Valsts policijas koledžas basketbola turnīrā vīriešiem uzvaru izcīna 17 P grupa
Publicēts 2014.gada 20.novembrī
Saskaņā ar Valsts policijas koledžas 2014./2015.mācību/studiju gada Spartakiādes
sacensību nolikumu, Sporta katedra – novembra mēnesī rīko basketbola sacensības
vīriešiem.
Š.g.10.novembrī tika uzsāktas Valsts policijas koledžas Spartakiādes sacensības
basketbolā. Komandu pārstāvju sanāksmē tika sastādīta spēļu kārtība, un visu komandu
kapteiņi vienbalsīgi lēma par turnīra godīguma principu, proti, noskaidrot savus spēkus
izspēlējot komandai katrai ar katru, jeb tā sauktajā „riņķa sistēmā”. Pirmajās spēlēs savu
individuālo spēles prasmi demonstrēja kadeti M. Rupeiks (3A), un 2A grupas kadeti (A.
Štekeris D.Cjukša , E.Vanags) .Tālākajā sacensību gaitā 2A un 3A grupas kadeti vienkārši
salūza un neredzēja turnīra gaismu kā arī cerības uz medaļām noplaka. Nākamajās spēlēs
3A grupas kadeti izstājās no turnīra. Pēc tam uz skatuves nāca arī pārējās mācību grupas,
proti 4A,5A,7A,16 un 17PK. Turnīra organizatori jau pašā sākumā plānoja līderu
grupas(17P,16P,5A un 7A),kas sevi arī attaisnoja. Mazliet sanāca vilties vērojot 4A grupas
sniegumu (N.Baķis, A. Jurķis, K. Račko, E.Dīvāns). Puiši ir izbijuši basketbola spēles
lielmeistari, bet, nu laikam bija par maz laika, lai vienotos vienā veselā komandā. Patīkami
pārsteidza kurzemnieki,7A grupas kadeti(J. Lindenblats, M.Gazibars T.Stepanskis, E.
Kristvalds). Grupas saliedētība un kolēģu atbalsts virmoja visa turnīra laikā. Vislielāko
intrigu turnīra tabulā radīja 16P grupas kadeti, kas neatlaidīgi cīnījās par katru punktu.
E.Paeglītis vienkārši lauzās cauri, lai samestu grozus, bet M. Šveriņa pārtvertās bumbas,
ātrums un neatlaidība laukumā darīja uzmanīgus visus konkurentus.
Pārliecinoši līderi protams bija 17P grupas kadeti. (Dins Rūdolfs. Dancis, Uģis
Ķinķeris, Rihards Gerhards, Atis Padoms, Andris Krompāns). Par to arī liecina turnīra
tabula un iemesto grozu skaits.

Šogad bija ļoti grūti noteikt turnīra labāko spēlētāju, jo vērtēšanas kritēriji bija ne
tikai iemesto grozu skaits, bet arī taktika, izpratne par basketbolu, tiesāšana un
temperaments spēļu laikā. Nu lūk, šogad arī bija tikai viena balva un to saņēma kadeti D.
Dancis Rūdolfs un U.Ķinķeris abi no 17P grupas. Puiši neskuma un sacīja: „ka balva
atradīsies goda vietā līdz nākamajam basketbola turnīram.”
Milzīgu paldies sporta katedra saka visiem dalībniekiem, kas atnāca un sevi kārtēji
reizi pierādīja. Paldies kadetam Tomam Kurpniekam no 6A grupas, kas būdams uz
„kruķiem” palīdzēja basketbola turnīra tiesāšanā.
Nākamās sacensības notiks š.g. 2.decembrī, NAA sporta zālē plkst. 17.00
Gaidām arī apbalstītājus. Koledžas izlases komanda basketbolā tiks aicināti uz pirmo
saspēli 27.novembrī plkst. 16.30. Valsts policijas koledžas sporta zālē.Draudzības spēles
nolikums >>>
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