Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta
spēles ir sākušās! (labots)

Ar sacensībām novusā pa pāriem Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas sporta zālē
iesākās Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles. Spēļu ietvaros jau
aizvadītas arī sacensības zemledus makšķerēšanā un telpu futbolā. Novuss pa
pāriem Šis sporta veids ir guvis atsaucību Skrundas novadā, jo kopā sacentās 17 pāru
no Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržiem un Kazdangas. Sacensības ilga līdz vēlam vakaram,
un tikai garās dienas beigās tika noskaidroti izturīgākie un precīzākie spēlētāju pāri:
1. vietā – Sandris Ābols un Aivars Romanovskis (Skrunda); 2. vietā – Andris Lielāmers,
Biruta Leikarte (Nīkrāce); 3. vietā – Sandis Kadakovskis un Mārtiņš Bartašus (Skrunda).
Zemledus makšķerēšana Sacensības 7. februārī Nīkrācē, Dzeldas Lankalnu HES
pulcēja septiņus dalībniekus. Uzvarētāji tika noskaidroti pēc četru stundu ilgas un
pacietīgas makšķerēšanas, un šoreiz visvairāk zivju no āliņģa izvilka nīkrācnieks Edgars
Tims (zivju kopējais svars: 2,22 kg). Viņam pieķērās arī pati smagākā zivs –
0,220 gramus vērta rauda. Otrajā vietā – saldenieks Ivars Lasmanis (1,66 kg) un trešajā
vietā – saldinieks Rinalds Huns (1,08 kg). Telpu futbols Šīs sacensības notika
8. februārī Skrundas Profesionālās vidusskolas sporta zālē, kur par godalgotajām
vietām cīnījās četras komandas: 1. vietā – “Skrundas sniega suņi” (komandā spēlēja
Jānis Fjodorovs, Mārtiņš Bartašus, Sandis Kadakovskis, Dāvis Fjodorovs, Jurģis Mickus,
Jevgeņijs Sikuriņecs, Oļegs Kricaks). 2. vietā – “Skrunda” (komandā spēlēja Deniss
Vitkovskis, Artjoms Zaharovs, Mārtiņš Kanenieks, Edgars Kanenieks, Linards Šeflers,

Agris Jansons); 3. vietā – “Padure” (komandā spēlēja Kaspars Zvidriņš, Arnis Uzijs, Ģirts
Kairišs, Inguss Kairišs, Nauris Pūcītis, Jānis Rubulis, Roberts Pērkons). Atgādinām, ka
Skrundas novada 3. atklātās ziemas sporta spēles turpināsies līdz 1. martam.
14. februārī plkst. 11.00 Skrundas kultūras namā notiks sacensības šahā, 15. februārī
plkst. 11.00 Skrundas kultūras namā – sacensības dambretē, bet Skrundas
Profesionālās vidusskolas sporta zālē plkst. 11.00 sāksies sacensības florbolā.
Neatbilstošu laika apstākļu dēļ sacensības hokejā tiek pārceltas uz 1. martu, ja vien
būs atbilstoši laika apstākļi. Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta
organizatore

