Valsts policijas koledžas telpu futbola turnīrā sievietēm uzvaru izcīna 6 A grupa
Publicēts 2014.gada 11.novembrī

Pagājušajā nedēļā noslēdzās Valsts policijas koledžas sacensības futbolā sievietēm.
Turnīra nolikums paredzēja, ka komandas tiek iedalītas 3 apakšgrupās, izspēlējot katra ar
katru vienu spēli, pēc kā labākās komandas no katras grupas tiekas savā starpā, lai
noskaidrotu čempionus.
Pēc apakšgrupu turnīra tika noskaidrots arī vietu sadalījums no 4. – 8.vietai –
4.vietā Pasniedzēju komanda (startēja ārpus konkurences), 5.vietā 16 P, 6.vietā 1 A,
7.vietā 7 A un 8.vietā 3 A.
Fināla trijniekā savā starpā vispirms sacentās 17 K spēlētājas ar 5 A grupas
komandu. Jāsaka, ka 17 K grupas futbolistes jau no pirmajām minūtēm, aktīvi spēlējot pa
visu laukumu, uzspieda pretiniecēm savu spēles stilu un ar Kintijas Bačkas, Monikas Ozolas
un Jekaterinas Meļehovas precīziem raidījumiem guva diezgan pārliecinošu uzvaru.
Otrajā mačā 5 A grupa bija, kā teikt ieskrējušās, un lika panervozēt 6 A komandas
spēlētājām, kuras praktiski visu pirmo spēles daļu nespēja parādīt to sniegumu, kuru
demonstrēja priekšsacīkstēs. Tomēr pamazām iespēlējās 6 A grupas līderes – Lana
Aleksejeva un Viktorija Pušpure, kuras, katra gūstot pa 2 vārtiem, panāca izšķirošo
pārsvaru. 5 A atbildēja ar Santas Mārtuševas precīzu raidījumu. Rezultāts 4:1 par labu 6 A
grupai deva nelielu handikapu pirms izšķirošās spēles ar 17 K grupu, jo 6 A pēdējā spēlē
pietika ar neizšķirtu (labāka vārtu attiecība).
Turnīra pēdējo spēli 17 K sāka vētraini, presingojot pretinieces pa visu laukumu un
„apšaudot” vārtus no visām iespējamām pozīcijām. Šāda taktika nesa savus augļus un
vispirms Liene Pastare pārspēj vārtsargu no nelielas distances, bet pēc tam arī Beāte Kima
ar tālsitienu gūst vārtus, izvirzot savu komandu vadībā ar 2:0.
Pēc šiem vārtiem 17 K nedaudz samazināja apgriezienus, ko vien gaidīja 6 A
grupas spēlētājas – Viktorija Pušpure, pēc Lanas Aleksejevas piespēles, iziet viens pret
vienu ar pretinieču vārtsardzi un aukstasinīgi ietriec bumbu vārtu apakšējā stūrī – 1:2 un
jau cerīgāks skats uz iespēju „izvilkt” spēli. Pēc brītiņa 17 K pie sava soda laukuma
nopelna soda sitienu un Aiva Mačuļska ar lielisku piespēli sitiena pozīcijā izvirza Viktoriju
Pušpuri, kura atkal ir precīza – 2:2! 17 K grupas futbolistes, saprotot, ka šāds rezultāts
viņām ir nelabvēlīgs, atkal uzsāk presingu pa visu laukumu, taču šoreiz veiksme ir 6 A
grupas sabiedrotā, rezultāts nemainās un 6 A grupa kļūst par čempionēm, aiz sevis
atstājot 17 K un 5 A grupu futbolistes!!!
Par turnīra labāko vārtsardzi tika atzīta Inga Latuško (17 K), bet labāko spēlētāju
un vienlaicīgi arī labāko vārtu guvēju (8 vārti) Viktorija Pušpure (6 A)!!!
Savukārt Koledžas izlases komandas sastāvā, dalībai Iekšlietu ministrijas
čempionātā ir iekļautas – Inga Latuško, Anna Gricjus, Aiva Mačuļska, Lana Aleksejeva,
Viktorija Pušpure, Daina Karstā, Simona Brūkle, Ieva Deineka, Madara Eglīte un Tatjana
Varša.
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