Jekaterīna Meļehova un Jānis Mūrmanis izcīna uzvaras Iekšlietu ministrijas un
Valsts policijas Spartakiādes sacensībās tuvcīņā!
Publicēts 2014.gada 16.decembrī
Pagājušās nedēļas nogalē Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sporta
zālē norisinājās 2014.gada pēdējās Valsts policijas, kā arī vienlaicīgi Iekšlietu ministrijas
Spartakiādes sacensības, kurās savā starpā sacentās labākie Valsts policijas un citu
iekšlietu struktūru tuvcīņas speciālisti.
Saskaņā ar sacensību nolikumu, dalībnieki vispirms demonstrēja savas prasmes un
iemaņas tuvcīņas paņēmienu pārvaldīšanā, un tikai tie, kas šajā sacensību posmā ieguva
ne mazāk kā 70 punktus, turpināja dalību otrajā kārtā. Otrajā kārtā, starp izlozētajiem
dalībniekiem, norisinājās divas cīņas ar minūtes pauzi starp tām (pirmā pēc Karate – Do
noteikumiem, izmantojot aizsarglīdzekļus (galvas aizsargus, vestes u.c.), otrā– pēc Džudo
noteikumiem).
Skatītājiem, protams, vislielākās emocijas un ovācijas izraisīja cīņas pēc Karate –
Do noteikumiem, kurās pretinieki izmantoja visus savā rīcībā esošos sitienu arsenālus ar
rokām un kājām. Neiztika arī bez pārsistām uzacīm un deguniem, izsistiem pirkstiem un
nobrāzumiem. Taču, lai arī cik liels adrenalīna daudzums sparingu laikā „dzirkstīja”ārā no
dalībniekiem, tomēr pēc katras spēkošanās sāncenši cienīgi viens otru apsveica ar cīņas
noslēgumu.
Jāatzīmē, ka pirmo reizi Iekšlietu ministrijas atklātā čempionāta sacensībās un
Valsts policijas Spartakiādes ietvaros atsevišķi tika organizēta arī sieviešu spēkošanās (bez
svara kategorijām). Dalību pieteica un pirmajā kārtā (tuvcīņas paņēmienu demonstrēšana)
piedalījās divpadsmit daiļā dzimuma pārstāves no Valsts policijas koledžas, Latgales,
Rīgas, Kurzemes un Vidzemes reģiona pārvaldēm, kāarī Drošības policijas un Valsts
robežsardzes.
Teicams starts un tuvcīņas paņēmienu paraugdemonstrējumi izdevās Koledžas 17
K grupas kadetei Jekaterīnai Meļehovai, kura tuvāko konkurenti no Drošības policijas
apsteidza par 9 punktiem un pārliecinoši izcīnīja 1.vietu.
Turklāt Jekaterīnai iekrātā punktu
summa – 111,5, vīriešu konkurencē
būtu devusi pat otro vietu! Tādējādi
Jekaterīna Iekšlietu ministrijas sporta
vēsturē ir ierakstījusi savu vārdu
kāpirmā oficiālo tuvcīņas sacensību
uzvarētāja!!! Otrajā vietā Drošības
policijas pārstāve, bet trešajā vietā
ierindojās Latgales reģiona pārvaldes
pārstāve Inese Platace, kura vēl
pagājušajā gadā mācījās Koledžā.
Vīriešu sacensības pulcēja krietni
lielāku dalībnieku skaitu (65 tuvcīņas
speciālisti) un norisinājās šādās svaru
kategorijās: 70, 75, 80, 85, 90 un virs
90 kg. No Koledžas komandas
vispārliecinošāk, varētu teikt – teicami,
nostartēja 4 AK grupas vadītājs kadets
Jānis Mūrmanis, kurš ne tikai
triumfēja tuvcīņas paņēmienu
demonstrēšanā, bet arī sacensību finālā
fantastiskā stilā pārspēja pārstāvi no
Drošības policijas, atstājot to bez
punktiem un gūstot sauso uzvaru!!!
Pārējiem tik sekmīgi neveicās – Rihardam Gerhardam 4.vieta, savukārt Ārim
Naumanim un Marekam Bulam 5.vieta, bet Rolands Silovs ierindojās sestajā pozīcijā.
Apsveicam Jekaterīnu un Jāni, kā arī visu Koledžas komandu ar lielisko
sasniegumu!!! Jāpateicas arī komandas trenerim Robertam Hvesko, Sporta katedras
lektoram, kurš spēja ne tikai vadīt komandu sacensību laikā, bet arī pats piedalīties
sacensībās un uzvarēt savā svara kategorijā!

Valsts policijas Spartakiādes ietvaros Koledžas tuvcīņas komanda ierindojās
otrajāvietā, tikai par vienu punktu atpaliekot no Latgales reģiona pārvaldes komandas,
kura nevienā no svara kategorijām neizcīnīja pirmo vietu, taču četras trešās vietas un
viena ceturtā deva kopvērtējumā uzvaru.
Savukārt Iekšlietu ministrijas atklātajās sacensībās tika izcīnīta augstā trešā vieta,
atpaliekot no Latgales reģiona pārvaldes un Drošības policijas komandas, kura šogad
pārliecinoši izcīnīja pirmo vietu!!!
Valsts policijas koledžas komandas sastāvāstartēja:
Jekaterīna Meļehova, Lāsma Kasparoviča, Daina Karstā, Agnese Bērziņa,
Alīna Japiņa, Anna Gricjus,
Jānis Mūrmanis, Rolands Silovs, Rihards Gerhards, Āris Naumanis, Mareks
Buls, Gļebs Klementjevs, Ainars Šliseris, Dāvids Balahajevs, Dāvis Klints.
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