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Starp tau tis ka jās viegl at lē ti kas sa cen sī bās Ber lī nē 
par uz va rē tā ju kļūst VDR augst lē cē ja Roz ma ri ja 
Aker ma ne, ku ra ir pirm ā sie vie te, kas pār va rē ju si 
2,00 m augs tu mu. Tas bi ja vi ņas sep tī tais pa sau
les re kor da la bo jums trīs ga du lai kā, bet šo dien 
re kords ir «iz au dzis» līdz 2,09 m, kas pie der 
bul gā rie tei Ste vkai Kos ta di no vai un tu ras kopš 
1987. ga da 30. augus ta.

Si vēn tiņš aiz gā jis cie mos pie Pū ces.
– Pū ce, Pū ce, sa ki, kā pēc man niez krei sā priek
šē jā kā ja?
– Kāds tev ie dos nau du!
– Pū ce, Pū ce, bet kā pēc man niez priek šē jā la bā 
kā ja?
– Tu kā dam do si nau du!
– Bet kā pēc man niez pa ka ļē jā krei sā kā ja?
– Tev būs no kā da zvē ra jā mūk.
– Hmmmm, pa ka ļē jā la bā kā ja, kā pēc tā niez?
– Būs jā mūk no kā da!
– Pū ce, Pū ce, bet kā pēc man niez mu gu ri ņa?
– Aiz ej bei dzot no maz gā ties, ne tī rā cū ka!

22.
augusts

2008. gads

Prie ka kau su ne drīk stam tuk šot  
līdz di be nam, ja ne gri bam bau dīt  

no stā ju šos rūg to bie zu mu.
Pēr sie tis

GUDRI PATEIKTS

PASMAIDINEDĒĻAS JUBILĀRI

TĀ BIJA...

KA LEN DĀRS
21. AUgUSTS

LČ fut bo lā
18.00 «Skon to» un «Lie pā jas me tal urgs»

22. AUgUSTS
23. AUgUSTS

LČ fut bo lā

19.00 
«Dau ga va» (D) un «Met ta/LU» 
(Dau gav pi lī)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga

19.00 
«Rī gas FS» un «Auda» 
(«Ar kā di jas» sta di ons)

24. AUgUSTS
LČ fut bo lā

14.00 
«Vents pils» un «Dau ga va» (R) 
(Vents pils OC)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga

15.00 
«Lie pā jas me tal urgs2» un «Jel ga va2» 
(Lie pā jā)

16.00 «Val mie ra» un «BFC Dau ga va» (Val mie rā)

17.00 
«Jūr ma la2» un «Rē zek nes BJSS» 
(Kau gu ros)

19.00 «Skon to2» un «Gul be ne» (Ķei zar me žā)
Vā ci jas čem pio nāts fut bo lā

19.30 «Her tha» un «Ham bur ger SV» (Rud ņevs)
An gli jas «Cham pi on ship» fut bo lā

17.00 «Blac kpo ol» un «Re ading» (Gorkšs)
25. AUgUSTS

LČ fut bo lā
15.00 «Jel ga va» un «Skon to» (Zem ga les OC)
18.00 «Spar taks» un «Jūr ma la» (Slo kā)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga

14.00 
«Jē kab pils/JSC» un «Tu kums 2000» 
(Jē kab pi lī)

16.00 
«SFK Va ra vīk sne» un «Dau ga va2/ŠFS» 
(Lie pā jā)

17.00 
«Met ta2» un «Vents pils2» 
(Han zas vsk.)

Ri teņ brauk ša na
MTB ma ra tons (Mār upē)

26. AUgUSTS
Pār bau des tur nīrs ho ke jā 

19.30 
«Di na mo» un «Lo ko mo tiv» 
(Arē na «Rī ga»)

LČ fut bo lā

18.00 
«Lie pā jas me tal urgs» un «Ilūk ste» 
(Lie pā jā)

Useins Bolts 21.08.1986. viegl at lē ti ka
Lo ri ta Va siļ je va
Sa uša

22.08.1956. bas ket bols

Mats Vī lan ders 22.08.1964. te niss
An na Or lo va 23.08.1972. ka ma ni ņas
Ko be Brai ents 23.08.1978. bas ket bols
Jū li ja Van so vi ča 24.08.1975. pau ko ša na
Žaks De mērs 25.08.1944. ho kejs
Mā ris Bru žiks 25.08.1962. viegl at lē ti ka
Kas pars Bēr ziņš 25.08.1985. bas ket bols
Iri na Lat ve 26.08.1981. viegl at lē ti ka

Par olim pis ko čem pi oni kārts lēk ša nā sie vie tēm 
kļūst krie vie te Je ļe na Isin ba je va, ku ra sa cen sī bas 
uz va rē ja ar jaun u pa sau les re kor du – 4,91. Šis 
re kords bi ja vie nī gais pa sau les re kords At ēnu 
olim pis ka jās spē lēs. 2004. ga dā tas bi ja sep tī tais 
pa sau les re kords, ko la bo ja Isin ba je va. Vēl viens 
ti ka la bots sep tem brī.

24.
augusts

2004. gads

Par Pe ki nas olim pis ko spē ļu gal ve no va ro ni kļūst Useins Bolts. Ša jā 
die nā Ja mai kas iz la se uz var 4x100 m sta fe tē un la bo pa sau les re kor
du (37,10 s). Ja mai kas iz la sē star tē arī Bolts, ku ram šī ir jau tre šā zel ta 
me da ļa Pe ki nā, un viņš ir pir mais at lēts pēc Kar la Lui sa, kurš vie nās 
spē lēs uz va rē jis 100 m, 200 m un 4x100 m skrē jie nos.

26.
augusts

1977. gads



4 s p o r t a  a V ī z e

r e d a k t o r a  s l e j a

Lai kā, kad tiek bau dī tas va sa ras pē
dē jās die nas, it kā ne vie tā bū tu ru nāt 
par zie mu, ta ču ļo ti sens ir tei ciens par 
ka ma nu kal ša nu va sa rā un ra tu ga ta vo
ša nu zie mā. Pēc lī dzī ga prin ci pa dzī vo 
vai vis maz tiek ra dīts mīts, ka dzī vo, arī 
Lat vi jā vis vai rāk lo bē tais spor ta veids 
ka ma ni ņas. Arī ša jā saim nie cī bā viss 
no tiek, ie vē ro jot tau tas ti cē ju mus. Pē
dē jās va sa ras no ti ku mi teic priekš ā, ka 
ša jā spor ta sa bied rī bas da ļā bei dzot ir 
sa pra tu ši, kas ir kas, un gai šā kie prā ti 
no lē mu ši iz līst no ie sil dī tās azo tes un 
pa lū ko ties, kas no tiek žo ga ot ra jā pus ē 
pie ci tiem le dus grau zē jiem. At ce ro ties, 
ka pēc pār is mē ne šiem būs olim pis kās 
spē les, dau dzi ta gad steidz ie priek šē
jos ga dos pa zau dē to at gūt pie aug stā
kas kla ses spe ci ālis tiem, ku riem ar ka
ma ni ņu spor tu tik vien ir sa kars kā sli di
nā ša nās pa vie nu un to pa šu le du. Tie sa, 
ne vis i ir at skār tu ši, ka lid ma šī na uz So
čiem jau ir pa sū tī ta. At liek ta jā ie kāpt, 
ga la pie tu rā iz kāpt, no braukt tos pār is 
brau cie nus tā, lai sev un dzim te nei ir 
prieks, un at griez ties mā jās no pel nī
ta jā at pū tā. Ka mēr tie, ku ri pa tie šām 
kaut ko vē las sa sniegt So čos, ar sa viem 
svied riem sla cī Si gul das tre ni ņu vie tas, 
ci ti jau ir sā ku ši svi nēt. Tā kār tī gi, lai par 
vi ņiem ru nā tu ja ne vis a Lat vi ja, tad Si
gul da no teik ti. Ru na ir par di viem ka
ma ni ņu brau cē jiem, ku ri ir itin la bi at al
go ti ar Olim pis kās vie nī bas sti pen di jām 
jeb la tiem, ku rus vi ņiem ir sa rū pē ju si 
valsts. Vai, kā šo dien la bāk skan, – no
dok ļu mak sā tā ji pa rū pē ju šies par spor
tis tu iz klai dēm, ku rām nav ne kā ko pē ja 

ar pro fe si onā lo spor tu. Par to, ka šo gad 
ka ma ni ņas ar nau du ir no bru ņo tas ja 
ne līdz zo biem, tad līdz apakš zo dam 
no teik ti, var pār lie ci nā ties ša jā SA nu
mu ra ma te ri ālā par valsts fi nan sē ju ma 
sa da li spor ta vei diem. Da ļu no vai rāk 
ne kā 330  tūk sto šiem la tu no tē rē arī 
LOV B sa stā va spor tis ti Riks Kris ters Ro
zī tis un Pē te ris Kal niņš. Vi ņus pa vi sam 
ne sen ag rā kā rī ta stun dā pie ķē ra vī ra 
dū šā dau zām kā da cil vē ka de gu nu. Ar 
spor tis tiem ir kā ar de pu tā tiem – vi ņi ir 
sa bied ris kas per so nas, un katrs so lis pa 
la bi vai pa krei si tiek uz tverts adek vā ti. 
De pu tā tiem paš iem se vi jā no kau ni na 
Saei mas tri bī nē, spor tis tiem... Jā, kā das 
zie pes ir jā lie to spor tis tiem, ku ri par 
daudz ie dzē ru ši, at ra du šies ne pa rei za
jās vie tās un dzē ru ši ar ne pa rei za jiem 
cil vē kiem? Kā das ir so da san kci jas pret 
vi ņiem? Lo ģis ki bū tu, ja Olim pis kās vie
nī bas priekš nieks Einārs Fo gels pats iz
da rī tu pa rei zos se ci nā ju mus un iz mes tu 
abus ne ti kai no ka ma nām, bet arī no al
gu sa rak stiem, bet... Ap zi nā ti ne in te re
sē ja mies, kā da būs Olim pis kās vie nī bas 
rī cī ba at tie cī bā pret abiem uz dzī vo tā
jiem, jo ir in te re san ti pār bau dīt, kā šī 
spor ta vei da lo bijs, kurš vien lai kus ir arī 
LOV di rek tors, re aģēs uz šo ČP. Var jau 
sa prast, ka kat ram cil vē kam ir tie sī bas 
uz at pū tu un pri vā tās dzī ves sa kār to ša
nu, ta ču vēl reiz ir jā at gā di na, ka spor
tis ti ir tā di pa ši «iz re dzē tie» kā de pu tā ti 
un vi ņu at bil dī ba sa bied rī bas sa rū pē tās 
nau das priekš ā ir tie ši tā da pa ti.

Ēriks STRAuSS

Ne aiz ska ra mie?

liem re zul tā tiem bū tu pro blē mas at rast vie nu vie
nī go, ku ru go di nāt par ne dē ļas la bā ko spor tis tu, 
ta ču... Pro blē mas bi ja, ta ču la bā ko va ja dzē ja at rast 
starp no sa cī ta jiem ne veik smi nie kiem. Kā dam līdz 
la bā ko des mit nie kam pie trū ka da žu centi met ru 
vai ne daudz ātr āku kā ju, ta ču uz ko pē jā fo na ne
var ne iz celt Lau ru Ikau nie ci, ku ras iz cī nī tā 11. vie ta 
nav ne kāds pa sau les brī nums, ta ču, zi not, ka vi ņa 
uz Mas ka vu de vās pēc sli mī bas, vi ņas di vu die nu 
cī niņš ar pā rē jās pa sau les dzelzs lē di jām vien ir 
vērts. Bū da ma pus ve se la, Lau ra ar sa vu 11. vie tu 
tik un tā bi ja la bā kā (aug stā kā vie ta) no ne lie lā 
Lat vi jas de san ta. Tas ne kas, ka Lau ra ne la bo ja ne
vie nu per so nis ko re kor du un ti kai vie nā dis cip lī nā 
ti ka sa sniegts se zo nas la bā kais re zul tāts. Ja sa skai
tām vi sus mī nu sus, ku ri bei gās pār vēr tās plu sos, 
tad va ram ti kai mi nēt, cik augs tu vie tu Ikau nie ce 
ie ņem tu.

