Edgara Edelmaņa piemiņas turnīram aprit desmit
gadu

5. aprīlī Skrundas vidusskolas sporta zālē jau desmito reizi notika Edgara Edelmaņa
piemiņas turnīrs galda tenisā. Kā jau katru gadu, turnīra diena iesākas ar piemiņas
brīdi Edgara atdusas vietā Skrundas Baznīcas kapos, kur visus klātesošos uzrunāja
Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga. Pēc ziedu nolikšanas –
tradicionālā radu un draugu kopbilde, un pamazām visi dodas uz sporta zāli, kurā
tiksies galda tenisa entuziasti un pat profesionāļi. Sacensības ar uzmundrinošu runu
atklāja domes vadītāja N.Kleinberga, un veiksmes un pateicības vārdus visu tuvinieku
vārdā teica Edgara Edelmaņa meita Gunita Strode. Kā jau svētku reizē, visi tika cienāti
ar jubilejas torti. Prieks, ka arī šajā piemiņas turnīrā bija kupls dalībnieku skaits – kopā
piecdesmit cilvēku. Uz šo turnīru par uzvaru cīnīties bija sabraukuši šī sporta veida
piekritēji no Skrundas, Rudbāržiem, Rendas, Nīgrandes, Ugāles, Ezeres, Sermītes,
Saldus, Zirņiem, Liepājas un Kuldīgas. Šogad sacensībās piedalījās četras sieviešu
kārtas dalībnieces, toties vīriešu grupās šis skaits bija iespaidīgs – jauniešu grupā līdz
17 gadu vecumam bija deviņi spēlētāji, vecumā grupā no 18–39 – piecpadsmit
spēlētāju, un senioru grupā 40+ pieteicās sešpadsmit vīru. Pēc sacensībām īstu
meistarklasi un paraugdemonstrējumus rādīja Ivars Šuvalovs un Jānis Avdjukevičs no
Kuldīgas. Kā allaž šajā dienā sacensības vēroja Edgara Edelmaņa radinieki un citi
tuvinieki, kuriem šis turnīrs ir kā mīļa tikšanas ar savējiem.
Paldies sacensību tiesnesim Jānim Avdjukevičam, sekretārēm Ilzei Rutkai un Ilonai

Rītiņai, Uģim Jansonam par palīdzību sacensību organizēšanā un Artim Dziemidam par
tenisa galda atvešanu! Sacensību rezultāti: Jaunietes līdz 17 g. 1. vietā Sintija
Millere (Sermīte) Sievietes 40+ Jana Linde spēlēja kopā ar vīriem un kopvērtējumā
ieguva 7. vietu. 1. vietā Jana Linde (Skrunda) 2. vietā Aina Varnovska (Saldus) 3. vieta
Inese Edelmane (Skrunda) Jaunieši līdz 17 g. 1. vietā Raivo Bahs (Ezere) 2. vietā Miks
Možeiko (Ezere) 3. vietā Žanis Šimetavs (Nīgrande) Vīrieši no 18-39 g. 1. vietā Jānis
Avdjukevičs (Kuldīga) 2. vietā Edgars Skore (Kuldīga) 3. vietā Nauris Solodovs (Kuldīga)
Vīrieši 40+ 1. vietā Ivars Šuvalovs (Kuldīga) 2. vietā Uģis Jansons (Skrunda) 3. vietā
Aivars Ievenieks (Zirņi) Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta
darba organizatore

