Prieš rungtynes su „Celtic“: „Niekas negali tikėtis, kad Marijampolėje bus lengva
Antradienis, 21 Rugpjūtis 2018 15:34

Marijampolės „Sūduvos“ vartininkas Ivanas Kardumas nekantriai laukia rungtynių su
Glazgo „Celtic“ ir teigia, kad Lietuvos čempionai jau įrodė, kad joks varžovas „Arvi“ arenoje
negali tikėtis lengvų rungtynių. Europos lygos atrankos atkrintamojo etapo pirmąsias rungtynes
„Sūduva“ ir „Celtic“ žais šį ketvirtadienį 20 val.

„Glazgo „Celtic“ vardas kalba pats už save. Tai yra labai didelis, garsus klubas, nuolatinis savo
šalies čempionas, kasmet žaidžiantis Čempionų ar Europos lygoje. Jie turi milijonus gerbėjų
visame pasaulyje, ne tik Dižiojoje Britanijoje. Bus labai įdomu, tai bus nuostabi patirtis, – kalbėjo
I. Kardumas. – Laukiu šių rungtynių, stengsimės padaryti viską, ką galime, ir pradžiuginti savo
aistruolius.“
Kroatą „Sūduvos“ aistruoliai išrinko geriausiu marijampoliečių žaidėju per 3 iš 6 šio sezono
rungtynių Europos taurių turnyruose. Pirmą kartą taip nutiko po atsakomųjų rungtynių su
APOEL Nikosijoje, vėliau – po abiejų mačų su Jūrmalos „Spartaks“.
„Su „Spartaks“ buvo svarbu išsaugoti mums naudingą rezultatą iš Rygos, todėl galime būti
patenkinti. Nekalbėsiu daug apie tai, mums buvo svarbiausia namie išsaugoti „sausus“ vartus ir
bandyti laimėti. Bandėme, nelaimėjome, bet rezultatas mums vis tiek yra geras. Dabar šios
rungtynės jau praeitis“, – tvirtino „Sūduvos“ vartininkas.
Dabar visos I. Kardumo mintys sutelktos į artėjančias rungtynes su Škotijos čempionais.
„Šios rungtynės reiškia labai daug „Sūduvos“ klubui, tiek klubas, tiek žaidėjai stengsis pasirodyti
gerai ir sieks gero rezultato, – teigė kroatas. – Manau, per šiuos 2,5 metų įrodėme, kad jokia
komanda negali tikėtis, kad atvyks čia ir jai bus lengva, kad mes kažko nedarysime,
neatiduosime visų jėgų ir nesieksime gero rezultato. Čia buvo Razgrado „Ludogorec“, „Sion“,
Soligorsko „Šachtior“, APOEL. Žaisdami su jais įrodėme, kad galime kovoti su tokio kalibro
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komandomis.“
Bilietai į „Sūduvos“ – „Celtic“ rungtynes kainuoja 8-15 eurų, tačiau brangiausių – kainuojančių
15 eurų – pavienių bilietų „Arvi“ arenos pagrindinės tribūnos C, D ir F sektoriuose likę tik 16. E
sektoriuje laisvų vietų nebėra, o futbolo gerbėjai jau baigia užpildyti ir B bei G sektorius.
Bilietus į Lietuvos ir Škotijos čempionų rungtynes galima įsigyti bilietai.lt tinklalapyje arba kasose
(Marijampolėje: MAXIMA XXX, informacijos skyrius, V. Kudirkos g. 3; MAXIMA XX, informacijos
skyrius, Bažnyčios g. 38).
Į Europos lygos rungtynes nemokamai įleidžiami 7 metų (gimusieji 2011 metais) ir jaunesni
vaikai, o studentams, moksleiviams, senjorams ir asmenims su negalia taikomos nuolaidos. Be
to, tradiciškai, 5 bilietus galima įsigyti už 4 bilietų kainą.
Rungtynių dieną nuolaidos nebus taikomos, o bilietai kainuos brangiau.
Daugiau informacijos apie bilietus galima gauti el. paštu info@fksuduva.lt arba telefonu +370
615 47755.
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