Nedēļas sportiste
laura ikauNiece

Vi su aiz va dī to ne dē ļu Mas ka vā sa cen tās pa sau les 
la bā kie viegl at lē ti, starp ku riem bi ja arī des mit 
mū sē jo. Te orē tis ki va ja dzē tu būt tā, ka no spor ta 
ka ra lie nes lat vie šu des mit nie ka dēļ la biem vai iz ci
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Kas ap ģērbj EIRo pAS fUT Bo LU?
i n t e r e s a n t i

Kā du fir mu eki pē ju mu lie to  
pie cās Eiro pas fut bo la va do ša jās val stīs:

AN
 g

LI J
A

«Chel se a»
«West Ham 

Uni ted»
«West Bromwich»

«Sun der land»
«So ut ham pton»

«Sto ke City»
«Swansea»
«ful ham»

«Hull City»

«Ar se nal»
«Ever ton»

«Man ches ter City»
«Man ches ter 

Uni ted»

«Newcastle»
«Car diff City»

«As ton Vil la» «Norwich»

VĀ
 CI

 JA «Bayern»
«Bayer»

«VfL Wolfsburg»
«Ham bur ger SV»

«Nu ren berg»
«Schalke’04»

«Ein tracht»
«Werder»
«Her tha»

«Mainz’05»
«SC frei burg»

«Bo rus si a» (D)
«Hof fen heim»
«VfB Stut tgart»

«Bo rus si a» (M)

Sp
Ā N

I JA «Re al» (Mad ri de)
«Cel ta»

«osa su na»

«Bar ce lo na»
«Ma la ga»
«Al me ri a»
«At hle tic»
«At le ti co»

«Re al So cie dad»

«Espanyol» «Re al Be tis» «Rayo Val le ca no» «ge ta fe»
«Va len ci a»

fR
AN

 CI
 JA «Lyon»

«olympique»
«St. Etien ne»

«pa ris St. 
xger main»

«Mon tpel lier»
«Lil le»

«Bordeaux»
«Ren nes»

«Bas ti a»
«To ulo use»
«Evi an Tg»

«Mo na co»
«Lo rient»

«Nan tes»

IT
Ā L

I JA «AC Mi lan» «Ju ven tus»
«In ter»

«Ve ro na»

«Cag li ari»
«Sa mpdo ri a»

«To ri no» 

«Bo log na»
«La zi o»

«Na po li»

«At alan ta»
«pa rma»

«fi oren ti na»

9 4 2 0 1 1 0
6 5 3 1 0 0 0
3 6 1 0 1 1 2
3 3 2 3 2 1 0
1 3 0 3 3 2 122 21 8 7 7 5 3
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Kas ap ģērbj EIRo pAS fUT Bo LU? Kā no star tē ja mū su 
viegl at lē ti Mas ka vā?

v i e d o k l i s

Viegl at lē ti kas sa vie nī ba pa gā ju šā ga da de cem brī pa tei ca no sa cī ju
mus, un tie bi ja la bā kais re zul tāts un starts Lat vi jas čem pio nā tā. Ne bi ja 
teikts, ka tur jā uz var. Ja jau tā ma nu per so nis ko vie dok li par to, ku ram 
bū tu jā brauc, tas bū tu, ka jā brauc vis iem, kas var aiz braukt. Ja spor tists 
ne aiz brauks un ne būs piec pa dsmi tais, tad jau viņš ne da būs to LOV sti
pen di ju. Al gu viņš var sa ņemt ti kai tad, ja viņš uz čem pio nā tu aiz brauc. 
To Viegl at lē ti kas sa vie nī ba sa prot. Ja Viegl at lē ti kas sa vie nī ba da lī tu al
gas, fi nan sē tu audzēk ņus, pie ļau ju, ka bū tu pil nī gi sa vā dā ka at tiek sme 
pret bal so ju mu. Ta gad sa nāk tā – LOV dod nau du, bet Viegl at lē ti kas sa
vie nī ba iz lemj. Tā tad slik tie ir Viegl at lē ti kas sa vie nī ba, bet la bie ir LOV. 
Tev kaut kas spor tis tam ir jā dod – ie spē ja vai bur kāns. Va ru teikt ti kai 
to, ka tū ris tu brau cē ju vi dū ne bi ja. Vis i bi ja no pel nī ju ši star tu.

Vie nī gais, man ir žēl, ka ne bi ja Tre ne ru pa do mes vie dok ļa. Viegl at lē
ti kas sa vie nī ba sa stāv no val des, tre ne riem un tā tā lāk. Ši nī ga dī ju mā tas 
bi ja val des lē mums. Vai bi ja jā brauc Ro lan dam Štro bin de ram? Nē, bi ja 
jā brauc tam, par ku ru no bal so ja val de. Vai par to bi ja jā būt vie dok lim 
Tre ne ru pa do mei? Bi ja. Ta ču tā da vie dok ļa ne bi ja, un tas ir tas slik tā
kais. Tad at lie kam lem ša nu un no skaid ro jam tre ne ru vie dok li.

Var teikt, ka dau dzi no star tē ja zem āk par sa viem la bā ka jiem se zo nas 
sa snie gu miem. Jā, tas at bilst pa tie sī bai. Vai vi ņi bi ja ga ta vi sa sniegt la bā
kus re zul tā tus, pēc vi ņu vār diem, viss bi ja kār tī bā. Ne sa nā ca? Jā ana li zē 
ie mes li, kā pēc ne sa nā ca. Bū tī bā tas ir tas sva rī gā kais. Pro tams, ja kāds 
iz gā žas, ir rūg tu ma sa jū ta. Sa vu kārt no vis iem brau cē jiem ti kai so ļo tā jas 
Ag ne se Pa sta re un Ani ta Ka že mā ka tie ši pa sau les čem pio nā tā sa snie
dza sa vus se zo nas la bā kos re zul tā tus. No šī vie dok ļa šīs bi ja spor tis tes, 
par ko mums va ja dzē tu prie cā ties. Vai vi ņas bi ja aug stāk par Ikau nie ci, 
pro tams, ka nē. Ikau nie ce ir no star tē ju si sa vā lī me nī. Jau tā jums, vai di vi 
star ti – uni ver si āde un pa sau les čem pio nāts –ne pil na mē ne ša lai kā ļauj 
re āli pre ten dēt uz augs tu vie tu un la bu re zul tā tu? Ja star tē la bi uni ver si
ādē un ce ri uz la bu re zul tā tu pa sau les čem pio nā tā? Var būt. 

pār is vār dos ru nā jot, vi ņi no star tē ja  
at bil sto ši sa vām spē jām. Ne daudz il gāk  
pa do mā jot, teik tu, ka vi ņi cī nī jās par sa vām 
sti pen di jām un al gām, bet ne re zul tā tu.  
Ko tas no zī mē? Daudz sva rī gāk bi ja  
iz pil dīt nor ma tī vu star tam pa sau les  
čem pio nā tā ne kā starts pa šā pa sau les  
čem pio nā tā. Tas ir, ko pu mā ņe mot.

Esam sā ku ši strā dāt pie ana lī zes, lai no teik tu, kas ir labs starts, ko 
tre ne ri grib sa sniegt pirms star ta, uz ko ga ta vi vi ņu audzēk ņi. Šā da ap
tau ja ir veik ta arī pirms šā čem pio nā ta. Kaut kur in ter ne tā vie nam no 
žur nā lis tiem tā pa rā dī jās, kaut arī frag men tā ra. Es to ap ko po ju, vei cot 
ap tau ju brī dī, kad bi ja lē mums par brauk ša nu uz čem pio nā tu. Katrs pār
stā vis vai spor tists tei ca, ko viņš Mas ka vā grib sa sniegt. Dzir dē tais man 
li kās aug stāk, ne kā spor tis ti un tre ne ri re āli bi ja spē jī gi sa sniegt. Man 
tas ne pa ti ka, jo tas tāds drus ku blefs bi ja. Jau tā jums, ko gai dī ja žur nā la 
la sī tā ji un tele vī zi jas ska tī tā ji? Ne gri bē tos likt at zī mes, bet ne do mā ju, ka 
ob jek tī vi re zul tāts va rē ja būt aug stāks. Jā sa prot, ka ar B nor ma tī vu te
orē tis ki va ri pre ten dēt uz vie tu fi nāl sa cen sī bās, ta ču pār sva rā ar B nor
ma tī vu spor tis ti ir lai mī gi, ka vi ņi no kļūst pa sau les meis tar sa cīk stēs, un 
pre ten dēt uz fi nā lu vi ņiem ir ļo ti, ļo ti grū ti. Tie prin ci pā ir brī nu mi.

Dau dzi no spor tis tiem se zo nas lai kā ti kai rei zi ir spē ju ši iz pil dīt čem
pio nā ta nor ma tī vu, un ne vien mēr tas bi ja A nor ma tīvs. Tā pēc ce rēt, 
ka tie ši pa sau les čem pio nā tā vi ņi vēl reiz spēs to pa šu, nav īs ti ob jek tī vi. 
Lai kam Lat vi jas viegl at lē ti kas at bal stī tā ji jā sāk ga ta vot re āla jai si tu āci jai. 
Bei dza ma jos četr os ga dos par Ine tu Ra de vi ču ru nā jam aug stā ka jā lī me
nī, par Lau ru Ikau nie ci – ju ni oru un U23 lī me nī. Ra de vi ča nav Lat vi jas 
pro dukts, Lat vi jas viegl at lē ti kas sko las pro dukts, bet Ikau nie ce ir īpašs 
iz ņē mums. Ja ru nā jam par pie au gu ša jiem ko pu mā, Lat vi jas viegl at lē ti ka 
ir tre ne ru bēr nu, spor ta at bal stī tā ju ra di nie ku un vēl da žu spor ta fa nā
ti ķu dar ba re zul tāts. Pē dē jos ga dos par Ra de vi čas pa nā ku miem lai kam 
jā pa tei cas vi ņas ģi me nei, Krie vi jas val dī bai ta jā skai tā.

Ja ru nā jam par at se viš ķu spor tis tu star tiem, la bi no star tē ja Ma reks 
Ār ents. Tā pēc, ka cil vēks ar tre šo mē ģi nā ju mu pār lē ca sā ku ma augs tu
mu. Lat vi jā viņš bie ži tre nē jas un star tē viens pats. Vi ņam kon ku ren ces 
kā tā das nav. Kad tu star tē viens pats vai ār pus kār tas sa cen sī bās, ku rās 
te vi pie laiž, tur ir pa vi sam cits ritms. Tur pre tī, ja esi lie lā ba rā starp lie
liem cil vē kiem, ar ci tu lai ka re žī mu, ir ļo ti grū ti. Ma la cis, jo pār va rē ja 
sā ku ma augs tu mu. Jeb kurš Lat vi jas spor tists ir pel nī jis cie ņu, jo viņš ir 
aiz brau cis uz Mas ka vu star tēt. Jau tā jums ir – kā no vēr tēt vi ņa re zul tā tu 
un to, vai vi ņam tur ir jā brauc? Es do mā ju, ka jā brauc. Vai ska tī tājs ir 
ga tavs sa gai dīt, ka mū su spor tists ne tiek fi nā lā? Ja nav, tad ir jā rī ko jas 
lī dzī gi kā itā ļiem, ku riem ar iz pil dī tu B nor ma tī vu ne viens ne maz ne
brauc uz pa sau les čem pio nā tu.

INTS pUJĀTS, LVS valdes loceklis
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ĒRIKS STRAUSS

1. 

3. 

5. 
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4. 

6. 

Iz la sē pa li ku ši 13 kan di dā ti. Tfu, tfu, 
tfu, bet kā rī ko sies, ja turp mā ka jā sa
ga ta vo ša nās pos mā viens vai vai rā ki 
spē lē tā ji gūs sa vai no ju mus?

– Pa stāv da žā das sa stā vu kom plek tā ci ju me to des. Ir iz la ses, ku rās jau uz 
pir mo tre ni ņu tiek iz sauk ti pre cī zi 12 spē lē tā ji...Kā pēc mēs iz vē lē jā mies tik 
ag ri pa likt ar 13 kan di dā tiem? At bil de ir pa vi sam vien kār ša – tā pēc, ka mēs 
tā iz vē lē jā mies. Mēs iz vē lē jā mies tos 13 spē lē tā jus, ku ri, pēc tre ne ru do
mām, ir at bil sto šā kie, un vis i 13 pa liks līdz pa šām bei gām. Pē dē jais lie kais 
tiks no saukts pa vi sam ne il gi pirms čem pio nā ta. Ja kaut kas no tiks... Ma na 
pie re dze ir šā da – par to ne va jag do māt. Ja kaut kas no tiks, tad arī do mā
sim. Pro tams, nav tā, ka vis pār par to ne esam aiz do mā ju šies, mums ir al ter
na tī vas, bet, kā jau tei cu, par to ne va jag do māt.

