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Neseniai pasibaigęs krepšinio sezonas buvo sėkmingiausias „Stekas-Rivilė“ komandai per
devynis klubo egzistavimo metus. Šiemet „Stekas-Rivilė“ (treneris – Antanas Vipartas)
tapo prizininkais dviejuose krepšinio turnyruose: Lietuvos regionų krepšinio lygos (RKL)
B divizione – 2-oji vieta, bei Sostinės krepšinio lygos (SKL) A lygoje – 3-ioji vieta.

Vasara – pats darbymetis komandos vadovui Gyčiui Šukiui, kuris ne tik ieško rėmėjų, tačiau ir pats
remia komandą, dirba skautu, kalbasi su krepšininkais, organizuoja išvykas bei sprendžia visus
organizacinius klausimus. Dar mokyklos laikais du geriausi draugai, Gytis ir Antanas, kartu pradėjo
žaisti krepšinį, vėliau subūrė komandą, o dabar dalinasi klubo rūpesčiais ir džiaugsmais, pergalėmis
ir pralaimėjimais. Jie neįsivaizduoja gyvenimo be krepšinio. Paklaustas kokie „Stekas-Rivilė“
komandos ateities planai, Gytis Šukys atsakė: „Devyneri sėkmingo tobulėjimo metai įpareigoja
toliau siekti pergalių, tad jubiliejinį sezoną pasitiksime su dviguba energija ir stengsimės išlaikyti
kylančią žaidimo kreivę RKL A bei SKL A čempionatuose.“

Buhalteriai ir aukštųjų mokyklų studentai žino UAB „Stekas“, kuri jau 28 m. dirba informacinių
technologijų srityje. Pagrindinė veikla susijusi su buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programų
kūrimu, platinimu, diegimu, programų priežiūra, mokymo kursais. Nuo 2011-ųjų UAB „Stekas“ yra ir
krepšinio klubo rėmėjas.

„Stekas-Rivilė“ treneris Antanas Vipartas pasakoja, kad krepšinio komanda debiutavo 2010–2011
metų sezone žaisdama SKL C lygoje. Tada naujokams tarp 80-ies komandų pavyko užimti 50-ąją
vietą, o metais vėliau ir patekti į atkrintamąsias. Sustiprėjusi sudėtis 2012–2013 metų sezone leido
debiutuoti ir Vilniaus krepšinio lygos (VKL) C lygoje. Viena pergalė sekė kitą ir sezono finišas buvo
vainikuotas SKL C ir VKL C čempionų titulais.

Skambios pergalės paskatino kilti aukščiau ir jau kitą rudenį debiutuota SKL B ir VKL B turnyruose.
Išlaikius komandos branduolį sėkmingai konkuruota su lygos senbuviais, tačiau patirties trūkumas
atkrintamosiose varžybose pakišo koją ir kovą dėl aukščiausių vietų teko nukelti į kitus metus.
Penktąjį sezoną patobulėjęs „Stekas“ SKL B lygoje pasiekė finalą, ir, pelnęs sidabrą, iškovojo teisę
pereiti į aukščiausiąją – A lygą, o VKL C lygoje laimėjo 2-ąjį čempionų titulą per trejus metus.

Debiutas stipriausioje Vilniaus mėgėjų lygoje parodė didžiulį lygių skirtumą, nes dažnoje komandoje
buvo galima sutikti tiek būsimų, tiek buvusių profesionalų. 10-oji vieta galutinėje rikiuotėje ir
baigtas sezonas nepasiekus atkrintamųjų kovų buvo reikalingas paskatinimas, o padarytos išvados
jau kitais metais leido komandai po reguliariojo sezono likti 6-iems. Nors ketvirtfinalyje ir buvo
nusileista daugkartiniams lygos čempionams ir prizininkams VGTU krepšininkams, tačiau gerėjantys
rezultatai rodė, jog dirbama teisinga linkme.
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Sėkmingas klubo darbas ir kryptingas tikslo siekimas lėmė, jog komanda patikėjo ir kartu siekti
pergalių nusprendė ir UAB „Rivilė“. „Rivilė“ – daugiau nei 25 metus sėkmingai veikianti buhalterinės
apskaitos, finansų, klientų (CRM), sandėlių ir verslo valdymo sistema.

Komandos pavadinimas tapo „Stekas-Rivilė“, o didesni pajėgumai leido klubui žengti pirmuosius
žingsnius profesionalaus krepšinio link debiutuojant Regionų krepšinio lygos (RKL) B divizione.
Netikėtai sėkmingas reguliarusis sezonas, kuriame užimta 1-oji vieta grupėje, užmigdė komandą
ant laurų, o tai lėmė pralaimėjimą ketvirtfinalyje varžovams iš Tauragės ir 7-ąją vietą galutinėje
rikiuotėje. Tuo tarpu SKL A lygoje buvo palypėta dar vienu laipteliu aukščiau ir, ketvirtfinalyje
nusileidus būsimiems čempionams, sezonas baigtas 5-oje vietoje.

Aštuonerių metų įdirbis su kaupu atsipirko 2018–2019 metų sezone. Sėkmingiausius klubui metus
vainikavo RKL B diviziono sidabras ir bilietas į kitų metų RKL A divizioną, bei stipriausioje Vilniaus
lygoje (SKL A) iškovoti bronzos medaliai. „Stekas-Rivilė“ per devynis klubo egzistavimo metus 3
kartus tapo čempionais SKL ir VKL C lygose, iškovojo sidabrą SKL B bei bronzą SKL A, o taip pat
pelnė sidabrą RKL B divizione.

Tokios įspūdingos pergalės neateina pačios, krepšininkams reikia daug treniruotis, patirti ir
pralaimėjimo skonį, analizuoti padarytas klaidas, tobulėti. Tuo labiausiai rūpinasi Antanas Vipartas,
kuris ir pats vyksta į trenerių seminarus, semiasi žinių bei domisi naujais treniravimo metodais.
Meilę krepšiniui jis paveldėjo iš senelių, su kuriais nuo penkerių drauge žiūrėdavo Kauno „Žalgirio“ ir
Maskvos „CSKA“ varžybas, vėliau ėmė pats žaisti. Pasak jo, kiekvienas sezonas atima daug jėgų,
atsiranda žilų plaukų galvoje ir atrodo, kad gal jau užteks, tačiau ateina ruduo ir, kaip alpinistus
traukia atgal į kalnus, taip treneris grįžta ant krepšinio aikštės parketo.

Olita MONTVYDIENĖ
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Neseniai pasibaigęs krepšinio sezonas buvo sėkmingiausias „Stekas-Rivilė“ komandai.
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