Valsts policijas koledžas telpu futbola turnīrā vīriešiem uzvaru izcīna 16 P grupa
Publicēts 2014.gada 30.oktobrī

28.oktobrī norisinājās izšķirošie notikumi telpu futbola turnīrā vīriešiem – spēles
par 1. – 3.vietu. Finālčetriniekā, uzvarot apakšgrupu turnīru, bija iekļuvušas 15 P grupas
komanda,16 P grupa, Izlase, kā arī 6 A grupas spēlētāji.
Tā kā izlases komanda startēja ārpus konkurences, tad atlika tikai noskaidrot,
kādā vietu izkārtojumā ierindosies pārējās trīs komandas.
Būtiska nozīme bija savstarpējām spēlēm. 6 A grupa diezgan bezcerīgi zaudēja
Izlasei, taču spēlē pret 15 P grupu spēja uzturēt intrigu līdz pat mača beigām – 15 P jau
spēles sākumā, ar sava līdera Vladislava Ždaņko precīziem sitieniem, panāca vērā ņemamu
pārsvaru, taču 6 A spēlētāji „plinti krūmos nemeta” un spēja atbildēt ar vairākiem Guntara
Igauņa un Toma Kurpnieka gūtiem vārtiem. Spēle norisinājās kā pa šūpolēm tad 15 P gūst
vārtus, tad 6 A atspēlējas. Mača izskaņā aukstasinīgāk nospēlēja 15 P, turnīra tabulā
ierakstot 3 punktus (uzvara ar 9:7). 6 A grupai zaudējums arī pret 16 P – 5:1 (rezultāts
nāca līdzi no apakšgrupu turnīra), taču kopvērtējumā izcīnīta 3.vieta!
Visinteresantākā bija spēle starp 15 P un 16 P grupu komandām. Šī spēle praktiski
izšķīra pirmās vietas likteni. 15 P sāka „vētraini” – vispirms Sergejs Stasenko ar sitienu no
distances gūst vārtus, pēc brītiņa Vladimirs Skripko un Vladislavs Ždaņko jau panāk 3:0.
No malas skatoties likās, ka 16 P tūlīt „salūzīs”, taču Edijs Sāvičs vienus vārtus atgūst un
komanda sāk „pamosties” un spēlēt arvien aktīvāk. Tomēr 15 P, izmantojot sāncenšu
kļūdu aizsardzībā, gūst jau ceturtos vārtus. Šajā brīdī Mārtiņš Šverins un Edijs Sāvičs ar
savām aktivitātēm un individuālajām darbībām pierāda, ka ir 16 P komandas līderi – gan
viens, gan otrs gūstot vairākus vārtus un izvirzot vadībā savu komandu ar 5:4. Taču šīs
spēles sižets ar to nebeidzas – Vladislavs Ždaņko izlīdzina rezultātu un pēc brīža jau
Oskars Burmeisters vadībā izvirza 15 P grupas komandu. Spēle tuvojas noslēgumam un 16
P grupa arvien izmisīgāk un aktīvāk cenšas atspēlēties. Aptuveni minūti līdz spēles beigām
Mārtiņš Šverins pēc lieliska caurgājiena un sitiena no distances izlīdzina rezultātu. Šajā
brīdī sporta zāle burtiski „uzsprāgst” – ovācijas gan no skatītāju puses, gan liels prieks
pašiem spēlētājiem! Rezultāts 6:6 dod priekšrocības 16 P grupai, taču nelielas cerības
izcīnīt pirmo vietu saglabājas arī 15 P grupai, bet, lai tas notiktu, pēdējā spēlē 16 P
jāzaudē Izlasei ar vairāk nekā 4 vārtu starpību. To arī saprot 16 P grupa un ļoti mobili
nospēlējot aizsardzībā, kā arī „noķerot” sāncenšus uz ātriem pretuzbrukumiem, izcīna
neizšķirtu 3:3, tādējādi triumfējot visā turnīrā! Apsveicam arī 15 P grupu, kura visu turnīru
aizvadīja ļoti labā līmenī un otro gadu pēc kārtas ierindojās otrajā vietā.
Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts Mārtiņš Šverins, bet par labāko vārtsargu –
Rihards Vorslovs.
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