Tur ci jas iz la se iz sau ku si no U18 čem
pio nā ta MVp Si pa hi. Vai ne bi ja do ma 
kan di dā tos ie kļaut arī kā du no Lat vi
jas U18 iz la ses? pie mē ram, por ziņ ģi 
un pa seč ni ku?

– Iz ska tī ju šā dus va ri an tus, bet sa lī dzi nām Si pa hi un abus mū sē jos pēc 
mie sas uz bū vēm. Ja Si pa hi jau ir kār tīgs ve cis, tad mū sē jie ir ti kai ju ni ori. Vi
ņiem ir mil zīgs ta lants, abi ir meis ta rī gi at bil sto ši sa vam ve cu mam, ta ču vi
ņu laiks spē lēt lie la jā iz la sē vēl pie nāks. Zi nu Si pa hi, ta ču vi ņa uz ai ci nā ša na 
uz lie lo iz la si, vis ti ca māk, ir kā avanss nā kot nei. Ļo ti šau bos, ka viņš būs tas 
spē lē tājs, kurš vei dos un ap ku ru vei dos Tur ci jas iz la ses spē li. Ja Por ziņ ģis 
un Pa seč niks pa ši kaut ko ne sa bo jās, vi ņiem kar je ra ies ti kai uz augš u. Šo
gad bi ja pār ag ri, bet turp māk vi ņiem re gu lā ri jā būt valstsvie nī bas tre ne ru 
re dzes lo kā.

No da žā diem valsts fi nan sē ju mu 
avo tiem bas ket bols šo gad sa ņems 
421 tūk sto ti la tu. Bob sle jam «ie zī
mēts» par 100 tūk sto šiem vai rāk. Ta
vu prāt, šāds sa da lī jums ir tais nīgs?

– Pa stāv spor ta vei di, ar ku riem var no dar bo ties ik viens, un ir eli tā rie spor ta 
vei di, ku ri ik vie nam nav pie eja mi. Bob slejs un ske le tons pie skai tāms pie 
pē dē jiem, un nav ne kā du šau bu, ka vi ņi ar sa viem pa nā ku miem ir pel nī ju ši 
šā du at bal stu. Bet, cik es zi nu, tad valsts at bal sta arī Bal ti jas val stu kar pu 
ķer ša nas čem pio nā tu, un tas iz klau sās diez gan smiek lī gi. Tā pat ir spor ta 
vei di, ku ri ir po pu lā ri vi sā pa sau lē, un ir spor ta vei di, ku riem at se viš ķās val
stīs ir at zīs ta mi pa nā ku mi pa sau les ma čos. Ne jau valsts pie šķir šos lī dzek
ļus. Valsts ti kai ie dod nau du, bet to tā lāk sa da la gud ri cil vē ki, un vi ņi zi na, 
kam vai rāk va ja dzīgs. 420 tūk sto ši bas ket bo lam nav ma za sum ma, bet, ja 
pa skai tām, cik sa vie nī bai ir iz la šu, tad ne kas ro žains ne sa nāk.

pa vi sam ne sen Maikls Džor dans sa vā 50. dzim ša nas 
die nā kā dā no sko lām iz da rī ja «slam dunk». Kad tu pē
dē jo rei zi esi ie dan ko jis bum bu gro zā?

Pre cī zu lai ku un die nu ne at ce rē šos, bet pirms kā das ne dē ļas tre ni ņa lai kā iz de vās «danks». Ne daudz 
bai lī gi bi ja, bet kār tī gi pa stai pī jos un to iz da rī ju. Ga lu ga lā, Džor dans augu mā ir ga rāks par ma ni, un vi
ņiem ir vieg lāk ie triekt bum bu gro zā.

Jā nis Bēr ziņš at tei cās no «Bar ce lo na» 
pie dā vā ju ma. Ta vu prāt, viņš rī ko jās 
pa rei zi?

– Uz ska tu, ka lī dzī gos ga dī ju mos nav pa rei zā vai ne pa rei zā iz vē le. Pa rei zā 
iz vē le ir tā, ko ir iz da rī jis pats spē lē tājs. Ja Jā nis ir iz vē lē jies par la bu VEF, 
tad tā ir pa rei zā iz vē le. Nav šau bu, ka «Bar ce lo na» ir ļo ti ie spai dīgs vārds 
Eiro pas bas ket bo lā, ta ču ne viens no mums ne zi na, cik no pietns šis pie dā
vā jums bi ja. Mans sub jek tī vais vie dok lis ir se ko jošs – ja ir no pietns pie dā
vā jums no šā da lī me ņa ko man das, tad ne drīkst at teik ties. Ie rak stot sa vā CV 
«Bar ce lo na», tam ir tāl ejo šas se kas. Ja «Bar ce lo na» iz sa ka pie dā vā ju mu, tad 
vi ņi no teik ti sa ska ta kon krē ta jā spē lē tā jā tās īpa šī bas, kas vi ņiem var no de
rēt. Ja ne tū līt, tad pēc ga da, di viem vai trim. Pat, ja ne kas ne sa nāk, ta vā CV 
ie raksts «Bar ce lo na» pa liks uz vis iem lai kiem. Kā sa ka krie vi – «zas ve ķil sja». 
Kā ik vie nai lie tai, arī šeit ir vie na pie bil de – vis pirms pa šam ir se vi jā ap lie
ci na un, ja tev aiz mu gu ras ir Bar se lo na, tad turp mā ka jā kar je rā ie spē jas ir 
kriet ni lie lā kas.

Kas pars Vec va gars ne sen pie vie no jās 
«Žal gi ris» ko man dai. Kā re dzi vi ņa 
vie tu ša jā ko man dā jaun ajā se zo nā?

– Kad va sa rā bi ju Las ve ga sā, sa nā ca pa ru nā ties ar «Žal gi ris» ģe ne rāl me ne
dže ri, un vi ņi iz tei cās, ka Kas pa ru ko man dā vē las re dzēt līdz ar pir mo tre
ni ņu die nu. Ma nu prāt, Kas pars šo brīd at ro das ide ālā si tu āci jā, jo lie tu vie ši 
bei dzot nā ku ši pie prā ta un ne dzī vo ar vir tu ālo nau du. Arī vi ņiem bei dzot 
ir re āli bu dže ti, un, iz ejot no tā, ļo ti la bas ie spē jas pa rā dās tie ši jaun ajiem 
spē lē tā jiem, kas bi ju ši pie vai ap «Žal gi ris» ko man du. Ne gri bu teikt, ka 
pa gā ju šā se zo na Kas pa ram ne bi ja veik smī ga, ta ču viņš va rē ja būt la bā kā 
ko man dā. Pēc ma niem kri tē ri jiem, viņš aiz va dī ta jā se zo nā ne spē lē ja augst a 
lī me ņa ko man dās. Kas pa ram ta gad būs ļo ti la bi tre ni ņu ap stāk ļi, būs la ba 
pie re dze Eiro lī gā vai Eiro pas kau sa iz cī ņā, viņš va rēs se vi pie rā dīt un no
briest kā spē lē tājs aug stā kam lī me nim. Viņš to no teik ti var!

Na ci onā la jai sie vie šu iz la sei ir la bā
ki pa nā ku mi ne kā vī rie šu iz la sei, bet 
jaun ajā se zo nā ap vie no ta jā Lat vi jas 
un Igau ni jas čem pio nā tā būs pār stā
vē tas ti kai trīs pil sē tas – Rī ga, Lie pā ja 
un Cē sis. Ta vu prāt, kā pēc pār stā vēts 
tik maz pil sē tu?

– Ne es mu ie dzi ļi nā jies sie vie šu bas ket bo la pro blē mās, ta ču tas ir ļo ti sku
mī gi. Kā šo dien mo der ni pie ņemts teikt, tad augs tu sa snie gu mu sports 
ir at ka rīgs no ma su spor ta, cik bēr nu un jaun ie šu no dar bo jas ar kon krē to 
spor ta vei du. Iz da rot virs pu sē jus se ci nā ju mus, acīm re dzot ar vien ma zāk 
mei te nes grib no dar bo ties ar bas ket bo lu.
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– Ta va pirm ā ne dē ļa Lat vi jas iz la sē aiz mu
gu ras. Kā di ir pirm ie īpa šī bas vār di, kas nāk 
prā tā, lai to rak stu ro tu?

– Sma gi. Bi ja in ten sī vi tre ni ņi, vēl daudz 
strā dā jām pie fi zis kā. Tas arī lai kam bū tis kā
kais  – grū ti tre ni ņi. Pro tams, pa vi du bi ja arī 
ma nas pirm ās pār bau des spē les, ku rās bi ja jā
mē ģi na se vi la bi pa rā dīt. Grū to tre ni ņu dēļ šo
brīd ir zi nā ma bed re, ta ču do mā ju, ka ātr i no 
tās tik šu ār ā.

– Kā tu jū ties Lat vi jas iz la ses ģēr btu vē? 
Ne jū ties kā sī kais?

– It kā jau es mu jaun ākais, ta ču ne viens to 
ne kā di nav li cis ma nīt – ne kā das ap cel ša nas vai 

kas tam lī dzīgs. Šeit jū tos la bi un ne va rē tu teikt, 
ka jus tu bai go at šķi rī bu, teik sim, ar U20 vai 
«Val mie ru»  – šeit tie ši tā pat vis i ir drau dzī gi, 
vis iem ir viens mēr ķis. Pro tams, pa lai kam jau 
sa nāk par kaut ko vis iem ie smiet, ta ču ti kai tā
pēc, ka es mu jaun ākais, cie tis vēl ne es mu. Bum
bas pēc tre ni ņa ne viens ne liek vākt.

– Ar ko iz vei do jies vis la bā kais kon takts?
– Ar vis iem viss ir kār tī bā, ta ču jau ie priekš 

tu vāk pa zi nu Jā ni Tim mu, Dai ri [Ber tā nu] – ar 
vi ņiem dro ši vien arī vis vieg lāk. Kaut gan nē, 
ne va ru pat tā teikt – nav pro blē mu ne ar vie nu.

– Klau, tev, pir mo reiz ie nā kot pa vi sam no 

ma las, no teik ti uz reiz re dzams – kurš šo brīd 
ir iz la ses ne for mā lais lī de ris? Tas, kurš pa ceļ 
bal si, kad va jag, un tas, ku rā ci ti arī klau sās?

– Lai kam jau ne ko pār stei dzo šu ne at klā šu – 
Jā nis Blūms. Kap tei nis, arī pie re dzē ju šā kais 
spē lē tājs ko man dā. Otrs – Kris taps Ja ni če noks. 
Vi ņiem abiem ir au to ri tā te ko man dā, lai pa teik
tu, kas jā pa sa ka, un pā rē jie to arī sa dzir dē tu – ir 
bi ju šas si tu āci jas, kad balss tie šām arī bi ju si jā
pa ceļ, un vi ņi to da rī ju ši. Ne kas ār kār tējs, bas
ket bo lā nor mā las si tu āci jas, bez tā dām ne iz tikt.

– Ar kā du uz stā dī ju mu vis pār ie ra dies 
lie lās iz la ses tre niņ no met nē  – iz bau dīt sa vu 
pir mo uz ai ci nā ju mu vai ar skaid ru ap ņē mī bu 

cī nī ties par vie tu div pa dsmit nie kā?
– Gri bē ju se vi pie rā dīt ne daudz aug stā kā lī

me nī ne kā U20 iz la se. Pat ne ne daudz – daudz 
aug stā kā lī me nī... Sa pra tu, ka tā būs ļo ti la ba 
pie re dze – tre nē ties ko pā ar vis iem Lat vi jas la
bā ka jiem spē lē tā jiem. Man sva rī gā kais iz bau dīt 
spē li un aiz stā vēt Lat vi jas go du – ja vēl reiz būs 
tā da ie spē ja.

– Kon ku ren tus sa vā po zī ci jā pirms tam 
gan jau to mēr pa pē tī ji.

