Turpinās cīņas Skrundā

15. un 16. februārī Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu turnīros liela
piekrišana bija florbolam un dambretei, mazāk komandu piedalījās telpu futbolā, bet
23. februāri kāršu spēles "Zolīte" cienītāji aicināti piedalīties sacensībās komandām.
Florbols kļuvis populārāks Florbols Skrundas ziemas sporta spēļu disciplīnu sarakstā
iekļauts pirmo reizi. Piedalījās sešas komandas, tostarp divas vietējās, kā arī pa vienai
no Nīkrāces, Rudbāržiem, Pampāļiem un Kazdangas. Pēc nopietnām cīņām par
pārliecinošiem līderiem kļuva rudbāržnieki. Viņu komandā spēlēja Jurģis Staņevičs,
Elans Meisters, Klāvs Kairo, Jānis Fjodorovs, Dāvis Brizga, Dāvis Kairo, Mikus Staņevičs,
Arnis Andersons, Kaspars Bauermeisters. 2. vietā nīkrācnieki, bet 3. – viesi no
Pampāļiem. Savukārt telpu futbolā abas Skrundas komandas ieguva pirmās divas
vietas. (Spēcīgākais sastāvs: Deniss Vitkovskis, Edgars Fišmeisters, Jānis Fišmeisters,
Artūrs Jansons, Jānis Fjodorovs.) 3. vietā nīkrācnieki. Pie rūtainajiem galdiņiem
Dambretes sacensības 15. februārī notika Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā
(AADC). Sievietēm šoreiz veiksmīgākā bija Inguna Bloka, otrajā vietā atstājot kādreizējo
laureāti šajā sporta veidā Initu Kirši (abas no Skrundas). Savukārt vīriešu konkurencē
1. vieta Gunāram Bumbulim (Skrunda), 2. – Laimonim Brizgam (Rudbārži), 3. – Jānim
Kripševicam (Skrunda). Nākamajā dienā AADC pulcējās šahisti. I. Kirše bija vienīgā
sieviete, kura, cīnoties ar vīriešiem, ieguva augsto 2. vietu. Vīriešu grupā atkal sevi labi
parādīja Laidu pārstāvis Aivara Rudzroga, pārspējot Uģi Jansonu (Skrunda) un Andri
Lielāmeru (Nīkrāce). Jāgatavojas nākamajām Skrundas novada sporta spēļu
organizatore Aivita Emerberga atgādina, ka ziemas sporta spēles turpinās. Diemžēl

22. februārī Dzeldā paredzētās sacensības zemledus makšķerēšanā nenotiks
neatbilstošu laika apstākļu dēļ. Tomēr kāršu spēles "Zolīte" sacensības komandām
notiks kā iepriekš plānots – svētdien, 23. februārī, plkst. 11.00 Skrundas kultūras namā.
Komandā četri spēlētāji neatkarīgi no dzimuma. 1. martā ieplānotas sacensības
distanču slēpošanā Gruntskalnu trasē. Arī tās atkarīgas no laika apstākļiem. Bet, tā kā
1. martā notiek arī Kuldīgas ziemas sporta spēles, mix sacensības volejbolā tiek
pārceltas uz 2. martu. Informācijas
avots: http://kurzemnieks.lv/Turpinas-cinas-Skrunda Raksta autors: Daina Tāfelberga
Informāciju papildinājis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciālists Foto: Aivita Emerberga

