Teicams Valsts policijas koledžas sportistu sniegums
Valsts policijas 2013.gada Spartakiādes sacensību kopvērtējumā
2014.gada 7.janvārī
Ar sacensībām tuvcīņā, 2013.gada nogalē ir noslēgusies Valsts policijas 2013.gada
Spartakiāde. Par uzvarētājiem, izcīnot 4 zelta medaļas, kā arī 3 sudraba medaļas (no 9 sporta
veidiem), ir kļuvuši Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (turpmāk – Rīgas RP) sportisti.
Tāpat arī jāpiemin fakts, ka Rīgas RP komandas ārpus godalgotā trijnieka ir ierindojušās tikai
vienā disciplīnā – policijas trīscīņā.
Otro vietu ir izcīnījusi Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) komanda, kura,
lai gan triumfēja tikai vienā sporta veidā (volejbolā), stabili visas sezonas garumā sastādīja
sīvu konkurenci gan Rīgas RP, gan bronzu ieguvušajai Centrālā aparāta komandai. Koledžai
arī 4 sudrabi (šaušana, tuvcīņa, galda teniss un peldēšana) un 3 bronzas godalgas
(vieglatlētikas kross, policijas trīscīņa un futbols telpās). Nedaudz neizdevās nospēlēt tā kā
protam, varētu arī teikt, ka nepaveicās ar rezultātu basketbolā, kur palikām piektie, lai gan pēc
potenciāla varējām iekļūt arī godalgoto trijniekā.
Rezultātu tabulas (atvērt šeit)
Jebkurā gadījumā, apsveicu visus Koledžas sportistus, kā arī docētājus, kuri gatavoja
komandas startiem, ar teicamo rezultātu 2013.gada Valsts policijas Spartakiādes
kopsavilkumā un iegūtajām augstajām vietām atsevišķās disciplīnās!!!
Teorētiski Koledžai bija iespēja apsteigt Rīgas RP komandu, ja notiktu negaidītais un
rīdzinieki tuvcīņā ieņemtu 5 vietu, bet Koledža šīs sacensības uzvarētu. Taču nekādi
pārsteigumi nenotika un, pateicoties komandā iekļautajiem Rīgas RP KPP PPP Speciālo
uzdevumu bataljona pārstāvjiem (starp citu, no kuriem liela daļa ir nesen bijušie Koledžas
kadeti), Rīgas RP pārliecinoši triumfēja tuvcīņas sacensībās, nodrošinot sev uzvaru
Spartakiādes kopvērtējumā!
No komandām, kuras ierindojās ārpus trijnieka, jāatzīmē Kurzemes reģiona pārvaldes
uzvara basketbola sacensībās, kā arī trešās vietas tuvcīņā un galda tenisa mačos. Savukārt
Latgales reģiona pārvaldes komandas labi nostartēja policijas trīscīņā – otrā vieta, kā arī
ieņēma divas trešās vietas volejbolā un basketbolā! Vājāki rezultāti Zemgales un Vidzemes
reģionu komandām, kuras atsevišķos sporta veidos pat nespēja nokomplektēt komandas un
ierasties uz sacensībām.
Papildus augstāk minētajam, Valsts policijas izlases komanda 2013.gada Iekšlietu
ministrijas Spartakiādē ieguva otro vietu un tas notika lielā mērā pateicoties Koledžas
sportistiem, kuri tika iekļauti izlases komandās – volejbolā (Ardis Martinsons, Matīss Svikša,
Raitis Kuks), basketbolā (Rihards Elviks, Guntis Āķis, Edgars Prusaks), futbolā (Vladislavs
Ždaņko, Mārtiņš Šverins, Andrejs Polovinkins, Mihails Semjonovs, Aleksejs Streļcovs),
vieglatlētikas krosā (Kitija Valtere, Līga Girgensone, Mārcis Žigats, Atis Vidovskis), un galda
tenisā (Aldona Homiča). Tas kārtējo reizi apliecina Koledžas sportistu prasmes un meistarību
dažādos sporta veidos, kā arī vispusīgu sagatavotību!
2014.gada 17.janvārī Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā tiks izskatīts
jaunais 2014.gada Spartakiādes sacensību kalendārā plāna projekts. Vienlaikus ar to tiks lemts
arī par Iekšlietu ministrijas sacensībām šajā gadā. Papildus jau esošajām ikgadējām
sacensībām, ir ierosināts ieviest arī vairākas jaunas disciplīnas – basketbolu sievietēm,
pludmales volejbolu u.c.
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