– Pro tams, pro tams... No piet ni. Ļo ti no piet
ni. Skaidrs, ka ne būs no ti cis ne kas ār kār tējs, 
ja arī ne tik šu  [iz la ses sa stā vā star tam Eiro pas 

JĀNIS BĒRzIņš:

nosaukums...»

protams, vēl jāmācās daudz, taču meistarībā nav problēma, tās man pat 
varbūt pietiktu. Viss ir galvā – pārliecībā par to, ka varu to visu izdarīt,  
varu uzņemties un nebaidīties par to, ko pēc tam teiks kāds no malas. 

INgMĀRS JURISoNS

Kaut gan kā viens no «Valmieras» komandas līderiem 
jau pavasarī uzkāra kaklā Latvijas čempionāta bronzas 
medaļu, īstā starmešu gaismā Jānis Bērziņš nokļuva 
pirms mēneša – kad U20 Eiropas čempionātā Tallinā 
kļuva par vienu no galvenajiem vēsturiskā sudraba 
kaldinātājiem. Sekoja jebkuram basketbolistam pagodinoši 
uzaicinājumi – uz nacionālo izlasi un Barselonu. No šiem 
diviem piedāvājumiem jaunais uzbrucējs pieņēma vienu... 
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čem pio nā tā], ta ču es mu ga tavs un arī cī nos, lai 
to mēr aiz ķer tos ta jā di vapd smit nie kā. Tas jau 
būs tre ne ru zi ņā, vai vi ņi ma ni bei gās re dzēs vai 
ne re dzēs ša jā ko man dā. Vēl priekš ā tre ni ņi un 

pār bau des spē les, ta ču vis maz pa gai dām man 
ra dies priekš stats, ka vis iem pre ten den tiem 

tre šā nu mu ra po zī ci jā iz re dzes ir ap tu ve ni 
lī dzī gas. Sa vas ie spē jas ne no rak stu un par 

tām no teik ti tur pi nā šu cī nī ties.
– To, ka augusts tev va rē tu pa iet 

lie lās iz la ses tre niņ no met nē, kaut 
pie se vis bi ji iz tē lo jies arī vēl pirms 

U20 čem pio nā ta?
– Nē, ne kā dā ga dī ju mā. Šo

va sar bi ju ga ta vo jies ti kai U20 
čem pio nā tam, pēc ku ra bi ja 

plāns no piet ni strā dāt Val mie
rā un ga ta vo ties jaun ajai se

zo nai. Ta ču, kad pēc U20 
čem pio nā ta uz zi nā ju par 

šā du ie spē ju... Sā ku mā 
var būt to ne no vēr tē ju, 

ta ču pa gā ja pār is 
die nas, iz vē di

nā ju gal vu, at
pū tos un sa
pra tu, ka tā man ir 
mil zī ga ie spē ja ie gūt 
pie re dzi un augt kā bas ket
bo lis tam.

– Ta gad U20 čem pio nā ta no gu ru mu ne
maz ne iz jū ti?

– Es mu se
ci nā jis, ka 
man ir pre
tē ji  – man 
ga ra at pū
ta ne maz 
n e  p a  t ī k . 
Jo bie žāk 
tre nē jos, jo 
la bāk jū tos, un 
ot rā di – rei zēs, kad 

ga dās vai rā kas brīv die nas pēc kār tas, pēc tam 
jū tos tie ši slik tāk. Var būt pat ne fi zis kā zi ņā, 
ta ču pa zūd ritms un pēc tam grū tāk ta jā at kal 
at griez ties. Jeb ku rā ga dī ju mā, pēc U20 čem
pio nā ta man bi ja pus ot ra ne dē ļa lai ka, vai rāk 
ne kā pie tie ka mi, lai nor mā li at jau no tos. Ot ra jā 
pus ē jau at sā ku tre ni ņus un šo brīd go dī gi va ru 
pa teikt – jū tos ļo ti la bi. Var būt bū tu va ja dzē jis 
vai rāk pa strā dāt ar sva riem – ja bū tu ti kai vie na 
iz la se, tad ša jā zi ņā bū tu pa ga ta vo jies no piet
nāk. Ta ču ko pu mā par sa vu fi zis ko kon dī ci ju 
ne va ru sū dzē ties, viss ir kār tī bā.

– Un emo ci jas? Daudz ti ka iz tē rēts. Ir šo
brīd jaun as?

– Iz tē rēts ti ka daudz, ta ču vil ša nās sa jū ta par 
sud ra bu si tu āci jā, kad pa šu ro kās bi ja pa ņemt 
zel tu, – do mā ju, tas ma ni šo brīd tie ši vēl vai rāk 
mo ti vē rau ties un pie rā dīt, ka va ru la bāk. Pro
tams, sa snie gums augsts, ot rā vie ta, bet prie ka 
tur bi ja maz. Jo zi nā jām, ka va ram uz va rēt. Pa
li ka tā da kā ne pie pil dī ju ma sa jū ta, tā pēc šo brīd 
ener ģi jas un ap ņē mī bas ir daudz.

– Tas, ka iz la ses tre ne ru štā bā dar bo jas 
Štāl bergs, tev kaut kā dā vei dā at vieg lo ja ie
nāk ša nu ko lek tī vā?

– Ne do mā ju gan. Tre ne ri pret vis iem spē lē
tā jiem iz tu ras vie nā di, un nav tā, ka man bū tu 
kā da priekš ro cī ba. Pro tams, ir la bi, ka līdz ās ir 
tre ne ris, kurš la bi zi na ma ni, ku ru arī pats pa zīs
tu ne daudz la bāk, uz ti cos vi ņam un va ja dzī bas 
ga dī ju mā va ru pie iet un pa jau tāt kā das ne skaid
rās lie tas, ta ču līdz šim nav bi jis tā das va ja dzī
bas, un ce ru, ka ne būs. Pa gai dām sa pro tu vi su, 
ko tre ne ri pra sa, un ce ru, ka tā būs līdz ga lam.

– La bi, tad pa stās ti par pir ma jām spē lēm. 
Plus  20 pret Krie vi ju nav tas slik tā kais ie
raksts pie de bi jas ma ča iz la sē!

– Pro tams, emo ci jas vis po zi tī vā kās. Klu sī bā 
ce rē ju, ka uz pār is mi nū tēm tik šu lau ku mā, un 
ļo ti gri bē ju ie mest kaut to pa šu vie nu pun ktu – 
at zī mē ties jau pir ma jā spē lē, lai tas ne bū tu jā at
liek uz vē lā ku lai ku. Tas iz de vās, un pēc spē les 
ju tos diez gan gan da rīts – bi ja sa jū ta, ka at šķir ta 

«No Barselonas 

nosaukums...»
tur būtu tikai

Jānis BĒRzIņš
Dzimis  1993. gada 4. maijā Valmierā
Augums 202 cm
Svars 96 kg
pozīcija laukumā vieglais uzbrucējs
nākamsezon pārstāvēs Rīgas VEF klubu
2013. gada  LBL bronzas medaļas ieguvējs 

BK «Valmiera» sastāvā
• šovasar saņēma uzaicinājumu un pārstāvēja 

Latviju «adidas Eurocamp» nometnē Trevizo
• 2013. gada Eiropas vicečempions u20 

vecuma grupā, finālmačā pret Itāliju bija 
produktīvākais Latvijas izlases spēlētājs, gūstot 
26 punktus un izcīnot 15 bumbas zem groziem

•	 Latvijas	izlases	rindās līdz svētdienai bija 
aizvadījis divas spēles, debijas mačā 8. augustā 
pret Krieviju nepilnās septiņās minūtēs gūstot 
vienu punktu, izcīnot divas bumbas un atdodot 
divas piespēles

STATISTIKA aizvadītajā sezonā:
LBL

 43 31:07 15,4 6,9 2,3 1,6
BBL

 14 30:32 14,6 7,9 1,5 2,1
U20 čempionāts

 10 30,9 15,4 7,4 1,8 2,3
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jaun a lap pu se ma nā kar je rā, un ta gad ti kai jā
tur pi na tā pat uz priekš u.

– Pirms pirm ās spē les ro kas ne trī cē ja?
– Ne bi ja tik tra ki. Vai rāk sa nā ca gai dī ša na 

uz so li ņa  – gai dī ju to mir kli, kad tre ne ris pa
sauks. Tā kā tas nā ca diez gan vē lu (tre šās ce tur
tda ļas bei gās – aut.), stress, ja tāds arī bi ja, jau 
bi ja pa zu dis. Pro tams, pirm ie so ļi lau ku mā bi ja 
tā di ne daudz bai lī gā ki, ta ču spē le ātr i pār ņem 
vis as do mas, turp mā ka jās mi nū tēs lau ku mā ju
tos la bi un spē lē ju sa vu spē li.

– Kā pa šam lie kas – kas sa nā ca, kas ne sa
nā ca?

– Tre ne ris ne kā dus īpa šos uz de vu mus ne
de va, ta ču pats ap zi nā jos, ka šis vairs nav U20 
čem pio nāts  – te vairs ne va rē ju aiz rau ties ar 
me tie niem vai caur gā jie niem, te pir ma jā vie tā 
ir mel nais darbs. Man gal ve nais bi ja no cī nī ties 

abos lau ku ma ga los un vis pirms – ne ie krist aiz
sar dzī bā. Sā ku mā tas gan ne iz de vās, ta ču, do
mā ju, pēc tam ar vien la bāk, un arī ot ra jā ma čā 
jau bi ja diez gan nor mā li. Sva rī gā kais bi ja sa vākt 
sa vas bum bas, var būt ne for sēt ar me tie niem un 
ie sā ku mā iz just ko man das spē li. Šķiet, ko pu mā 
iz de vās tī ri nor mā li. Ot ra jā spē lē jau mē ģi nā ju 
pa iet kā dā caur gā jie nā, pa pro vo cēt pre ti nie ku 
uz so du.

– Uz šā fo na va rē ji adek vā ti no vēr tēt arī 
ro bus sa vā meis ta rī bā – kur jā pie liek vis vai
rāk, lai piln vēr tī gāk kon ku rē tu arī šā da lī me
ņa ve ču bas ket bo lā?

– Jā ie gūst pār lie cī ba. Pro tams, vēl jā mā cās 
daudz, ta ču meis ta rī bā nav pro blē ma, tās man 
pat var būt pie tik tu. Viss ir gal vā  – pār lie cī bā 
par to, ka va ru to vi su iz da rīt, va ru uz ņem ties 
un ne bai dī ties par to, ko pēc tam teiks kāds no 

ma las. Do mā ju, bez tā labs bas ket bo lists ne sa
nāks. Pro tams, sā ku mā ne va jag for sēt, jā iet uz 
priekš u so li pa so lim, ta ču es mu drošs, ka lie lā
kā at šķi rī ba ir pār lie cī bā par se vi.

– Šo brīd tev ir diez gan at šķi rī ga lo ma no 
tās, kas bi ja Val mie rā un U20 iz la sē. Bie ži 
vien spē lē tā jiem, kas ik die nā pie ra du ši spē lēt 
pa 30  mi nū tēm un pil dīt lī de ra uz de vu mus, 
ro das pro blē ma pār va rēt se vi un kļūt par 
5–7 mi nū šu re zer vis tiem. Kā ar to sa dzī vo tu?

– Tā nav pro blē ma. Vien kār ši sev at vē lē ta jā 
lai kā jā iz da ra mak si mā li viss ko man das la bā, jo 
zi nu – tā da šo brīd ir ma na lo ma un mans laiks 
kā va do šam spē lē tā jam nāks vē lāk. Ja šo gad 
man tiks do ta ie spē ja, mans uz de vums būs pa lī
dzēt ar cī ņu – at lē ku ša jās bum bās un aiz sar dzī
bā. Gal ve nais, lai ko man dai vei cas, sa vas am bī
ci jas jā no liek pie ma las. Man nav tā, ka ob li gā ti 
va jag tos 20 pun ktus vai iz šķi ro šo me tie nu – es 
la bi ap zi nos, ka ša jā lī me nī tam ir ci ti pie re dzē
ju šā ki spē lē tā ji, ka mēr es sa vu ie gul dī ju mu va ru 
dot ci tā di. Ne viens jau ne sa pra tīs, ta gad sāk šu 
mest pa 15 me tie niem ma čā... Ta ču ma nis pa ša 
ro kās ir pa ma zām šo sa vu lo mu mai nīt.

– Ne sen pa ga ri nā ji lī gu mu ar VEF. Bi ji 
pie ņē mis šo lē mu mu jau pirms U20 čem pio
nā ta?

