Ziemā Skrundā sportisti bijuši aktīvāki

"Jo tas, kas aktīvs ir un kustīgs, būs atraktīvs un, protams, lustīgs," ar tādu moto notika
balle Skrundas novada 2. atklāto ziemas sporta spēļu dalībniekiem. Paspēja
izbaudīt īsos priekus Svinīgajā daļā notika laureātu godināšana 11 disciplīnās:
hokejā, strītbolā, galda tenisā, novusā pa pāriem, komandu sacensībās zolītē,
dambretē, florbolā, šahā, telpu futbolā, dartā un mix turnīrā volejbolā. „Man ir prieks,
ka sports tāpat kā kultūra apliecina, ka savā novadā braši turamies kopā,” atzina
novada sporta organizatore Aivita Emerberga. „No plānotajām 13 disciplīnām laika
apstākļu dēļ nācās atcelt distanču slēpošanu un zemledus makšķerēšanu. Mazliet
kļūdījāmies ar laika plānošanu, tomēr paspējām labiekārtot hokeja laukumus,
izslidoties un tā izbaudīt īsos ziemas priekus.” Arvien vairāk gan vietējo, gan viesu
Tāpat kā pirmajās novada ziemas sporta spēlēs, arī šogad par atsaucību
organizatoriem nebija iemesla sūdzēties. A. Emerberga minēja salīdzinājumu: pērn
piedalījās 255 dalībnieki, šogad – 283, bet aizvadītā gada vasaras sporta spēlēs – ap
140. No tā var secināt, ka ziemā sports ir iecienītāks nekā vasarā. Turklāt aktīvi
sportojuši ne tikai skrundenieki, daudz braukuši no apkārtējiem pagastiem un citiem
novadiem: 114 sportistu no Skrundas, 36 no Rudbāržiem, 40 no Nīkrāces, četri no
Raņķiem un ap 90 ieradās no citiem novadiem. „Manuprāt, sportistam ir svarīgas divas
lietas: ticēt un cerēt. Noticēt sev, komandai un kopā ieguldītajam darbam. Cerēt, ka tas
atmaksāsies. Brīdis, kad jāsaņem medaļa, būs kā algas diena pēc padarīta darba,”
teica A. Emerberga. Bez palīgiem nevarēja Īpašu paldies sporta organizatore teica
kolēģiem un atbalstītājiem: Ilonai Rītiņai, Armandam Freidenfeldam, Jurģim

Stanevičam, Initai Kiršei, Artim Dziemidam, Uģim Jansonam un Ilzei Rutkai, Jānim
Fjodorovam, Denisam Vitkovskim, Arvīdam Brizgam, Rūtai Lindei, Agijai Ankevicai,
pašvaldībai un citiem, kas palīdzēja organizēšanā un vadīšanā. Daudzi bija piedalījušies
vairāk nekā vienā disciplīnā, bet rudbāržnieki J. Staņevičs un Jānis Fjodorovs – pat
piecās. Informācija pārpublicēta no laikraksta ”Kurzemnieks” (19.03.2014) Foto: Alans
Perševics

