Skrundas čempionu tituls tiek mājiniekiem

Volejbola tradīcijas Skrundā vienmēr ir bijušas stipras un noturīgas. Viens no spilgtiem
piemēriem ir Skrundas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem, kurš 2013. gada
novembrī iesākās jau četrpadsmito reizi un noslēdzās šā gada marta beigās. Šogad
sacensības par čempionu titulu uzsāka 7 komandas – no Skrundas, Saldus, Liepājas,
Kuldīgas, bet spēka cīnīties līdz galam pietika sešām komandām. Kā jau ierasts,
komandas katra ar katru izspēlēja divus apļus un pēc abu apļu punktu summas finālā
tikās četras spēcīgākās, kuras izspēlēja krustu (1. vieta ar 4. vietu un 2. vieta ar
3. vietu). Pirmās divas spēles noteica, kuras komandas cīnīsies par 1. vietu, tāpēc
necerēti un pašiem negaidīti par 3. vietu pēc tam cīnījās turnīra līderi komanda K Volejs
(Kuldīga) un VK Ostra Si (Skrunda). Arī fināla spēle par čempionu titulu noritēja spraigi,
jo uz laukuma tikās ilggadīgas Skrundas čempionāta dalībkomandas – Marga G un
Skrundas Veterāni & Co. Pirmos divus setus pārāka bija Marga G, bet skrundenieki
juta, ka vēl nekas nav zaudēts un ir jācīnās, un nākamajos divos setos parādīja, ka ir
līdzvērtīgi pretinieki. 2014. gada Skrundas čempioni tika noskaidroti tikai piektajā setā
ar rezultātu 16:14 – par tiem kļuva Skrundas veterāni & Co. Komandā spēlēja: Jānis
Rutkis, Dzintars Grīnbergs, Jānis Arājums, Ģirts Storķis, Edgars Tiļļa, Ainars Tiļļa, Oskars
Tiļļa, Reinis Grīnbergs, Jānis Demčuks, Visvaldis Dēvits, Mārtiņš Umbraško, Sandis
Arājums. 2. vietā komanda Marga G. Komandā spēlēja Andis Rozītis, Indulis Kliemanis,
Ivo Demčuks, Edgars Sebežs, Mārtiņš Briedis, Gaitis Grasmanis-Laša, Artis Zombergs,
Gints Bukāts, Andis Žvirgždinaitis. 3. vietā K Volejs. Komandā spēlēja Lauris Svars,
Jānis Jerumanis, Raivo Dabiņš, Ivo Laumanis, Kaspars Gertners, Māris Grīnbergs, Jānis

Linde. Paldies Rūtai Lindei par palīdzību spēļu protokolēšanā un visām komandām par
piedalīšanos Skrundas atklātajā čempionātā volejbolā. Tiekamies nākamgad, kad
čempionāts visus pulcēs jau piecpadsmito reizi! Skrundas TV sagatavoto video
var noskatīties ŠEIT. Teksts un foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta darba
organizatore

