Turpinās Skrundas novada 5. atklātās ziemas
sporta spēles

Nedēļas nogalē Skrundas novada 5. atklātās ziemas sporta spēles turpinājās ar
sacensībām dīķa hokejā Nīkrāces pagasta Dzeldā un sacensībām florbolā Skrundas
vidusskolas sporta zālē. 11. februārī Skrundas novada 5. atklātās ziemas sporta
spēles turpinājās ar tādu ziemīgu sporta veidu kā hokejs, kas šogad pirmo reizi tika
organizēts kā dīķa hokejs. Hokeja sacensībās šogad piedalījās 6 komandas, kas bija
sabraukušas no Skrundas, Rudbāržiem, Laidiem, Tīnūžiem un Nīkrāces. Pēc rezultātu
apkopošanas pirmās trīs vietas tika sadalītās starp novada un viesu komandām:
pirmajā vietā komanda no Laidiem – “Bratani” (Jānis Freimanis, Mārcis Freimanis,
Krišjānis Freimanis, Artūrs Jānis Kristapurs), otrajā vietā – komanda no Rudbāržiem
“QVATRO” (Arnis Alferovs, Jānis Fjodorovs, Reinis Kalējs, Roberts Laugalis), bet trešajā
vietā – komanda no Ikšķiles novada Tīnūžiem, “Tīnūži” (Gints Graumanis, Juris Bugra,
Andrejs Krupnovs). Savukārt 12. februārī notika Skrundas novada 5. atklāto ziemas
sporta spēļu sacensības florbolā. Par uzvaru līdz vēlai pēcpusdienai cīnījās astoņas
komandas no Kurmāles, Aizputes, Saldus, Novadniekiem, Liepājas, Nīkrāces, Skrundas.
Vispirms komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kurās tika izspēlēts viens aplis.
Tad no katra apļa divas spēcīgākās komandas cīnījās par godalgotajām vietām.
Godalgotās vietas arī šogad ieguva dalībnieki no citiem novadiem, Skrundas novada
florbolistus atstājot aiz sevis. Par uzvarētājiem arī šogad kļuva komanda “Andris 6” no
Aizputes (Agnis Millers, Matīss Apinis, Kristaps Rozenbergs, Jorens Gricjus, Kristaps

Jankovskis, Helmuts Bergmans, Normunds Lankovskis, Jānis Lauks). 2. vietā – komanda
“FK Saldus” no Saldus (Artūrs Samsons, Normunds Gerlovess, Ritvars Gludiņš, Kārlis
Samsons, Daniels Lagzdiņš, Krišs Kopštāls, Santis Ucaikins, Matīss Grāvelsons, Vitauts
Jankus). 3. vietā komanda “FK Novadnieki” no Saldus (Toms Eņģelis, Viktors Leimanis,
Viesturs Dubults, Raivis Polis, Dmitrijs Marčuks, Edgars Pukins, Edijs Mačukāns,
Edmunds Tasvids). Šajā nedēļas nogalē – 18. februārī plkst. 11.00 Rudbāržos notiks
sacensības novusā pa pāriem (AFIŠA, NOLIKUMS) un 19. februārī plkst. 11.00 Skrundas
kultūras namā – sacensības "zolītē" (AFIŠA, NOLIKUMS). Visās sacensību dienās, kuras
notiks telpās, katram tiek piedāvāta iespēja vienu reizi izmēģināt roku dartā.
Apbalvošana visos sporta veidos notiks 24. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā,
pēc apbalvošanas – balle. Teksts un foto: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta pasākumu
organizatore

