Turpinās sacensības Skrundas novada 5.
atklātajās ziemas sporta spēlēs

25. februārī Skrundas vidusskolas sporta zālē aizritēja Skrundas novada 5. atklāto
ziemas sporta spēļu sacensības galda tenisā, kuras piedalījās 36 dalībnieki no Kuldīgas,
Rendas, Vadakstes, Nīgrandes, Aizputes, Nīkrāces un Skrundas. Dalībnieki startēja 3
vecuma grupās: sievietes līdz 35, 35+ un 45+, kā arī vīrieši līdz 40, 40+ un 50+. Vīrieši
vecuma grupā līdz 40 spēlēja trīs apakšgrupās, bet grupā 50+ spēlēja divās
apakšgrupās. No katras apakšgrupas divi labākie spēlētāji cīnījās par godalgotajām
vietā. Sieviešu grupā līdz 35 par uzvarētāju kļuva Zaiga Saukāne (Kuldīga), 2. vieta –
Agritai Ziemelei (Aizpute) un 3. vieta – Sintijai Millerei (Nīkrāce). Sieviešu grupā 35+:
1. vieta Janai Lindei (Skrunda), 2. vieta – Sanitai Stepanovai (Nīgrande). Sieviešu grupā
45+ 1. vietu ieguva Ieva Ģermane (Vadakste) un 2. vietu – Ilona Rītiņa (Nīkrāce).
Vīriešu grupā līdz 40 par uzvarētāju kļuva Elvijs Jansons (Kuldīga), 2. vietā – Oļegs
Nagaicevs (Aizpute) un 3. vieta – Marekam Veisam (Kuldīga). Vīrieši vecuma grupā 40+
1. vietu ieguva Uģis Jansons (Skrunda), 2. vieta – Artim Dziemidam (Skrunda) un
3. vieta – Raivim Incenbergam (Kuldīga). Vīriešu vecuma grupā 50+ par uzvarētāju
kļuva Aivars Vonda (Renda), 2. vietā – Ilmārs Vonda (Renda) un 3. vietā – Māris
Liekmanis (Nīgrande). Skrundas novada 5. atklātās ziemas sporta spēles tuvojas
noslēgumam. Vēl atlikušas tikai trīs disciplīnas, kurās var piedalīties ikviens dalībnieks:
4. martā Skrundas vidusskolas sporta zālē notiks sacensības telpu strītbolā (AFIŠA) un
dambretē (AFIŠA), savukārt 11. martā notiks sacensības jauktajām komandām

volejbolā (AFIŠA). Visās sacensību dienās, kuras notiek telpās, katram tiek piedāvāta
iespēja vienu reizi izmēģināt roku dartā. Skrundas novada 5. atklāto ziemas sporta
spēļu noslēguma pasākums notiks 24. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā. Pēc
svinīgā pasākuma sportistiem un viesiem būs iespēja lustīgi izballēties. Teksts: Ilona
Rītiņa, Nīkrāces sporta pasākumu organizatore Foto: Inga Zeme un Ilona Rītiņa

