BASKETBOLS – TO SPĒLĒ VISI UN VISUR!
2013.gada 25.novembrī
Basketbola popularitāte Latvijā ir nenovērtējama - to spēlē visi un visur, sākot no
puikām māju pagalmos un beidzot ar biznesa cilvēkiem un valsts augstākajām
amatpersonām. Arī Valsts policijas koledžā (turpmāk –VPK) jau 6.gadu pēc kārtas
VPK spartakiādes ietvaros notiek basketbola turnīri, kur kopā mēroties saviem
spēkiem sanāk kopā visas mācību grupas. Šajā mācību gadā VPK basketbola turnīrs
notika laikā no 25.oktobra līdz 21.novembrim. Šogad šajā turnīrā savu dalību pieteica
8 vīriešu komandas. Jau turnīra sākumā turnīra organizatori paredzēja 3A grupas
pārsvaru, kas arī apstiprinājās visa turnīra laikā. Interesantas un sīvas cīņas norisinājās
starp Policijas koledžas 15. un 16. mācību grupām, kas savā starpā satikās jau A
grupas spēlēs. Ar neziņu visi gaidīja B grupas spēles. No prakses atnākušie A1 grupas
basketbolisti nevienam nebija īsti pazīstami, kā arī komandas „Izlases” sastāvs
parādījās tikai spēles laukumā. Protams, ka spēles laukumā bija asas, kaujinieciskas
un emocionālas! Turnīra pēdējā dienā par 7.-8.vietu satikās Policijas koledžas
15.grupa ar Arodizglības 4.grupu. Šajās spēlēs savu meistarību demonstrēja G.Āķis
un O.Burmeistars. Par 6.-7.vietu bija jāspēlē A2 un PK 16 mācību grupām. A2
komandas kapteinis divdesmit minūtes pirms spēles sākuma paziņoja, ka komanda ir
satraumēta, un spēle tā arī nenotika. Pēc tam laukumā satikās komandas „Izlase” un
A6 mācību grupa. Komandas sastāvi bija līdzīgos spēkos, par to liecina arī spēles gala
rezultāts, proti, rezultāts: 40:41. Abās komandās izteikti līderi bija A.Vidovskis,
U.Ķiņķeris, A.Inkins un I.Štālbergs. Finālspēlē par 1.-2.vietu satikās Arodizglītības
A3 un A1 mācību grupas. Nevainojamu metienu meistarību no trīspunktu līnijas
raidīja Z.Saulītis, Dins Rūdolfs Dancis un Eduards Holeriks.

Rezultāti:




1.vieta 3A grupa (D.Dins Rūdolfs, Z.Saulītis, K.Gaļkints, Tīškus K.Rihards,
A.Zaharenko, G.Vašķis, E.Tijārs);
2.vieta 1A grupa (E.Holeriks, A.Streļcovs, R.Rāviņš, K.Kundziņš,
J.Turkupolis, E.Stūrmanis, E.Dortans);
3.vieta „Izlase” (A.Velšs, A.Inkins, I.Štālbergs, I.Zvirbulis, U.Biedriņš,
M.Štange, J.Grūbe, A.Homiča).
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Par VPK turnīra rezultatīvāko 2013.gada basketbolistu tika nominēts Eduards
Holeriks. Par turnīra labākajiem tiesnešiem tika izvirzīti U.Ķiknķeris un D.D.Rūdolfs.
Pēc šī turnīra tika sastādīta VPK izlases komanda, kas spēlēs VP sacensībās
2014.gadā!
Ar lielu godu un atbildību VPK kadetus finālspēļu dienā vēroja un pēc tam arī
apbalvoja Basketbola akadēmijas Rīga prezidents un Basketbola skolas Rīga direktors
Guntis Šēnhofs. Viņš atgādināja, ka basketbols jauniešiem sagādā labas iespējas
attīstīties un no katra paša mērķtiecības, uzņēmības un attieksmes būs atkarīgs, kā tās
tiks izmantotas. Un jaunajiem kadetiem - basketbolistiem nepieciešama liela
mērķtiecība, lai sasniegtu lielus mērķus!
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