Basketbola turnīrs sievietēm ir noslēdzies!
2013.gada 14.novembrī

No š.g. 29.oktobra līdz 12.novembrim Valsts policijas koledžā (turpmākVPK) notika basketbola turnīrs sievietēm. Dalību šajā turnīrā bija pieteikušas septiņas
sieviešu komandas. Dažādas, interesantas un spraigas izvērtās dāmu spēles. Emocijaspārdzīvojumi un intrigas virmoja sporta zāles ģērbtuvēs, gan skolas koridoros un
sporta spēļu laukumā! Kā vienu no emocionālākajām meiteņu grupām, kas sevi
raksturoja kā principālas, bija Policijas koledžas 16.grupa. Gribētos paslavēt NJ
apvienoto sieviešu komandu, kas laukumā parādīja disciplinētību, pacietību un spēles
prasmes. Savukārt citas komandas klusībā gāja uz savu spēli un protams arī uz
uzvaru. Pēdējā turnīra dienā, finālā par pirmo un otro vietu laukumā satikās komandas
no Arodizglītības grupām, proti, A2 un A6 grupas. Šajās komandās valdīja līdzsvars,
basketbola spēles gars, prasmes un iemaņas, kuras meitenes jau bija apguvušas savās
iepriekšējās sporta skolās.
Laukumā kļūdās ne tikai sportisti, bet arī tiesneši. Līdz pašai pēdējai turnīra
dienai saglabājās intriga, kas tad spēlēs par 3.-4.vietu? Bet nu saliekot visus kauliņus
kopā, saskaitot visus mazos iemestos punktus, sanāca pavisam negaidīts turnīra spēļu
iznākums. 4A grupas meitenes līdz sporta zālei pat neatnāca, tātad jau bija jāveic
korekcijas turnīra tabulā. Tika atrasts kompromiss un draudzīgā spēlē atkal satikās NJ
un 15 PK grupas meitenes. Par 5.- 6.vietu galarezultātā bija jāspēlē 16PK un NJ
grupas meitenēm, bet spēle nenotika, jo meitenes uz laukuma tā arī neiznāca. Lai nu
kā, turnīrs tomēr mūsu meitenēm ir noslēdzies! Pēc šī turnīra tika sastādīta VPK
izlases komanda basketbolā, kas mūs pārstāvēs IeM sacensībās 2014.gadā!

Rezultāti:
1.vieta: 2A grupa (E.Spruntule, K.Čerevina, I.Latuško, J.Meļehova, M.Pavloviča,
A.Laganovska, K.Šavalova);
2.vieta: 6A (S.Jēkabsone, S.Beinerte, S.Iļjenko, M.Ozola, Z.Pura, R.Tulaidane);
3.vieta: 15PK (M.Sondore, D.Šņore, L.Cielava, L.Beitaka, A.Štila, S.Razgale,
J.Jefimova);

4.vieta: NJ (A.Feldmane, I.Broka, V.Verškova, A.Krēķe, L.Svile, S.Rūtenberga,
I.Bondare);
5.vieta: 3A (V.Zimba, L.Pastare, S.Baltā, E.Vaičuka, L.Jakovele, J.Vlada, S.Kubaka);
6. un 7.vietu dala 16PK un A4 grupa.
Rezultatīvākās spēlētājas (atvērt šeit)
Nolikumu skatīt šeit >> -1- -2- -3Par turnīra labāko basketbolisti tika nominēta kadete Astra Feldmane no NJ
mācību grupas. Paldies visām meitenēm un puišiem, kas bija atsaucīgas (i) un
palīdzēja turnīra organizēšanā!
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