Lielisks starts Valsts policijas Spartakiādes sacensībās futbolā telpās
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Pagājušās nedēļas nogalē Valsts policijas koledžas izlases komanda piedalījās
Valsts policijas Spartakiādes sacensībās telpu futbolā vīriešiem.
Apakšgrupā bijām ielozēti ar spēcīgo Valsts policijas Centrālā aparāta komandu, kā
arī Zemgales un Vidzemes reģiona pārvalžu komandām.
Pirmo spēli ar zemgaliešiem sākām nedaudz piesardzīgi, īpaši neriskējot. Varēja
manīt, ka neesam tā īsti vēl saspēlējušies, bet ar fizisko kondīciju viss ir kārtībā. Rezultātā
neizšķirts 4:4.
Nākamo maču nospēlējām var teikt lieliski, sagraujot Vidzemes komandu ar 10:0.
Vārti tika gūti gan pēc skaistām izspēlēm, gan no distances, gan pēc lieliskas individuālās
darbības, turklāt komanda nospēlēja, kā vienots mehānisms. Teicams sniegums Mārtiņam
Šverinam, Vladislavam Ždaņko, Elvim Teremko un Linardam Novickim!
Apakšgrupas izšķirošajā spēlē tikāmies ar Centrālā aparāta komandu, kurai
pagājušā gadā piekāpāmies. Šoreiz bijām pamainījuši taktiku, kas piespieda pretiniekiem
kļūdīties savā laukuma pusē un mums pēc pirmā puslaika panākt komfortablu 2:0
pārsvaru. Otrajā puslaikā atlika vien noturēt spēles grožus savās rokās un, panākot 3:1,
esam izcīnījuši pirmo vietu apakšgrupā.
Pusfinālā tikāmies ar Kurzemes reģiona komandu, kura katru gadu demonstrē labu
sniegumu un praktiski vienmēr pretendē uz godalgotajām vietām. Arī šajā spēlē
nospēlējām teicami, nedodot kurzemniekiem ne mazāko iespēju spēli noslēgt par labu sev.
Pirmo puslaiku pabeidzām ar rezultātu 3:1, spēli kopumā uzvarot ar 7:2!
Finālā mums pretim stājās daudzkārtējie Valsts policijas čempioni – Rīgas reģiona
pārvaldes futbolisti. Papildus tam jāmin, ka rīdzinieki kopā jau spēlē daudzus gadus,
piedaloties dažāda ranga turnīros un gūstot vērā ņemamus panākumus.
Spēli sākām labi, izvirzoties vadībā ar 1:0, pēc tam ar 2:1. Taču pēc otriem
gūtajiem vārtiem komandas saspēle nedaudz pajuka un pretinieku komandas spēlētāji,
izmantojot vairākas mūsu kļūdas, spēja gūt trīs vārtus pēc kārtas. Spēles beigās vārtu
starpību samazinājām līdz minimumam, taču pietrūka laika un nedaudz arī veiksmes, lai šo
spēli „izvilktu”.
Jebkurā gadījumā Koledžas komanda nodemonstrēja lielisku sniegumu un arī
atzinību no skatītājiem, kā arī citu komandu pārstāvjiem.
Apsveicam spēlētājus ar izcīnītu otro vietu Valsts policijas 2014.gada Spartakiādes
sacensībās telpu futbolā!!!
Komandas panākumus kaldināja – Vladislavs Ždaņko, Mārtiņš Šverins, Atis
Muižnieks, Rihards Vorslovs, Uģis Ķiņķeris, Elvis Teremko, Linards Novickis, Sandis
Stuburs, Vitālijs Rumjancevs, Guntars Igaunis un Toms Kurpnieks.
Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Sporta katedras vadītājs
pulkvedis Ivars Zvirbulis