– Sa ru nu pro ce sā bi jām jau čem pio nā ta lai
kā, pēc tā bei gām VEF pie dā vā ja man kon krē tu 
lī gu mu, un starp pā rē jiem va ri an tiem iz vē lē jos 
tie ši šo.

– Tau ta so ci āla jos tīk los no bur bu ļo ja, ka 
Bēr ziņš esot at tei cis pa šai Bar se lo nai. Kas tur 
īs ti bi ja?

– Bi ja vai rā ki pie dā vā ju mi, ne ti kai no Bar

se lo nas, ta ču ne kā kon krē ta. Pro tams, skan la bi, 
ta ču ne ko ga ran tēt Bar se lo na man ne va rē ja  – 
bū tu se ko ju si īre uz kā du ACB lī gas le jas ga la 
ko man du, tur klāt ar no sa cī ju mu, ka par vi su 
at bild un no dro ši na šis klubs. No Bar se lo nas 
tur bū tu ti kai no sau kums. Zi not, kā da šo brīd 
Spā ni jā ir ne sta bi li tā te, si tu āci ja ar fi nan sēm un 
viss pā rē jais, no lē mām ne ris kēt. Arī spē ļu šā dā 
ga dī ju mā se zo nas lai kā bū tu maz, tik, cik ACB 
lī gā, bet man šo brīd jā spē lē pēc ie spē jas vai
rāk. Do mā ju, VEF to man šo brīd spēj sniegt, jo 
klubs spē lē aug stā lī me nī, vai rā kos tur nī ros, un, 
ja pats tam bū šu ga tavs, tad arī spē lē šu. Šo brīd 
jū tos ga tavs pa ņemt sa vas mi nū tes. Pro tams, 
jeb ku ra iz vē le sais tās ar ris ku, ta ču ša jā ga dī ju
mā vis maz spē lē šu Lat vi jā. Tur klāt man ar VEF 
vēl bi ja spē kā ga da lī gums un gri bē ju pa beigt to, 
ko es mu uz sā cis, ne vis pēc pir ma jiem pie dā vā

j ā n i s  B ē r z i ņ š

pēc šiem diviem gadiem Barselonai būtu brīva izvēle – paturēt mani,  
vai atteikties bez jebkādām sekām. padomāju, parunājos ar cilvēkiem  

un sapratu, ka nav jēgas tur dzīties.
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ju miem mes ties kaut kur ar gal vu pa priekš u. 
Bi ja vai rā kas sa ru nas gan ar aģen tu, gan spē lē
tā jiem, kas tur bi ju ši, un bei gās no slie cos par 
la bu šim va ri an tam.

– Kas ir tavs aģents?
– Spā nis Ar tu ro Or te ga. Pie ļau ju, ka viņš la

bāk zi na, kas no tiek Spā ni jā, ne kā dažs labs no 
tiem, kas par to iz sa kās šeit.

– Var būt va ri pre ci zēt – kas bi ja tas, ko tev 
šo brīd pie dā vā ja «Bar ce lo na»?

– Tas bi ja 2+2 ga du lī gums, ta ču šos pir mos 
di vus ga dus es bū tu pa va dī jis «Fu en lab ra da» 
klu bā, kas man at tie cī gi mak sā tu al gu un no dro
ši nā tu vi su pā rē jo. Kā man tei ca, dzī vo ša na bū tu 
ko pā ar Ro lan du Šmi tu  (arī val mie rie ti, U–18 
iz la ses vie nu no lī de riem – aut.), kurš arī ir šā 
klu ba sis tē mā. Ne kā du ga ran ti ju par spē les lai ku 
ne bi ja – tas bū tu tre ne ra lē mums, un pēc šiem 
di viem ga diem Bar se lo nai bū tu brī va iz vē le  – 
pa tu rēt ma ni vai at teik ties bez jeb kā dām se kām. 
Pa do mā ju, pa ru nā jos ar cil vē kiem un sa pra tu, 
ka nav jē gas tur dzī ties – ti kai tā pēc, ka lī gums it 
kā bū tu ar Bar se lo nu, ku rai pa tie sī bā ne bū tu pat 
tu vu mā. Do mā ju, ja di vu trīs ga du lai kā sa snieg
šu to lī me ni, tad sa snieg šu – to pa šu vēl la bāk 
va ru pa veikt te pat, Rī gā. Tad arī ska tī šos, kam 
būs in te re se un kur spē lē šu.

– Jū ties pie tie ka mi spē cīgs, lai jau šo gad 
bū tu VEF pa ma ta sep ti ņu as to ņu spē lē tā ju 
ro tā ci jā?

– Do mā ju, U20 čem pio nāts pa rā dī ja, ka es 
va ru spē lēt, arī ie priek šē jā se zo na Val mie rā bi
ja pie tie ka mi veik smī ga. Pirms pa gā ju šās se zo
nas no de fi nē jām ma nus vā jos pun ktus, un šo gad 
daudz in di vi du āli strā dā ju ar Ga ti Mel de ri un Ju

ri An dži jev ski, ļo ti daudz pa lī dzē ja arī ārsts Jā nis 
Pet ro nis. Pats sa ju tu, ka ir liels pro gress, sa pro tu, 
ka ar sma gu dar bu va ru vir zī ties uz priekš u, un 
es mu ga tavs to tur pi nāt un piln vei do ties. Es mu 
la bāks ne kā pir ma jā rei zē, kad no nā cu VEF, un 
do mā ju, ka, jā, – ga tavs spē lēt jau šo se zon.

– U20 čem pio nāts ta vas ie spē jas no de
mons trē ja ci tiem, ta ču – vai arī tev pa šam tas 
bi ja kā jauns grū diens un pār lie cī ba pa šam 
sev, ka va ri sa sniegt vēl vai rāk, ne kā var būt 
pirms tam bi ji do mā jis?

– Zi nā mā mē rā var teikt, ka jā. Zi not, kā
dās lī gās spē lē vai rā ki no pre ti nie kiem, pret ko 
spē lē jām ša jā čem pio nā tā, un sa lī dzi not vi ņus 
ar se vi – jā, sa pra tu, ka es ne būt ne es mu zem
ākā lī me nī, un, ja vi ņi to var, tad kā pēc gan lai 
es ne va rē tu? Do mā ju, šo brīd es mu ga ta vāks to 
pie rā dīt, ne kā bi ju pirms Tal li nas.

– Kā ar šo die nas acīm iz ska tās – kā pēc ne
iz de vās tavs pir mais mē ģi nā jums Rī gā? Gan 
jau arī to reiz brau ci ar lie lā kām am bī ci jām.

– Ta gad pa ska to ties sa vas tā lai ka spē les, es 
ne maz bai gi ne brī nos, kā pēc ma ni no piet nās 
spē lēs ne lai da lau ku mā... Me tiens bi ja švaks, 
aiz sar dzī bā bi ju vājš. Ta jā pa šā lai kā ne ko ne
no žē lo ju, jo tāds tre niņ pro cess, kāds man to laik 
bi ja Rī gā, līdz tam man dzī vē ne bi ja bi jis. Kaut 
gan spē lē ju gan drīz ti kai LBL, ko pu mā tā bi
ja ļo ti la ba pie re dze, ie gu vu daudz gan spē les, 
gan pār lie cī bas zi ņā, un do mā ju, tas iz pau dās 
arī nā ka ma jā se zo nā Val mie rā. Ta gad pie nā cis 
laiks spert so li uz priekš u, kas ma nā ga dī ju mā 
ir at grie ša nās VEF.

– VEF uz šo brī di esat trīs Bēr zi ņi. Ko lik si 
uz krek la – Bēr ziņš vai var būt Bo nis?

– Nē, nē, dro ši vien pa lik šu pie Bēr zi ņa. Man 
per so nis ki ne gri bas likt uz mu gu ras sa vu ie sau
ku. Ne kas traks jau ne no tiks  – pie liks priekš ā 
vār da pir mo bur tu, un tad jau va rēs at šķirt.

– Bu tauts ir kon ser va tīvs tre ne ris, kas pār
sva rā spē lē ar tiem, kam pil nī bā uz ti cas, un 
īpa ši ne dod ie spē jas jaun ajiem. Nav ba žu ša jā 
sa ka rā?

– Ļo ti ce ru, ka ar ot ro pie gā jie nu spē šu pār
lie ci nāt tre ne ri, ka uz ma ni var pa ļau ties. Es mu 
ga tavs pie rā dīt se vi un šo ga du lai kā kā spē lē tājs 
no teik ti pro gre sē jis. Ie spē ja man tiks do ta, un 
man at liek mē ģi nāt to iz man tot. Ļo ti ce ru, ka 
tre ne ris uz ti cē sies.

– Or ga nisms būs ga tavs šā dam iz ai ci nā ju
mam jaun ā lī me nī, ņe mot vē rā, ka ie priek šē
jais gads būs pa gā jis bez no piet nā kas at pū tas?

– Do mā ju, ka būs. La bi, es ne zi nu, vai or ga
nisms iz tu rēs vi su se zo nu līdz bei gām, ta ču līdz 
šim vien mēr es mu va rē jis uz to pa ļau ties. Es
mu jau Jau nat nes lī gā spē lē jis pa trim ma čiem 
die nā, 80  mi nū šu no vie tas. Se zo nas vien mēr 
bi ju šas diez gan ga ras, un arī ta jās va sa ras, kad 
nav bi ju šas iz la ses, ne es mu ņē mis ga ras brīv die
nas – tā pat jau ļo ti lai kus vien mēr es mu sā cis 
ga ta vo ties nā ka ma jai se zo nai. Tā pēc ļo ti ce ru, 
ka ne būs pro blē mu arī nā kam se zon. Pro tams, 
ja ju tī šos ne daudz vā jāks, tad ko pā ar tre ne riem 
kaut ko do mā sim – var būt būs jā pa strā dā in di
vi du āli, var būt jā ie pau zē.

– Ko vis pār sa gai di no nā ka mās se zo nas – 
kur ce ri būt pēc tās bei gām?

– Ce ru no stip ri nā ties VEF ko man dā un, 
ja būs la bi iz de vu sies se zo na, – ska tī ties arī uz 
NBA draf a pus i. 

Ne katram 
spēlētājam «Bar

celona» piedāvā 
sadarbību, taču 
Jānis Bērziņš 

viņiem atteica un 
piekrita atgriez

ties rīgas VeF 
sastāvā. è
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Reālais

At gū ta 2011. gada pa va sa ra  
po zī ci ja

Pēc iz ci la jām feb ru āra bei gām un mar ta sā
ku ma, kad Del rej bī čā un In di an vel sā (abas ASV) 
Gul bis uz va rē ja 13 spē ļu pēc kār tas, se zo nas tur
pi nā jums vi ņam īs ti nav bi jis tik el pu aiz rau jošs, 
to mēr po zī ci jas ran gu ta bu lā lat vie tis spē jis uz
la bot so li pa so lī tim. Pēc tri um fa Del rej bī čā no 
109. vie tas ti ka uz lēkts uz 67., pēc In di an vel sas 
tikts uz 55. vie tu, bet ie kļū ša nu TOP 50 ga ran tē
ja četr as uz va ras Bar se lo nā (47. vie ta). Pēc Ro
mas mās te ra četr ām uz va rām Er nests ie kļu va 
TOP 40, bet pēc ne sen sa snieg tā ce tur tdaļ fi nā la 
Mon re ālā Gul bis jau klau vē pie TOP 30 dur vīm. 
19. augus ta ran gā Er nes tam 33. vie ta – tik augs
tu viņš pē dē jo rei zi bi ja 2011.  ga da ap rī lī, kad 
va ja dzē ja sākt aiz stā vēt ga du ie priekš ie gū tos 
mā la se zo nas pun ktus.

Šo gad Gul bis ir spē lē jis daudz tur nī ros, tur
klāt lie lā ka jā da ļā arī no pel nī jis pun ktus, līdz ar 
to ir ra du sies si tu āci ja, ka da ži no pel nī tie rei tin
ga pun kti vi ņam ran gā ne maz ne tiek pie skai tī
ti  (tiek ska tī ti mak si mums 18  tur nī ru pun kti, 
bet Gul bim re zer vē ir 9 pun kti no šā ga da sā
ku ma če len dže ra Vā ci jā). Lat vie ša pun ktu sum
ma «US  Open» star ta die nā sa stā dīs 1191, no 
ku riem lie lā kā da ļa (262) ie gū ti par Del rej bī čas 
ATP ti tu lu. Vēr tī gus pun ktus Er nests ie krā jis arī 
«Mas ters» tur nī ros Mon re ālā (180), Ro mā (115) 
un In di an vel sā  (106), bet piekt ais vēr tī gā kais 
starts bi jis Vimb ldo nā, kur ie gū ti 90 pun kti.

