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Pagājušās nedēļas nogalē Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās Valsts policijas
2014.gada Spartakiādes sacensības volejbolā.
Sacensību izspēles sistēma paredzēja komandām katrai ar katru izspēlēt pa vienam
viena seta mačam. Līdz ar to katras spēles rezultāts, kā arī tajā gūto punktu skaits, bija
nozīmīgs komandu kopvērtējumā.
Valsts policijas koledžas volejbola izlases komanda sacensības sāka ar spēli pret
potenciālajiem turnīra līderiem, mājiniekiem – Latgales reģiona pārvaldes volejbolistiem. Ja
spēles pirmo daļu vēl spējām cīnīties kā līdzīgs ar līdzīgu, tad otrajā pieļāvām diezgan daudz
nepiespiesto kļūdu un cietām zaudējumu ar 17:25.
Bez atelpas brīža turpinājām ar spēli pret Kurzemes reģiona pārvaldi un bez īpašām
problēmām spējām izcīnīt pirmo uzvaru 25:18. Labi blokā darbojās Uģis Ķiņķeris ar Raivi
Šaraku, savukārt uzbrukumus sekmīgi noslēdza Aivars Šmīdenbergs ar Rolandu Ozoliņu, bet
aizsardzībā sekmīgi nospēlēja Edgars Paeglītis ar Robertu Vīndedzi.
Spēļu kalendārs bija sastādīts tā, ka bija jāspēlē trīs spēles pēc kārtas. Tomēr spēka
pietika un pret Zemgales reģiona pārvaldi turpinām ļoti labi, izcīnot uzvaru ar 25:20. Atkal
uzbrukumā neapturams bija Rolands Ozoliņš, kuram ar noslēdzošiem sitieniem palīdzēja Uģis
Ķiņķeris un Roberts Vīndedzis. Papildus tam pašaizliedzīga spēle aizsardzībā sekmē labu
pieteikumu turnīra norisei kopumā.
Nākamajā spēlē pretim stājās Vidzemes reģiona pārvaldes komanda, kura tikko bija
aizvadījusi smagu spēli ar Rīgas reģiona pārvaldi un guvusi uzvaru. Acīmredzot uz šī pozitīvā
viļņa vidzemnieki turpināja spēli pret mums, bet „koledžnieki”, pēc vienas spēles atpūtas,
bija zaudējuši spēles ritmu un pieļāva nepiedodami daudz kļūdu gan aizsardzībā, gan
uzbrukumā. Lūzuma punkts iestājās pie rezultāta 19:17 mūsu komandas labā, kad
kļūdījāmies vienkāršā uzbrukuma epizodē bumbu izsitot autā, pēc tam neuzņemta serve,
neveiksmīga pašu serve un spēles pavediens jau vidzemnieku pusē. Spējām vēl izvilkt spēli
pagarinājumā, taču pretinieks izrādījās pārāks un sāpīgs zaudējums 27:29.
Vēlāk izrādījās, ka uzvara šajā spēlē būtu nodrošinājusi mums trešo vietu, jo citas
komandas savā starpā arī bija pazaudējušas daudz punktu. Tomēr nevar rēķināt „kā būtu, ja
būtu”, bet pašiem jāpierāda savs varējums laukumā un jāspēlē uz maksimālu atdevi katra
spēle.
Acīmredzot, pietrūka raksturiņa un kapitulējām arī pret Rīgas reģiona pārvaldi
(17:25) un Valsts policijas Centrālā aparāta komandu (18:25), ierindojoties necilajā sestajā
vietā.
Pārliecinošu uzvaru turnīrā guva mājinieki Latgales reģiona pārvaldes volejbolisti,
kuri jau no pirmajiem mačiem demonstrēja stabilu sniegumu un interesantas kombinācijas,
gūstot uzvaras piecās no sešām spēlēm un piekāpjoties tikai Rīgas reģiona pārvaldes
volejbolistiem, kuri noslēgumā ierindojās otrajā vietā.
Trešo vietu ļoti interesantā un dramatiskā spēlē spēja nodrošināt Zemgales reģiona
pārvaldes komanda, kura turnīra pēdējās spēles galotnē burtiski „izrāva” uzvaru pār
sāncenšiem no Vidzemes reģiona pārvaldes.
Komandas sastāvs:
Rolands Ozoliņš, Edgars Paeglītis, Guntis Āķis, Raivis Šaraks, Uģis Ķiņķeris, Roberts
Vīndedzis, Dins Rūdolfs Dancis, Aivars Šmīdenbergs, Zintis Saulītis.
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