Aizvadītas pirmās sacensības Skrundas novada
4. ziemas sporta spēlēs

Nedēļas nogalē sākās Skrundas novada 4. atklātās ziemas sporta spēles. Tās tika
atklātas 23. janvārī ar tādiem ziemīgiem sporta veidiem kā hokejs, distanču slēpošana
un dambrete. Hokeja sacensībās piedalījās 9 komandas, kas bija sabraukušas no
Skrundas, Rudbāržiem, Jaunmuižas, Saldus, Ķikuriem un Kuldīgas. Tās tika sadalītas
divās apakšgrupās. Pēc rezultātu apkopošanas pirmās trīs vietas tika sadalītās starp
novada un viesu komandām: pirmajā vietā komanda no Jaunmuižas – “Bratani”, otrajā
vietā – “Neaiztikt Ķikurniekus” no Ķikuriem, bet trešajā vietā – “Briesmu zvaigznes” no
Saldus. 24. janvārī Skrundas kultūras namā pulcējās dambretes cienītāji
– vienpadsmit vīrieši un četras sievietes. Pirms sacensībām ar klusuma brīdi
pieminējām aizsaulē aizgājušo dambretistu, skrundenieku Gunāru Bumbuli. Sieviešu
konkurencē – pirmā vieta Ritai Radvilai (Nīkrāce), otrā vieta – Birutai Leikartei (Nīkrāce)
un trešā vieta arī nīkrācniecei – Ilonai Rītiņai. Vīriešu konkurencē – pirmā vieta
raņķeniekam Ilgvaram Janševskim, otrā vietā – rudbāržniekam Arvim Brizgam un trešo
vietu izcīnīja nīkrācnieks Andris Lielāmers. Tajā pašā diena notika distanču
slēpošana. Slēpošanā piedalījās pavisam piecpadsmit dalībnieki, kas nav slikts
rādītājs, salīdzot ar iepriekšējiem gadiem. Sievietēm bija paredzēta 3 km distance, bet
vīriešiem – 5 km gara trase, tomēr laika apstākļu dēļ distance sacensību dienā tika
samazināta attiecīgi uz 2,4 km un 3,6 km. Sacensību rezultāti Sievietēm vecuma
grupā līdz 34 gadiem 1. vietā – Līga Strazdiņa (Skrunda) 11 : 00 2. vietā – Lauma

Strazdiņa (Skrunda) 11 : 51 Sievietes 35 + 1. vietā – Loreta Robežniece
(Skrunda) 13 :15 2. vietā – Anita Miksone (Nīkrāce) 13 : 21 3. vietā – Dzintra Liekmane
(Nīkrāce) 13 : 47 Vīrieši vecumā līdz 34 gadiem 1. vietā – Igo Radžabovs
(Skrunda) 14 : 20 2. vietā – Dmitrijs Vicvagars (Nīkrāce) 15 : 22 3. vietā – Jānis
Timofejevs (Nīkrāce) 19 : 36 Vīrieši vecumā 35+ 1. vietā – Arnis Alferovs (Rudbārži)
13 : 38 2. vietā – Ainis Ancāns (Nīkrāce) 14 : 16 3. vietā – Agris Jansons (Skrunda) 15 :
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