16 gadi basketbolā
Eduards Holeriks savas basketbolista gaitas uzsāka Tukuma sporta skolā jau piecu gadu
vecumā. Kā pats sportists saka: Sporta skolu esmu absolvējis divas reizes. Tātad viena
absolvēšana bija par septiņiem nospēlētiem gadiem un otra par desmit nospēlētiem
gadiem sporta skolā. Pēc sporta skolu absolvēšanas E.Holerikam durvis atvērās uz
jaunatnes basketbola skolu Tukuma sporta skolā,kur lielākais sasniegums 5.vieta
jaunatnes basketbola līgā. Bez tam, basketbolists spēlējot jaunatnes basketbola līgā
apbraukājis pusi Eiropas (Lietuva, Igaunija, Baltkrievija, Čehija, Somija, Francija un tt.) un
komandas sastāvā spēlējot iegūtas vairākas godalgotās vietas. Laiks un sasniegumi
sportistam iet uz priekšu.
Šobrīd E.Holeriks piedalās divos turnīros
Rietumlīgā un „Pūces” kausā.
Rietumulīgālabākā ir bijusi ceturtā iegūtā
vieta, bet Pūces kausā pagājušo gadu
(2012.gadā)bija čempioni. Abi turnīri
pārsvarā notiek pa nedēļas nogalēm un
darba dienas vakaros. Kā pats sportists
saka:''Spēlēju šajos turnīros tādēļ, ka
tos ir viegli apvienot ar mācībām.''
Vasarā, kad citi atpūšas, basketbolists
piedalās vasaras līgas turnīrā, kurā arī
aizpagājušo gadu(2011.gadā) bija
čempioni. Bez tam vasarā arī notiek
dažādi strītbola turnīri. Pats sportists ir no
Tukuma un neviens turnīrs netiek
aizmirsts. Spēlējot komandas sastāvā
’’Ceriņi’’ kļuva par 2012.gada
čempioniem. Bez tam nevar nepieminēt
pagājušajā gada strītbola turnīru starp
Latvijas augstskolām, kurā spēlējot Valsts
policijas koledžas komandas sastāvā tika
izcīnīta pirmā vieta. Mācību gada laikā
notiek 3 mēnešu prakse, un tur arī
E.Holerikam nācās piedalīties ceļu
policijas strītbola turnīrā, kurātika
pārstāvēta Tukuma ceļu policija, un atkal
iegūta godpilnā pirmā vieta. Sportists
priecājas, ka no prakses pārnākuši
uzspēja savākt savu Policijas koledžas A1
grupu un uzspēlēt Koledžas
rīkotajābasketbola turnīrā starp mācību
grupām. Ar saviem grupas biedriem
(Edmundu Stūrmani, Robertu Rāviņu,
Jurģi Turkupoli, Alekseju Streļcovu, Ediju
Dortanu, Linardu Maido) turnīrā tika
izcīnīta 2.vieta un iegūts Valsts policijas
koledžas 2013.gada labākais
basketbolista kauss!
Prieks par sportistu, prieks par to, ka patīk tas ko dara. „Basketbols ir mans vaļasprieks un
centīšos to spēlēt kamēr vien varēšu pakustēties” tā saka: Holeriks.
Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Sporta katedras docente
A.Homiča

