Hokejs Rudbāržos vieno vairākus desmitus
spēlētāju

Negaidīti liels dalībnieku skaits – četrpadsmit komandu – piedalījās hokeja sacensībās
26. janvārī Rudbāržos. Tā reizē bija arī Skrundas novada otro atklāto ziemas sporta
spēļu atklāšana. Labākie tomēr rīdzinieki „Tik daudz dalībnieku! Tas mums bija liels
pārsteigums, tik daudz auto ap O.Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta laukumu droši
vien vēl nebija redzēts,” stāsta Skrundas novada pašvaldības sporta pasākumu
organizatore Aivita Emerberga. Uz ziemīgo sacīksti ieradās trīs Skrundas komandas,
spēlētāji no Rudbāržiem, Nīkrāces, Jaunmuižas, Aizputes, Pampāļiem, Kuldīgas,
Ķikuriem, Kazdangas, Laidiem. No dažām vietām ieradās pat pa vairākām komandām.
Rudbāržnieks Arnis Alferovs bija uzaicinājis draugus no Rīgas, un viņi arī parādīja labas
prasmes. Komanda Roots (Rīga) ieguva 1. vietu, otrajā atstājot Bratanus (Laidi), bet
trešajā – Ķikurus no Ķikuriem. Spēles tiesāja jaunmuižnieks Artis Dziemids, līdz bija
pārsalis līdz kaulam; tad viņa vietā stājās spēļu organizatori. Sacensības sākās 11.00,
bet pēdējie spēlētāji no ledus nokāpa pilnīgā tumsā ap 19.00. Plašāks laukums „Katrs
sildījās, kā prata. Dažs pie tējas tases, pie ugunskura vai automašīnā. Pirms tam
rēķinājām, ka mači ilgtu trīs, četras stundas, bet pieteicās arī pēdējā brīdī. Citādi būtu
gādājuši kādu zupas katlu,” skaidro Aivita. Šogad sportistus Rudbāržos sagaidīja
uzlabots laukums. To vietējie entuziasti ar pašvaldības atbalstu izveidojuši lielāku –
tādējādi iepriekšējā gada sešu spēlētāju vietā uz ledus izgāja astoņi. Vārtu vietā
pagaidām gan tikai autoriepas, toties ir prožektors, kas ļauj spēlēt arī tumsā.

Sacensības turpinās Skrundas novada ziemas sporta spēlēs iekļauti 13 sporta veidi.
1. februārī 11.00 Skrundas vidusskolas sporta zālē risināsies strītbola sacensības
vīriešiem un sievietēm. Dalība jāpiesaka Vaclovam Svažam (26359337). Nobeiguma
pasākums ar apbalvošanu un balli paredzēts 15. martā, bet sacensības risināsies līdz 1.
martam, kad plānota slēpošana. Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu
nolikumu un sacensību kalendāru skatīt ŠEIT. Skrundas TV sagatavoto video var
noskatīties ŠEIT. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (29.01.2014)
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