Aizritējusi Valsts policijas koledžas ikgadējā Sporta diena
Publicēts 2014.gada 3.oktobrī
Ar 16 P komandas uzvaru noslēgušās Valsts policijas koledžas tradicionālās
Sporta dienas sacensības!

Šogad Sporta dienas pasākumu programmas ietvaros tika organizētas sacensības
astoņos dažādos sporta veidos un disciplīnās – strītbolā, pludmales volejbolā,
basketbola soda metienos, basketbola tālmetienos, mašīnas stumšanā, stafetē dāmām,
stafetē kungiem un jauktajā stafetē.
Tik plašs sacensību spektrs iepriekšējos gados nav bijis. Turklāt šajā Sporta
dienā akcents tika likts uz to, lai sacensībās tiktu iesaistīts pēc iespējas lielāks
dalībnieku skaits no mācību/studiju grupām. Sacensībās dalību pieteica un arī startēja
11 komandas – 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 17K, 16P, 15P, 3P un Pasniedzēju komanda.
Lai sacensības būtu spraigākas un cīņa līdzvērtīgāka, tika rīkotas
priekšsacīkstes pludmales volejbolā, strītbolā, kā arī priekšskrējieni visos trijos
stafešu veidos.
Īpaši aizraujošas izrādījās Automašīnas stumšanas sacensības. Šogad
komandām uzdevums bija ne tikai stumt automašīnu 30 metrus, bet arī, ietērpjoties
bruņuvestēs un aizsargķiverēs, uz nestuvēm līdz transportlīdzeklim nogādāt
„ievainoto” kolēģi (galvenajā lomā tuvcīņas zāles manekens), ievietot to uz
aizmugurējā sēdekļa un pēc tam kopīgiem spēkiem automašīnu aizstumt līdz finišam.
Sacensību gaitā komandu spēku samēri izrādījās tik vienādi, ka tikai sekundes
desmitdaļas izšķīra vietu sadalījumu. Nelielas priekšrocības bija komandām, kuras
startēja beigās, jo bija zināmi konkurentu rezultāti un jau izvēlēta attiecīga distances
veikšanas taktika (izvērtējot konkurentu kļūdas). Rezultātā pirmo vietu no sestās
finišā šķīra tikai 2,5 sekundes. Savukārt 3.vietas ieguvēji 16P grupa (0:59:72), no
Pasniedzējiem (0:59:18) atpalika tikai par 0,46 sekundēm!!! Pasniedzēju komanda
vadībā noturējās līdz pat pēdējai startējušajai komandai – 7A, kura, savējo līdzjutēju
vētraini atbalstīta, burtiski ar pēdējiem metriem (par 0,42 sekundēm) „izrāva”
automašīnas labāko stūmēju titulu!!!
Ne mazāk dramatisks izrādījās finālskrējiens Dāmu stafetē. Jāsaka, ka
pārbaudījums bija ļoti grūts, jo dalībniecēm bija jāveic 250 metri ar smagajām
bruņuvestēm mugurā, aizsargķiverēm galvā un vairogu rokā!!! Īsts spēka, ātruma,
izturības un, galvenais, rakstura pārbaudījums. Finālā uz starta izgāja 4 komandas,
kuras priekšskrējienos uzrādīja augstvērtīgākos rezultātus – 5A, 6A, 16P un
Pasniedzēju komandas pārstāves. Pirmais posms aizritēja samērā līdzīgi un uz
nomaiņu komandas ieradās praktiski vienlaicīgi. Distances otrajā daļā Pasniedzēju
komanda pēc veiktajiem 100 metriem pamazām sāka attālināties no sāncensēm un
stafetes pēdējo posmu uzsāka ar diezgan „komfortablu” atrāvienu. Tomēr konkurentu
komandas nepadevās un spēja pietuvoties līderēm. Finiša taisnē Pasniedzēju komanda
ieskrēja vēl kā līdere, taču, atdodot pēdējos spēkus distancē un līdzjutēju skaļiem

