Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta
spēles ir noslēgušās!

1. martā ar galda tenisa sacensībām Skrundas vidusskolas sporta zālē noslēdzās
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles. Savukārt 7. martā Skrundas
kultūras namā notiks visu sacensību uzvarētāju apbalvošana un sportistu balle. Galda
teniss Spēlētāji bija sabrukuši no Skrundas, Nīkrāces, Sermītes, Kazdangas, Durbes,
Rendas, Kazdangas un Zirņiem. Par godalgotajām vietām cīnījās 24 dalībnieki.
Uzvarētāji visās vecuma grupās: Sievietes un jaunietes 1. vietā – Jana Linde (Skrunda)
2. vietā – Sintija Millere (Kazdanga) 3. vietā – Kaiva Benuševica (Sermīte) Jaunieši līdz
21 gadam 1. vietā – Agnis Ābele (Skrunda) 2. vietā – Mariss Emerbergs (Skrunda) 3.
vietā – Artūrs Kaunass (Zirņi) Vīrieši 1. vietā – Uģis Jansons (Skrunda) 2. vietā – Aivars
Vonda (Renda)
3. vietā – Andris Ņuņēvics (Skrunda) Darts Visās sporta
disciplīnās, kuras notika iekštelpās, katram dalībniekam bija iespēja vienu reizi
izmēģināt roku sacensībās dartā. Šādu iespēju izmantoja pavisam 137 dalībnieki.
Uzvarētāji vīriešu konkurencē: 1. vietā ar 86 punktiem – Jānis Fjodorovs (Rudbārži) 2.
vietā ar 84 punktiem – Jevgeņijs Sikuriņecs (Skrunda) 3. vietā ar 83 punktiem – Māris
Šķieris (Nīkrāce) Uzvarētājas sieviešu konkurencē: 1. vietā ar 78 punktiem – Baiba
Tima (Nīkrāce)
2. vietā ar 77 punktiem – Maruta Dene (Rudbārži)

3. vietā ar 76 punktiem – Endija Gansone (Rudbārži) Kopvērtējumā varam secināt, ka
šīs ziemas spēles ir guvušas dalībnieku atsaucību. Par to liecina kuplais sportistu skaits
– spēlēs piedalījās 254 dažādu sporta veidu piekritēji ne tikai no mūsu novada, bet arī
no kaimiņu novadiem. Sporta spēlēs tika piedāvātas vienpadsmit sporta disciplīnas:
zemledus makšķerēšana, sacensības dambretē, šahs, kāršu spēle “Zole”, telpu
strītbols, jaukto komandu turnīrs volejbolā, telpu futbols, florbols, galda teniss un darts.
Sirsnīgs paldies visiem entuziastiem, kas palīdzēja sacensību tiesāšanā un
organizēšanā – Aivaram Zaļkalnam, Denisam Vitkovskim, Initai Kiršei, Uģim Jansonam,
Ilzei Rutkai un Armandam Freidenfeldam! Plecu pie pleca, mēneša garumā visi esam
cīnījušies par medaļām, un nu pienācis laiks visiem sanākt kopā, lai katrs saņemtu
savas godam nopelnītās balvas. 7. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā aicinām
visus sportistus, tiesnešus un līdzjutējus uz Skrundas novada 3. atklāto Ziemas spēļu
uzvarētāju apbalvošanu. Pēc apbalvošanas, plkst. 22.00, sāksies sportistu balle ”Kas
kustīgs, tas lustīgs!” Galdiņus rezervēt pa tālruni: 63331556. Sportistiem ieeja ballē
bez maksas, pārējiem 2,00 EUR. Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada
sporta darba organizatore