Vēl sep ti ņas ie spē jas tikt  
pie pun ktiem

No ie priekš mi nē tās pun ktu ta bu las va ram 
iz da rīt tā lā kos se ci nā ju mus. Šo gad lat vie tim 

ko pā jā aiz stāv 138 pun kti, kas ie gū ti četr os tur
nī ros. Vis maz des mit tiks aiz stā vē ti, uz sā kot 
«US Open» cī ņas, – tik pun ktus sa ņem tie spor
tis ti, ku ri ne pār var 1. kār tu. Ņu jor kā va ja dzē tu 
no star tēt la bāk, jo Er nes tam bei dzot būs iz de
vies tikt iz lik tā spor tis ta sta tu sā. Pir ma jās di vās 
kār tās tas ļaus iz vai rī ties no tik ša nās ar ran gā 
aug stāk stā vo šu pre ti nie ku, ta ču 3.  kār tā pre tī 
jau var būt kāds no TOP 8 (ja, pro tams, ne zau
dē ag rāk). Vie na uz va ra Ņu jor kā dod 45 rei tin ga 
pun ktus, di vas 90, bet trīs jau 180 – res pek tī vi, 
sa snie dzot 4.  kār tu, Er nests līdz ga da bei gām 
ne zau dē tu ap tu ve no šā brī ža po zī ci ju un prak
tis ki ga ran tē tu iz sē tā spor tis ta sta tu su arī nā ka
mā ga da pir ma jā «Grand Slam» tur nī rā Aus trā
li jā.

Pro tams, Ņu jor ka nav pē dē jā vie ta, kur šo
gad kriet ni uz la bot sa vas po zī ci jas, – ATP tū rē 
ro sī ba no tiks arī sep tem brī un ok tob rī. Vis pirms 
gan gai dā mas Dei vi sa kau sa cī ņas, ku rā Lat vi
jas te ni sis ti rei tin ga pun ktus ne var no pel nīt (tos 
sa ņem ti kai Pa sau les gru pas da līb nie ki). Mū su 
iz la si  (tos tarp Gul bi) re dzē sim «Arē nā Rī ga» 
no 13. līdz 15. sep tem brim, kad pre ti nie kos stā
sies So mi ja ar Jar ko Nie mi ne nu priekš ga lā. To 
pa šu Nie mi ne nu, ku ru Gul bis šo gad ap spē lē jis 
jau trīs rei zes. Nā ka ma jā ne dē ļā pēc cī ņām Rī gā 
Er nests ir plā no jis pie da lī ties «ATP To ur  250» 
sa cen sī bās Sankt pē ter bur gā, kur vi ņam bū tu iz
lik tā spor tis ta sta tuss. Šā das ka te go ri jas tur nī ros 
vēr tī gie pun kti sā kas no pus fi nā la – 90, fi nā lis
tam tiek 150, bet čem pi onam 250.

Ja Gul bis ne vē lē sies pa ņemt te ju mē ne si il gu 
pau zi, tad būs jā do das Āzi jas tū rē. Starp Ban

JĀ NIS CĪ RU LIS

Jau nā ka ma jā pirm die nā par vie nu no pa sau les spor ta 
epi cen triem kļūs ņu jor ka, ku rā no ri si nā sies ga da ce tur tais 
«grand Slam» te ni sa tur nīrs «US open».  
Lat vie šu uz ma nī ba, pro tams, būs pie vēr sta Er nes tam  
gul bim, kurš ņu jor kā pir mo rei zi būs iz lik tā spor tis ta  
sta tu sā. La ba ie spē ja, lai sper tu vēl so li tu vāk sa vam  
mēr ķim – Top 20 šīs se zo nas no slē gu mā.
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gko kas vai Ku ala lum pu ras sa cen sī bu  «(abas 
ATP To ur 250») da līb nie kiem Gul bja uz vārds 
nav at ro dams, bet ne dē ļu vē lāk Ja pā nā un Ķī
nā star tēs no zī mī gā kie 500 pun ktu tur nī ri. Ta
jos gan ie vē ro ja mā kas prē mi jas, gan rei tin gam 
tik ne pie cie ša mie pun kti. 90 pun ktu var sa ņemt 
jau par ce tur tdaļ fi nā lu, 180 par pus fi nā lu, 300 
tiek fi nā lis tam, bet 500 čem pi onam. Āzi jas tū res 
no slē gu mā, kā ie rasts, Šan ha jas «Mas ters» tur
nīrs (90 pun ktu 3. kār tā, 180 ce tur tdaļ fi nā lā, 360 
pus fi nā lā, 600 fi nā lā, 1000 čem pi onam). Āzi jas 
tū ri bie ži vien vai rā ki te ni sis ti iz laiž, at tais no jo
ties ar se zo nas gai tā uz krā to no gu ru mu, tā pēc 
šī var būt kā ie spē ja tikt pie ap jo mī gā ka pun ktu 
skai ta. Pie da lo ties «Mas ters» tur nī ros, gan ir arī 
savs mī nuss – ja ta jos tiek spē lēts, tad to pun
kti kļūst kā ob li gā ta rei tin ga sa stāv da ļa. Arī tad, 
ja zau dē jau 1. kār tā – tā Er nes tam ta gad ga du 
rei tin gā kā ob li gā tie skai tī sies Sin si na ti tur nī ra 
des mit pun kti (zau dē jums Mi hai lam Juž ni jam).

Pēc Āzi jas tū res gai dā mas vēl trīs spē ļu ne dē
ļas Eiro pā. Lī dzī gi kā Āzi jā tās sāk sies ar «ATP 
To ur 250» ka te go ri jas tur nī riem  (Mas ka vā, 
Stok hol mā un Vī nē), tur pi nā sies ar «ATP To ur 
500» sa cen sī bām Va len si jā un Bā ze lē, bet lie lā
ka jai da ļai te ni sis tu se zo na beig sies ar «Mas ters» 
tur nī ru Pa rī zē. Pēc tam pa re dzēts ti kai fi nāl tur

nīrs as to ņiem sek mī
gā ka jiem šīs se zo nas 
spor tis tiem  – lai Er
nests kva li fi cē tos tam, 
būs jā pa veic pat ļo ti 
lie li dar bi tu vā ka jos 
di vos mē ne šos.

Top 10 nā ka mā 
ga da sā ku mā?

Kā tad Gul bim 
iz pil dīt pa ša iz tei ku
mus šā ga da sā ku mā 
Ro ter da mā, kad par 
mēr ķi ti ka no sprausts 
TOP  20 šīs se zo nas 
bei gās? Līdz ran ga 
20. vie tai Gul bim paš
reiz pie trūkst ne daudz 
vai rāk kā 500 pun ktu, 
bet līdz des mit nie kam 
vai rāk ne kā 1500. 
Mēr ķi var sa sniegt jau 
pēc «US  Open»  – ie

kļū ša nu div des mit nie kā ga ran tēs pus fi nā la sa
snieg ša na. «Flus hing Meadows» kor tos Gul bim 
sek mī gā kais bi ja pir mais pa mat tur nīrs 2007. ga
dā, kad viņš ti ka 4. kār tā. Ko pē jā bi lan ce – se šas 
uz va ras un se ši zau dē ju mi. Iz cī not sa vu pir mo 
«Grand Slam» ti tu lu, lat vie tis de bi tē tu TOP 10...

No lai žo ties no pa šas aug stā kās mā ko ņu ma
li ņas, jā se ci na, ka ce ļā uz TOP  20 sa snieg ša nu 
Er nes tam ļo ti sva rīgs var būt Sankt pē ter bur gas 
tur nīrs. Tas no tiek uz vi ņam pie mē ro ta «hard» 
se gu ma, tur klāt sān cen ši nav ne uz vei ca mi – itā
lie tis Fon jī ni, serbs Tip sa re vičs, spā nis Ver das
ko, krie vi Juž nijs un Tur su novs. Er nests sa vu
laik spē jis ap spē lēt ik vie nu no vi ņiem, tā pēc 
ša jā tur nī rā būs jā tie cas ti kai uz pa šu aug stā ko, 
250 pun ktiem.

Āzi jā Gul bim līdz šim sek mes nav bi ju šas tās 
spo žā kās, pie mē ram, Šan ha jas mās te rī lat vie tis 
zau dē jis vi sus trīs ma čus, tā pēc 100 pun ktu di
vās ne dē ļās jau bū tu vē rā ņe mams pa nā kums. 
Ne būs gan liels pār stei gums, ja Āzi jas tur nī ri 
to mēr ne tiks spē lē ti. At grie žo ties Eiro pā, lat vie
ti no teik ti re dzē sim spē lē jam Vī nē (kopš sa dar
bī bas ar tre ne ri Bres ni ku tie ši tur Gul bis tre nē
jas) – arī ta jā mēr ķi jā uz stā da augs ti  (pus fi nāls 
vai fi nāls), kaut da līb nie ku sa stāvs no teik ti būs 
spē cī gāks ne kā Sankt pē ter bur gā. Bā ze lē, Va len
si jā un it īpa ši Pa rī zē re dzē sim vi sus pa sau les 
dū žus, ku ri sī vi spē ko sies par tik ša nu uz fi nāl
tur nī ru Lon do nā. Uz va ras ne viens tā pat vien 
ne dā vi nās, ta ču ie spē jas būs.

Pērn šā du ie spē ju Pa rī zē iz man to ja po lis Je ži 
Ja no vičs, no kva li fi kā ci jas aiz cī no ties līdz pat fi
nā lam. Ran gā no 69. vie tas viņš uz lē ca līdz 26., 
bet šo brīd ir jau 14. Lī dzī gi kā Ja no vičs sa vas ie
spē jas iz man to jis arī Ka nā das pār stā vis Mi lošs 
Ra oničs, ku ram Er nests pie kā pās pa vi sam ne
sen Mon re ālas ce tur tdaļ fi nā lā. Pār is centi met ri 
uz ot ru pus i, un pus fi nā lu (ie spē jams, vē lāk arī 
fi nā lu) sa snieg tu mū su te ni sists. Pa vei cās ka nā
die tim, kurš ne ma not ie lau zās TOP 10. Un vi ņa 
kon tā tā pat kā Gul bim šo gad ir ti kai viens «ATP 
To ur 250» ti tuls.

Ja ga da no ga lē Er nes tam pie tiks mo ti vā ci jas, 
tad div des mit nie ka sa snieg ša na ir pa vei cams 
mēr ķis. For sē jot no ti ku mus, var tikt arī des mit
nie kā, re ālāk to gan pa veikt bū tu nā ka mā ga da 
ie va dā, jo pērn ta ču ti ka iz laists «Aus tra li an 
Open». Ja vien tiks iz vir zī ti kon krē ti plā ni ķen
gu ru ze mes tū rei. Ta gad gai dī sim pa nā ku miem 
ba gā tu ru de ni! 

Top20

Er nes ta gul bja REI TIN GA PUN KTU SUM MA  
2013. ga da 26. augus tā

Pun kti Da tums Tur nīrs
45 09.09.2013. «US Open»
25 30.09.2013. Or le ānas «Chal len ger»
20 21.10.2013. Vī nes «ATP To ur 250»
48 04.11.2013. Eken tā les «Chal len ger»
65 17.02.2014. Ro ter da mas «ATP To ur 500»
20 24.02.2014. Mar se ļas «ATP To ur 250»

262 03.03.2014. Del rej bī čas «ATP To ur 250»
106 17.03.2014. In di an vel sas «ATP Mas ters»
45 21.04.2014. Mon te kar lo «ATP Mas ters»
55 28.04.2014. Bar se lo nas «ATP To ur 500»
20 05.05.2014. Min he nes «ATP To ur 250»

115 19.05.2014. Ro mas «ATP Mas ters»
45 09.06.2014. «French Open»
20 16.06.2014. Hal les «ATP To ur 250»
90 07.07.2014. «Wimbledon Open»
20 14.07.2014. Štut gar tes «ATP To ur 250»

180 11.08.2014. Mon re ālas «ATP Mas ters»
10 18.08.2014. Sin si na ti «ATP Mas ters»
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Met ma zāk, ie met vai rāk
Štrunts par če hiem. Lai vi ņi pa ši tiek ga lā 

ar sa vām lie tām. Maz liet jau mul si na, ka ho
ke ja liel valsts Če hi jas la bā ka jā klu bā «Lev» 
čum un mudž no ār zem nie kiem. «Lev» KHL 
čem pio nā tam šo va sar ga ta vo jas 19  (!) ār
zem nie ku: se ši so mi  – vārt sar gi Ve ha nens 
un En grēns, aiz sar gi Jā ko la un Mē en pē, uz
bru cē ji Ram steds un Ka pa nens, čet ri zvied ru 
uz bru cē ji – Da niel sons, Ter nbergs, Ri der vāls 
un Zak ri sons, aiz sargs Por se lands, ka nā die
šu aiz sar gi Gran jā ni, Ham frīss un Ois trihs, 
uz bru cē ji Kris ten sens un Aze ve do, slo vā ku 
aiz sargs Mi kušs, uz bru cējs Cin gels, kā arī 
skan da lo zā krie vu/uk rai ņu zvaig zne Žer devs. 
Če hi pa ši sa vās mā jās ma zā ku mā (13) un tad 
vēl cī nās par vie tu sa stā vā...