uzmundrinājumiem atbalstīta, 6A komandas pārstāve arvien vairāk tuvojās priekšā
skrienošajai konkurentei un burtiski metru pirms finiša līnijas (var teikt tikai ar foto
finiša starpniecību) spēja „izraut” uzvaru visā stafetē kopumā!!! Lieliskas emocijas,
lielisks dāmu starts un fantastiska kopējā gaisotne.
3.vietā ierindojās 5A grupas dalībnieces.
Vēl dramatiskāk norisinājās jauktās stafetes fināls! Ne tikai finālistiem, bet arī
pārējiem dalībniekiem bija jāveic pieci posmi, kuros ietilpa – šķēršļu joslas
pārvarēšana, rāpjoties zem dzeloņdrātīm pa smiltīm un pārvarot barjeras, svaru bumbu
nešana, izlīšana caur būvkonstrukcijām, traktora riepu velšana, mucu velšana,
smagumu pārvietošana uz nestuvēm un citi. Visus šos šķēršļus bija jāpārvar ar
bruņuvestēm mugurā. Priekšsacīkšu rezultāti liecināja, ka par 3. – 4. vietu cīnīsies 15P
un 4A grupu komandas. Ātrāki izrādījās 15P grupas sportisti, iegūstot 3.vietu.
Savukārt finālā spēkus samēroja 16P un 2A grupas. Jau no pašiem pirmajiem
posmiem 16P komanda diezgan pārliecinoši izvirzījās vadībā un nekas neliecināja, ka
uzvara stafetē var tikt apdraudēta. Tomēr apstākļu sakritība un 2A komandas
cīņasspars izdarīja savas korekcijas – 15 metrus līdz finišam 16P grupas dalībnieces,
acīmredzot, no spēku izsīkuma pēkšņi paklūp, izlaižot nestuves no rokām, pieceļas un
atkal klupiens. Tikmēr 2A grupa, ieslēdzot visas iekšējās rezerves, burtiski ar pēdējo
distances metru „izrauj” uzvaru Sporta dienas galvenajā sacensību disciplīnā!!!
Tiešām apsveicams cīņas spars un patiesas emocijas pēc finiša! Savukārt 16P grupai
rūgtums par otro vietu kompensējās ar šīs grupas uzvaru kopvērtējumā!!!
Sacensību reglaments paredzēja, ka Komandām bija jāpiedalās visos sporta
veidos, disciplīnās un konkursos, lai varētu cīnīties par godalgotajām vietām
kopvērtējumā. 2014.gada Valsts policijas koledžas Sporta dienas sacensību, disciplīnu
un konkursu kopvērtējumā 16P grupas komanda izrādījās visveiksmīgākā, spēcīgākā
un stabilākā visos pārbaudījumos un līdz ar to izcīnīja 1.vietu, apsteidzot 4A grupas
komandu, kura izcīnīja 2.vietu un 15P grupas komandu, kas ierindojās 3.vietā.
Ar veiksmīgu sniegumu iepriecināja arī Pasniedzēju komandas pārstāvji
(Anita Fišere, Māris Liepa, Tatjana Varša, Sandra Supe, Madara Eglīte, Raimonds
Teihmanis, Arturs Bratuškins, Una Jermakova, Aldona Homiča, Uģis Biedriņš,
Roberts Hvesko, Rolands Ozoliņš un Ivars Urbāns), kuri kopīgiem spēkiem spēja
izcīnīt 2.vietu Automašīnas stumšanā un Dāmu stafetē, kā arī 3.vietu Strītbolā un
6.vietu pludmales volejbolā)!
Visu disciplīnu rezultāti un kopvērtējuma tabula:












Auto stumšanas stafete >>>
Jauktā stafete >>>
Sieviešu stafete >>>
Vīriešu stafete >>>
Pludmales volejbols >>>
Strītbola soda metienu konkurss >>>
Strītbola tālmetienu konkurss >>>
Strītbols >>>
Kopvērtējuma tabula >>>
Kopvērtējuma tabula detalizēti >>>
Galerija >>>

Paldies visiem sportistiem un līdzjutējiem par dalību Sporta dienā!!!
Valsts policijas koledžas
Sporta katedras vadītājs
pulkvedis Ivars Zvirbulis

Publicēts 2014.gada 15.septembrī
Ceturtdien, 2014.gada 18.septembrī norisināsies Valsts policijas koledžas 2014.gada
Sporta diena.
Šogad Sporta dienas pasākumu programmas ietvaros tiks organizētas sacensības 8
(astoņos) dažādos sporta veidos un disciplīnās – strītbolā, pludmales volejbolā,
basketbola soda metienos, basketbola tālmetienos, mašīnas stumšanā, stafetē dāmām,
stafetē kungiem un jauktajā stafetē.
Tik plašs sacensību spektrs iepriekšējos gados nav bijis. Turklāt šajā Sporta dienā
akcents tiek likts uz to, lai sacensībās tiktu iesaistīts pēc iespējas lielāks dalībnieku
skaits no mācību/studiju grupām. Tāpat arī paspēkoties ar kadetiem (atsevišķās
disciplīnās) plāno Valsts policijas koledžas darbinieki un docētāji.
Šogad visu sacensību veidu kopsummā noskaidrosim arī sportiskāko grupu, līdz ar to
svarīga nozīme būs mācību/studiju grupu dalībai visos sporta veidos, lai kopvērtējumā
ieņemtu augstāku vietu!
Sporta dienas <<< nolikums un norises gaita >>>
Lai uzvar labākie!!!
Informāciju sagatavoja:
pulkvedis Ivars Zvirbulis
Valsts policijas koledžas
Sporta katedras vadītājs

