Eilinis Simno gimnazijos triumfas "GOLO" finale.

Birželio 10-11 dienomis nacionalinėje futbolo akademijoje vyko Lietuvos futbolo federacijos
organizuojamų masiškiausių futbolo žaidynių Baltijos šalyse „Golas 2015" finalinis etapas,
kuriame paaiškėjo stipriausios šalies mokyklų ir gimnazijų futbolo komandos. Iš viso turnyrą
pradėjo 815 komandų iš visos Lietuvos. Daugiau nei mėnesį komandos varžėsi savo apskrityse,
vėliau dalyvavo apskričių finaluose, kur paaiškėjo, kurios komandos pateks į finalinį etapą
Kaune.

Jaunesniųjų grupėje pergalę šventė Trakų „Vytauto Didžiojo" gimnazijos komanda, kuri finale 5 :
0 įveikė Mažeikių „Ventos" progimnazijos atstovus. Vyresniųjų grupėje po atkaklių rungtynių ir
baudinių serijos taurę į viršų kėlė Simno gimnazijos komanda, finale įveikusi Šakių „Žiburio"
gimnazijos atstovus.

„Neapsakomas jausmas tapus čempionu, jau ne pirmi metai laimime, bet vis tiek
nepasakomas. Savo komandos žaidimą vertinu tikrai teigiamai, apsėjome be raudonų kortelių,
kaip praeitais metais, tikrai esame verti pergalės", - įspūdžiais dalinosi Simno komandos
kapitonas Lukas Videika.

1999–2001 metais gimusių grupėje Simno gimnazijos komandos futbolininkai pogrupio
varžybose rezultatu 6 : 2 nugalėjo Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos (pernai juos įveikė
finale 2 : 1),
5 : 2 Skapiškio pagrindinės
mokyklos, 1 : 0 Šiaulių S. Daukanto gimnazijos atstovus ir sužaidę lygiosiomis 1 : 1 su Telšių
Žemaitės gimnazijos komanda pateko į finalą.

Finalinėse rungtynėse su Šakių „Žiburio“ gimnazijos komanda simniškiai, pirmaudami 1 : 0,
paskutinėmis rungtynių minutėmis prarado šią minimalią persvarą ir nugalėtojui išaiškinti buvo
mušami 9 metrų baudinai. Čia tiesiog fantastiškai sužaidė komandos vartininkas Rytis Burneika,
kuris atrėmė visus keturis smūgius (vieną teisėjas liepė pakartoti) ir Simno gimnazijos
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futbolininkai „Golo“ pirmenybių čempionais tapo septintąsyk iš eilės.

Geriausiu „Golo“ vartininku pripažintas Rytis Burneika, o geriausiu komandos žaidėju – Lukas
Videika.

Komandoje dar žaidė: Andrius Kantakevičius, Gintvilas Miškinis, Mindaugas Šreiberis, Mantas
Giniūnas, Arnas Ručys, Lukas Plotnikovas, Dovydas Šveiteris, Odeta Afionian ir Greta Aliulytė.

Simniškiai iškovojo pagrindinį turnyro prizą – profesionalų futbolo stalą.

2002 metais gimusių ir jaunesnių grupėje Simno gimnazijos komandos futbolininkams sekėsi
prasčiau – pogrupio varžybose pralaimėta visoms komandoms, bet turnyras užbaigtas puikia
pergale kur žaidžiant dėl 9 vietos rezultatu 10 : 0 sutriuškinta Nemunaičių pagrindinės mokyklos
komandą iš Marijampolės apskrities Kalvarijos rajono.

Geriausio komandos žaidėjo prizas atiteko Edgarui Zinkevičiui.

Komandoje dar žaidė: Nojus Dzinga, Deividas Zmejauskas, Lukas Jankauskas, Arnas Šulčys,
Aurimas Rudzinskas, Germantas Rutkauskas, Tomas Laurenčikas, Vytautas Krupavičius, Aistė
Buinickaitė ir Saulė Jonynaitė.

Abi komandos namo grįžo prabangiu limuzinu su užrašu „Važiuoja čempionai“.

Simniškiai futbolininkus pasitiko su gėlėmis, ledais ir šampanu.
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