Pār bau des spē ļu re zul tā tus ne kad ne va jag 
ņemt pā rāk no piet ni. Jo tā pēc jau tās ir pār
bau des spē les. Šķiet, tas bi ja pirms 1982. vai 
1986. ga da pa sau les fut bo la čem pio nā ta, kad 
PSRS iz la se uz va rē ja gan drīz vis as pār bau des 
spē les, ta ču čem pio nā tā iz gā zās kā ve ca sē ta. 
Žur nā lis ti ar iro ni ju šo ko man du pat no sau ca 
par pa sau les čem pi oniem... pār bau des spē lēs.

Ābo la «Di na mo» līdz pār bau des spē ļu ka

ra ļiem vēl tā lu, ta ču jā pie krīt gal ve na jam tre
ne rim, ka po zi tī vā Prā gā bi jis vai rāk. Ābols: 
«Aiz va dī jām četr us ma čus, un vis i bei dzās 
ar vie nu vār tu star pī bu, va rē jām gan uz va rēt, 
gan zau dēt. Mums vēl ne pie cie šams vi su uz la
bot. Mums ne ti kai spē les ir viļņ vei dī gas, bet 
pat vie na ma ča ie tva ros va ram gan spē lēt lie
lis ki uz bru ku mā un ne vi sai aiz sar dzī bā, gan 
la bi no cī nī ties aiz sar dzī bā, bet ne ie mest ne
vie nus vār tus. To mēr pēc šiem ma čiem va ru 
se ci nāt, ka po zi tī vā bi ja vai rāk par ne ga tī vo.»

Kas tad bi jis po zi tī vais? Pērn «di na mie ši» 
mo cī jās ar ri pas da bū ša nu vār tos. Prā gā četr
os ma čos de vi ņas ri pas vār tos ti ka ie da bū tas. 
Maz tas nav. Tur klāt ri pas ti ka ie mes tas gan 
pēc skais tām iz spē lēm, at gā di not, ka esam 
pa dom ju ho ke ja at zars, gan pēc ne gai dī tiem 
me tie niem ar at spē li no aiz vār tes, gan ar at
kār to tiem me tie niem.

Dro ši vien jaun ajā se zo nā bū tis ki mai nī
sies «Di na mo» spē les stils. Tas vairs ne būs 
Pe kas Rau ta ka li o ie cie nī tais for če kings, ta ču 
vai tas būs Jū li usa Šup le ra ie cie nī tais pret uz
bru kums ar slaz du vei do ša nu vi dus zo nā? Tu
vāk Šup le ram, ta ču arī ne pil nī ga at teik ša nās 

no so mu sko las. Pir ma jā spē lē pret «AK Bars» 
mū sē jie uz bru ka pat vai rāk par ka za ņie šiem, 
ar 33 me tie niem gūs tot trīs vār tus. Kas ir nor
mā la re ali zā ci ja. Pret «Lev» un abos ma čos ar 
«Sa la vat Ju la jev» «di na mie ši» diez gan iz teik ti 
spē lē ja no aiz sar dzī bas. Var jau būt, ka kā dā 
no pē dē jiem trim ma čiem sta tis ti ķi arī kļū
dī ju šies ar me tie nu uz skai ti, ta ču ne jau vis
os tri jos. Rau ta ka li o lai kos, no pre sin go ju šies 
pre ti nie ku zo nā, mū sē jie rei zēm vie nu ri pu 
ie me ta ti kai ar 30 me tie niem. Nu pret «Lev» 
un ot ra jā ma čā pret Ufu vien kār ši fan tas tis ka 
re ali zā ci ja – trīs vār ti ar 14 un 15 me tie niem! 
Svaigs spē lē tājs to mēr ir la bāks ie me tējs! Ta ču 
tad sa vu iz de vī bu no pū de lēt ne drīkst.

Ābo la četr as mai ņas
Pirms Prā gas tur nī ra Ābols iz tei cās, ka 

pē dē jā ma čā jau bū šot tie mai ņu vir knē ju mi, 
kas pēc tam Rī gā tur pi nās ga ta vo ties se zo nai. 
Sa pro tu, ka ne vien mēr tre ne rim strik ti jā pie
tu ras pie iz li do ju šā vār da, tā pat ir sa vas ka ra 
vil tī bas un arī dzī ve ra da sa vas ko rek ci jas, ta
ču, ja Prā gas ce tur ta jā spē lē bi jis op ti mā lais 
sa stāvs, tad es es mu Ķī nas man da rīns.

kur likt Hosu?

prāgas mācības:
JĀ NIS MA TU LIS

Vēl par četr ām spē lēm Ar ta Ābo la de bi jai 
KHL gal ve nā tre ne ra ama tā pie tu vo ju šies 
Rī gas «Di na mo» meis ta ri. Četr u ko man du 
tur nīrs prā gā Ābo lam bi ja pir mais,  
ku rā viņš pa liek pē dē jais, ta ču re zul tā ti  
un daž brīd arī spē les kva li tā te nav slik ti. 
3:2 pa pil dlai kā pret Ka za ņas «AK Bars», 
3:4 bul lī šos pret prā gas «Lev», 0:1 un 3:4 
bul lī šos pret Ufas «Sa la vat Ju la jev».  
Di vi no prā gas tur nī ra – Ufa un Ka za ņa – 
ir no KHL gran du pirm ā gal da, bet «Lev» 
šo va sar vāc ļo ti stip ru ko man du,  
ku rā vie tas nav pat... če hiem.
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Četr as pil nas mai ņas KHL ie spē ja mas ti
kai tad, ja tur ir čet ri t. s. ju ni oru ve cu ma spē
lē tā ji – di vi 1992. ga da un di vi jaun āki vai arī 
vis i jaun āki. Tam at bil da ti kai Kuz men kovs. 
Tā tad – KHL ma čā no šā sa stā va va rē tu būt ti
kai se ši aiz sar gi un 11 uz bru cē ju. Tur klāt ma lā 
bi ja at stā ti Bu karts un Dže riņš. Ku ri lai kam 
to mēr nav uz ska tā mi par re zer vis tiem. Tā pat 
kā Re ķis.

Lab prāt pē tu da žā du sta tis ti ku, ta ču ne tik 
ļo ti, lai četr u spē ļu pro to ko lus pub li cē tu pil nī
bā. Ta ču šiem pro to ko liem ir savs skais tums. 
Ir re dzams, ka tre ne ri mek lē uz bru cē ju mai
ņu un aiz sar gu pār u vir knē ju mus. Pir ma jās 
di vās spē lēs ide āli dar bo jās Šče hu ras mai ņa 
ar In dra ši un Bu kar tu ma lās. Cen trā meln
strād nieks Šče hu ra, abās ma lās lat vju ho ke ja 
Pa ga nī ni. Ar Mi ka iz rā vie nu starp di viem aiz
sar giem, tad ri pas at spē li pa la bi Ro ber tam, 
un tad jau ri pu ļa rai dī jums tuk šos vār tos ir 
kā bal va dar bam. Vai In dra ša iz skrē jiens starp 

di viem aiz sar giem vai rā ku mā. Kon fek te! Tā
pat ri pas at spē le at pa kaļ pa me tie nam Bu kar
tam – Ro ber tam gai dī ta, tur pre tī «Lev» vārt
sar gam Aho ne nam ne gai dī ta. Re ti tā ga dās, 
bet šo reiz no ce tur tās ko man das ir tur nī ra 
di vi la bā kie spē lē tā ji: In dra šis MVP, Ozo
liņš  – la bā kais aiz sargs, bet Šče hu ra sa ņē ma 
bal vu kā mū su ko man das vis a tur nī ra la bā
kais spē lē tājs.

To ties pa ga lam spē le ne gā ja Vil so na trij
nie kam. Nē, cen tra uz bru cējs jau ka pā ja un 
vis pār bi ja viens no la bā ka jiem ša jā kvad rien
nā lē, ta ču abi ma lē jie... Ja par vie nu no slo vā
kiem – Haš čā ku – daudz maz viss ir skaidrs: 
šis Mar sels šo brīd vēl nav for mā un, kad rak
stu šīs rin das, nav zi nāms, vai viņš maz ce ļos 
uz Rī gu. Tre nē jies in di vi du āli, maz sli do jis – 
Nor munds Sē jējs jau sa vu laik ir ap de dzi nā
jies ar spē lē tā jiem, ku ri uz no met ni ie ro das ar 
no ka vē ša nos. Daudz bū tis kāks par Haš čā ku ir 
otrs Mar sels – Ho sa, kurš lai kam ta ču uz sa

vām ho ke ja mā jām aici nāts kā ri pu me tējs. To 
pa ras ti da ra pir mo di vu mai ņu spē lē tā ji, ta ču 
Ho sam pa gai dām ne iet ne ar vie niem, ne ot
riem, ne tre ša jiem. Lai kam lau ku mā jā iet Ģir
tam An ki pā nam, kurš Rī gā vis la bāk sa pra ties 
ar Ho su. Bi ja mē ģi nā jums Mar se lam pie jau cēt 
Ņi ži vi ju, ta ču pa gai dām ne sek mīgs.

Pār bau des spē lēs ar «To ros» un «Ņef ja
ņik» un arī Prā gā ce tur tos uz augš u vil ka Ci
pu lis, tre ša jā ma čā iz pel no ties pa aug sti nā ju
mu uz ot ro mai ņu pie Vil so na un Ho sas, bet 
pē dē jā spē lē trij nieks Ci pu lis – Vil sons – Ņi
živjs bi ja vis re dza mā kais. Ar di viem Vil so na 
go liem, Ci pu ļa pie spē li no aiz vār tes. Vai te 
vei do jas pirm ā/ot rā mai ņa? Tie «Di na mo» 
ho ke ja ska tī tā ji, kas ri pas spē li vē ro ju ši arī 
pirms tam pa sau les čem pio nā tos, dro ši vien 
at ce ras, ka tur pirm ā mai ņa bi ja Ci pu lis – Va
siļ jevs – Ņi ži vijs. Sa vu laik Sē jē jam bi ja do ma 
da būt Her ber tu uz Rī gu, ta ču vi ņam bi ja un 
jo pro jām ir la ba dzī ve Krē fel dē. Arī ho ke jā. 

ç lai arī rīgas 
«Dinamo» Prāgā 

palika pēdējā 
vietā, par turnīra 

vērtīgāko 
spēlētāju tika 

atzīts Miks 
iNDrašis.

kur likt Hosu?
«Aiz va dī jām četr us ma čus, un vis i bei dzās ar vie nu vār tu star pī bu,  

va rē jām gan uz va rēt, gan zau dēt. Mums vēl ne pie cie šams vi su uz la bot.»
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Vai Vil sons būs jaun o lai ku Va siļ jevs?
«Di na mo» šo brīd ir sep ti ņi uz bru cē ji uz 

pir ma jām di vām mai ņām, tā tad viens pa
liek pār i. Vai tre ne ri at kal ap vie nos trij nie ku 
Mei ja  – Dže riņš  – Bu karts? Kā dam jau būs 
arī jā pie ska ta jaun ie ce tur ta jā trij nie kā, kur 
cen trā itin la bi ie ju ties Kuz men kovs. Pēc Prā
gas at kri ta Ba ja rūns, ta gad tal si nie kam jā iet 
če hu sko lā Klad no pie Zde ne ka Voj tas. Ta ču 
ir kāds pa ra dokss: pār vēr šot «Lev» par le ģi
onā ru ko man du, če hi sa vos eks tra lī gas klu
bos at ļauj spē lēt ti kai pie ciem ār zem nie kiem. 
Vēl «Di na mo» ap tve rē ir Skvor covs, Pa vlovs, 
Bi čev skis, kurš, tā pat kā pār bau des lai ka uz
bru cējs Upī tis, ti cis pie sa vai no ju ma.

