Skrundenieki savu čempiona titulu nosargā jau
ceturto reizi!

4. maijā noslēdzās Skrundas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem. Šogad par
čempiona titulu iesāka cīnīties deviņas komandas, bet pirmā pamatturnīra apļa laikā
viena izstājās un līdz finālam nokļuva astoņas. Spēlētāji bija no dažādām vietām Saldus, Brocēniem, Īvandes, Dunalkas un vietējās Skrundas komandas. Čempionāts
notika jau 18. reizi, un tas nozīmē, ka volejbola tradīcijas tiek labi uzturētas. Vispirms
komandas savstarpēji izspēlēja divus spēles apļus, un saskaitot izcīnītos punktus, tika
noskaidrotas četras spēcīgākās komandas, kuras finālspēļu dienā tikās, lai cīnītos par
Skrundas čempionu titulu. Pirmā spēlē tikās pamatturnīru pirmās un ceturtās vietas
ieguvējas - VK Saldus pret Dunalkas komandu. Attiecīgi VK Saldus ar rezultātu 3:1
ieguva iespēju cīnīties tālāk par pirmo vietu. Otrajā spēlē tikās pamatturnīra otrās un
trešās vietas ieguvējas Ziedufabrika pret Marga G. Arī šajā spēlē bija nepieciešami četri
seti, lai noskaidrotu, kura komanda stāsies pretī VK Saldus cīņā par čempionu titulu.
Uzvaras laurus šajā spēlē ar 3:1 plūca Ziedufabrikas komanda. Trešajā spēlē uz
laukuma tikās pirmo spēļu zaudētāji Dunalka un Marga G. Ar rezultātu 3:1 trešo vietu
izcīnīja Marga G. Klāt čempionāta galvenā spēle, kurā spēkiem mērojās pamatturnīra
pārliecinoši spēcīgākās komandas - VK Saldus pret mājiniekiem, trīskārtējiem volejbola
čempioniem, komandu Ziedufabrika. Ar rezultātu 3:1 pārliecinoši par Skrundas
čempioniem jau ceturto reizi kļuva mājinieki, komanda Ziedufabrika. Uzvarētāju
komandā spēlēja: Jānis Jerumanis, Oskars Alhimovičs, Edgars Rutkis, Roberts

Emerbergs, Valdis Kalniņš–Nāckalns, Mārtiņš Arājums, Mariss Emerbergs, Oļegs
Kricaks, Arnolds Freibergs, Jevgeņijs Sikuriņecs, Kārlis Kauliņš, Kārlis Kliemanis, Artis
Kronbergs un Mārtiņš Gecs. 2. vietā VK Saldus. Komandā spēlēja: Igors Ņikitins, Pauls
Ņikitins, Marģers Vazdiķis, Aigars Eglītis, Dāvis Beitiks, Roberts Sproģis, Edgars
Grablovskis un Māris Točs. 3. vietas ieguvēji Marga G. Komandā spēlēja: Andis Rozītis,
Gints Bukāts, Ivo Demčuks, Ģirts Pavlovs, Indulis Kliemanis, Gaitis Grasmanis, Mārtiņš
Briedis, Gustavs Kirhners, Ivo Laumanis. Pirmo trīs vietu ieguvēji balvās saņēma
kausus, diplomus un medaļas, un, kā jau jubilejas reizē pienākas, arī torti un
šampanieti. Sacensības sākās iepriekšējā gada rudenī un ilga pusgadu, un pavisam
kopā čempionātā tika izspēlētas 65 volejbola spēles. Paldies visām komandām par
piedalīšanos un īpašs paldies sacensību Goda tiesnesim Dzintaram Grīnbergam par
palīdzību spēļu tiesāšanā! Uz tikšanos vasarā, volejbola smilšu laukumos! Teksts un
foto: Aivita Staņeviča, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore

