai komandai nebijoti
iššūkių. Sėkmės ir susitiksime aikštelėse.“
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Apie artėjantį naująjį sezoną savo mintis išsakė ir „Albikono“ vadovas Mindaugas Žilinskis: „Kaip
ir kalbėjau praėjusio sezono finiše, šiai dienai galėčiau tik patvirtinti, kad savo mintis ir viziją
puoselėjame - ateinantį sezoną mūsų laukia nauji iššūkiai, nauja komandos pradžia. Likusieji
„Albikono“ komandos žaidėjai, kurie nepabūgo psichologiškai ir finansiškai labai sunkaus
praėjusio sezono, ir kurie parodė charakterį bei vieningumą, būtent su šiais žaidėjais liekame
kovoti ir toliau, ateinančiame sezone, kuriame susijungiame su „Merkurijumi“ bei stengsimės
užsiugdyti vieningą bei stiprią valią pergalėms siekti. Ateinantį sezoną tikimės atsigriebti už
praėjusį sunkų sezoną, sunkiai dirbti ir atsiduoti visu šimtu procentu darbui. Mūsų tikslas - siekti
užsibrėžto tikslo - sugrįžti į didelių ir skambių pergalių kelią.“

Parengė merkurijus.eu
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