Valsts policijas koledžas komanda triumfē Sadraudzības kausā telpu futbolā
2013.gada 4.novembrī

31.oktobrī Nacionālās aizsardzības akadēmijas sporta zālē norisinājās, nu jau
tradicionālais, Sadraudzības kauss telpu futbolā, kurā savā starpā cīnījās četras
komandas – Valsts policijas koledža, Nacionālā aizsardzības akadēmija,
Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža, kā arī Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljons. Atbilstoši veiktajai izlozei, pirmie savā starpā
spēkus samēroja Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) un Ugunsdzēsības un
civilās aizsardzības koledžas (UCAK) spēlētāji. Jau no pirmajām minūtēm komandas
ar aktīvu presingu pa visu laukumu uzkurināja spēles tempu, ko noturēja praktiski
visas spēles garumā. Spēle izvērtās samērā līdzīgi– pirmie vārtus guva NAA, bet
UCAK futbolisti diezgan ātri rezultātu izlīdzināja – 1:1 tā arī noslēdzot turnīra pirmo
spēli. Otrajā mačā Valsts policijas koledža (VPK) bez īpašām „ceremonijām” tika
galā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona (SUB)
komandu 8:3. Sākām ar diviem Raimonda Šabāna gūtajiem vārtiem no distances. Pēc
tik veiksmīga sākuma nedaudz apstājāmies bumbas kontrolē, ko veiksmīgi izmantoja
pretinieki izlīdzinot rezultātu 2:2. Pēc šiem ielaistajiem vārtiem, kā teikt,
atdzīvojāmies un ievērojami palielinot apgriezienus izveidojām ļoti daudz vārtu
gūšanas iespējas, no kurām arī 6 realizējām panākot 8:3. Labu saspēli demonstrēja
Andrejs Polovinkins ar Zinti Saulīti un Raimondu Šabānu pirmajā maiņā, savukārt,
otrajā maiņā stabili nospēlēja Mārtiņš Šverins, Vladislavs Ždaņko, Aleksejs Streļcovs
un Mihails Semjonovs. Praktiski bez atpūtas, uzsākām nākamo spēli pret NAA
komandu, kura pagājušā gada turnīrā izcīnīja pirmo vietu. Pasteidzoties notikumiem
priekšā jāsaka, ka šo spēli nospēlējām vēl labāk kā maču ar SUB komandu. Bija gan
ātras kombinācijas, gan izgājieni viens pret viens, gan Zinta Saulīša gūtie vārti ar
papēdi, gan 4 reizes ar sitieniem no distances „noklaudzināti” vārtu stabi! Komanda
bija labi mobilizējusies no pirmās līdz pēdējai minūtei un guva uzvaru ar 3:1. Kā
neliels mīnuss jāatzīmē koncentrēšanās zudums atsevišķās epizodēs, ko vienreiz
pretinieks arī izmantoja. Nākamās divas spēles atpūtāmies. Tikmēr savā starpā
spēkojās UCAK ar SUB – bez pārsteigumiem UCAK uzvara 5:1. Pēc tam diezgan
negaidīti SUB, spēlējot otro spēli pēc kārtas, spēja salīdzinoši viegli gūt uzvaru par
NAA 4:1, tādējādi bez medaļām atstājot pagājušā gada uzvarētājus! Turnīra pēdējā

spēlē izšķīrās pirmās vietas liktenis. Mūsu komandai pietiktu ar neizšķirtu, bet
Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžai derēja vienīgi uzvara. Arī šo spēli
sākām labi, izvirzījāmies vadībā 2:0, tad 3:1. Tomēr topošie ugunsdzēsēji spēja ar
savām aktivitātēm piespiest mūsu spēlētājus kļūdīties pavisam nevajadzīgās situācijās,
pusotru minūti līdz spēles beigām panākot neizšķirtu 3:3 un neļaujot līdz pat pēdējai
spēles sekundei brīvāk uzelpot. Tomēr izturējām un ar šādu rezultātu spēle arī
beidzās, ļaujot Valsts policijas koledžai triumfēt visā turnīrā!!!
Valsts policijas koledžas sastāvs: Kārlis Gaļkints, Andrejs Polovinkins,
Raimonds Šabāns, Uģis Ķiņķeris, Zintis Saulītis, Kārlis Tiškus, Oskars Voskāns,
Mārtiņš Šverins, Vladislavs Ždaņko, Aleksejs Streļcovs, Mihails Semjonovs. Šie paši
spēlētāji gatavojas arī Valsts policijas 2013.gada Spartakiādes sacensībām telpu
futbolā, kuras norisināsies š.g. 8.novembrī Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta
centra sporta zālē Klijānu ielā 4. Līdz tam vēl paredzēts aizvadīt vienu treniņu, kā arī
uzspēlēt draudzības spēli ar Valsts policijas centrālā aparāta, Galvenās kārtības
policijas pārvaldes un Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes izlases komandu!
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