Uz bru cē jiem Prā gā pa ga lam ne vei cās ar 
pēc spē les me tie niem. Mačs ar «Lev» vis pār 
bi ja pa raug stun da, kā ne mest bul lī šus: abas 
ko man das no 16  me tie niem re ali zē ja ti kai 
trīs. Mums Šče hu ra, ta ču ot rais me tiens Po
lam bi ja ne sek mīgs, tā pat kā abi In dra ša un 
Bu kar ta, Ho sas un Skvor co va mē ģi nā ju mi. 
Spē lē par 3.  vie tu ne ie me ta ne In dra šis, ne 
Ņi ži vijs. Kāds bi ja tas spār no tais tei ciens par 
grū tī bām mā cī bās un vieg lu mu kau jā?

prāgas kauss hokejā
Di na mo (Rī ga) un AK Bars (Ka za ņa) 

3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Di na mo: Sed lā čeks, Ro bin sons – Pu jacs, Haš
čāks – Vil sons – Ho sa, K. Rēd lihs – Sot nieks, 
In dra šis – Šče hu ra – Bu karts, Ci buļ skis – Re ķis, 
Mei ja – Dže riņš – Ņi ži vijs, Ci pu lis – Kuz men kovs – 
K. Ozo liņš, Sar ka nis.
Vār ti: 11:23 Šče hu ra 1:0, 27:22 Bur mis trovs (Pe
so nens, Med ve devs) 1:1, 34:35 Step ltons (Var na
kovs, maz.) 1:2, 39:37 In dra šis (Bu karts) 2:2, 63:54 
Vil sons (Ro bin sons) 3:2.
Me tie ni: 33:16 (13:5, 10:6, 7:4, 3:1).
So di: 6 (Vil sons, Kuz men kovs, Haš čāks):8.

Di na mo (Rī ga) un Lev (prā ga) 
3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) 

Di na mo: Tel kvists, Ro bin sons – Pu jacs, In dra šis – 
Šče hu ra – Bu karts, La viņš – Sot nieks, Haš čāks – 
Vil sons – Ho sa, Ci buļ skis – Sik sna, Skvor covs – Pa
vlovs – Ba ja runs, Ci pu lis – Kuz men kovs –  Sar ka
nis, Po rejs.
Vār ti: 4:48 Aze ve do (Ku ba liks) 0:1, 14:49 In dra šis 
(Šče hu ra, Ci buļ skis, vair.) 1:1, 24:08 Bu karts (In
dra šis, Ro bi sons) 2:1, 25:48 Ri der vāls (Aze ve do, 
Jā ko la) 2:2, 39:02 Ri der vāls (Por se lands, Ku ba liks, 
vair.) 2:3, 47:08 Ci pu lis (Ho sa) 3:3, 65:00 Ku ba liks 
(iz šķi ro šais bul lī tis) 3:4.
Me tie ni: 14:37 (5:6, 3:15, 6:13, 0:3).
So di: 12 (Pu jacs, Sik sna, Ci buļ skis, Ro bin sons, La
viņš, Po rejs):8.

Aiz sar gi la bi.  
pa gai dām ti kai uz pa pī ra

Kad Sē jējs va sa ras vi dū uz Rī gu at da bū ja 
Pu ja cu, li kās, nu gan pil na lai me. Ozo liņš, Pu
jacs, Rēd lihs, Re ķis, Sot nieks, La viņš, Ci buļ
skis  – kur ti kai ne met ar ri pu, vi sur priekš ā 
Lat vi jas iz la ses aiz sargs! Plus pērn se vi la bi 
pa rā dī ju šais Po rejs, pie Eiro pas lau ku miem 
tri jās se zo nās jau pie ra du šais Ro bin sons, kā 
arī KHL ju ni ors Sik sna.

Var būt tā pēc, ka tā bi ja pē dē jā spē le, tā vai

rāk pa li ku si at mi ņā. 2:0 pret «Sa la vat Ju la jev». 
Rit spē les 13.  mi nū te. Bet va jag tre šo! Pu
jacs met no zi lās lī ni jas, Har ti kai nens me tie
nu blo ķē, un se ko Pīls trē ma pret uz bru kums 
starp di viem spē lē tā jiem, so mam rai dot ri pu 
starp Tel kvis ta kāj sar giem. Vie nu rei zi var ga
dī ties kat ram, ta ču nā ka ma jā mai ņā Har ti kai
nens ma nev ru at kār to, Ro bin so nam lie lā kas 
ne pa tik ša nas no vēr šot ar so da me tie na so du. 

Pēc Prā gas at kri ta Ba ja rūns un ta gad 
tal si nie kam jā iet če hu sko lā klad no pie 
zde ne ka Voj tas. î
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Jaun ais – šo reiz Sed lā čeks, pērn Ju čers – rau jas mel nu mu ti un iz ska tās  
ga na pār lie ci no ši, ta ču pie re dzē ju šais Tel kvists tā pat no jauš, ka pie nāks  

pun ktu spē les un tur viņš būs ka ra lis.

nā Rī ga» vai celt sa vu jaun o hal li. Re āla gan 
šo brīd nav ne vie na, jo «Di na mo» nu pat Piņ
ķos kriet ni pa lie li nā ju ši sa vu ģēr btuv ju kvad
ra tū ru, un šis lai kam nav tas ga dī jums, kad 
saim nieks pirms ban kro ta uz liek mā jai zel ta 
jum tu.

Ābo la un Co rī cī bā šo brīd ir des mit aiz sar
gu, ta ču KHL gan drīz vis as ko man das spē lē 
ar se šiem vai sep ti ņiem, bet arī tad sep tī tais 
vai as to tais ir šie li mi tē tie ju ni ori. Bū tu te pat 
Lie pā jā fārm klubs, viss bū tu vien kār ši – spē ļu 
pie re dzes no lū kos lai spē lē tur. Kad va ja dzē
tu, pa svil ptu mā jās. Ide āli bū tu, ja «Di na mo» 
bū tu savs fārm klubs VHL vai Balt krie vi jā. Ko 
ta gad? Sū tīt Po re ju un Ci buļ ski uz So mi jas 
Mes tis lī gas klu bu «Jo ki po jat»? Vai var būt uz 
Zvied ri jas un Če hi jas klu biem sū tīt Pu ja cu un 
Ozo li ņu? Po rejs var būt šo brīd vēl nav ga tavs 
KHL ho ke jam, ta ču klu bā jā pie tur. La vi ņa lī
gu mā gan esot kaut kā das at ru nas par as to tā 
aiz sarg a tie sī bām, ta ču šo brīd ot rais «Di na
mo» ve te rāns ne tu vu ne iz ska tās pēc as to tā 
aiz sarg a. Tu rēt des mit aiz sar gus ko man dā 
nav ra ci onā li, pat de vi ņi, ņe mot vē rā, ka Sik

sna drīkst uz spē lēt arī HK «Rī ga», ir daudz.
Ar vārt sar giem ir tā pat kā pērn ap šo lai ku. 

Jaun ais – šo reiz Sed lā čeks, pērn Ju čers – rau
jas mel nu mu ti un iz ska tās ga na pār lie ci no ši, 
ta ču pie re dzē ju šais Tel kvists tā pat no jauš, ka 
pie nāks pun ktu spē les un tur viņš būs ka ra
lis. Sed lā čeks arī Prā gā no spē lē ja pār lie ci no
šāk  – 3:2 pa pil dlai ka uz va ra pār Ka za ņu un 
ti kai 0:1 pret Ufu, 91,11% at vai rī to ri pu bi ja 
ot rais la bā kais rā dī tājs pēc En grē na – 94,64%. 
Tel kvis tam di vi 3:4 zau dē ju mi bul lī šos pret 
«Lev» un «Sa la vat Ju la jev». At me tot nost bul
lī šu sē ri ju, vien al ga iz nāk trīs ri pas spē lē, bet 
ar trim zau dē tiem vār tiem di ži daudz spē
ļu KHL čem pio nā tā ne uz va rē si. «Di na mo» 
vārt sar gu bi ju šais tre ne ris Ser gejs Nau movs 
ap gal vo, ka Tel lijs vār tos zi not, ko da rot. Bet 
man vien al ga lie kas, ka viņš par daudz spie žas 
pie la bā vār tu sta bi ņa, at brī vo jot daudz brī vas 
vie tas krei sa jā pus ē. Kur «le vie tis» arī sa vu ri
pu ie me ta.

Vārt sar gi ir arī sma gais jau tā jums So ču 
sa ka rā. Ne viens no trim ie priek šē jā pa sau les 
čem pio nā ta vārt sar giem šo brīd nav pie vie tas. 

Gud ļev skim So či diez ko ne spīd, vis ti ca māk, 
ka viņš spē lēs AHL vai ECHL, bet tur olim
pis ko spē ļu lai kā pau zes nav plā no tas. Ju čers 
tre nē jies in di vi du āli, bet «Di na mo» kop tre ni
ņos ti cis pie sa vai no ju ma. «Di na mo» GM Sē
jējs iz tei cies, ka Ma saļ skim pa re dzē tā nau da 
esot iz tē rē ta. Ne jau alū no dzer ta vai au to ma
šī nās iz pir kta, bet no pir kti ci ti spē lē tā ji. Šo
brīd iz ska tās, ka Sed lā čeks ir pa tu rams.

Dažs jau at ra dis ide ālo ri si nā ju mu: lai Ki
rovs Lip mans un Lat vi jas Ho ke ja fe de rā ci ja 
uz tu rot ko man du Krie vi jas VHL. Nie ka mil
jo nu vien va ja got. Do lā ros. Iz tē rēt va rot arī 
šā du sum mu la tos. Ja ir. Un tad ne va ja dzē šot 
fe de rā ci jai gau dot, ka «di na mie ši» ne alkst 
spē lēt iz la sē. Jo būs paš iem sa va ko man da.

Līdz 5. sep tem brim, kad pirm ā KHL spē
le, lai ka vēl pie tie ka mi. Vēl jau būs arī tra di
ci onā lā «Lat vi jas Dzelz ce ļa» kau sa iz cī ņa. Uz 
piekt o tur nī ru ie lūg ti «AK Bars» un Ja ros lav
ļas «Lo ko mo tiv», ar ku riem «di na mie ši» ir 
vie nā gru pā, kā arī Min skas «Di na mo», Prā
gas «Lev» un Pē ter bur gas SKA. Tur nīrs no tiks 
no 26. līdz 29. augus tam. Vī riem vēl jā svīst. 

prāgas kauss hokejā
Di na mo (Rī ga) un Sa la vat Ju la jev (Ufa)

 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) 
Di na mo: Sed lā čeks, Re ķis – S. Ozo liņš, In dra
šis – Šče hu ra – Bu karts, K. Rēd lihs – Sot nieks, 
Ci pu lis – Vil sons – Ho sa, Ci buļ skis – La viņš, Mei
ja – Dže riņš – Ņi ži vijs, Haš čāks – Kuz men kovs – 
Skvor covs.
Vār ti: 56:45 Hlis tovs (Zi nov jevs, Rū žič ka) 0:1.
Me tie ni: 15:22 (4:3, 5:12, 6:7).
So di: 8 (Re ķis 6, Ņi ži vijs):8.

Di na mo (Rī ga) un Sa la vat Ju la jev (Ufa)
 3:4 (2:2, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) 

Di na mo: Tel kvists, K. Rēd lihs – S. Ozo liņš, In
dra šis – Šče hu ra – Ho sa, Ro bin sons – Pu jacs, 
Ci pu lis – Vil sons – Ņi ži vijs, La viņš – Sot nieks, Mei
ja – Kuz men kovs – Haš čāks, Ci buļ skis – Po rejs, 
Skvor covs – Pa vlovs – Ba ja runs.
Vār ti: 5:18 Vil sons (Sot nieks) 1:0, 11:19 Vil sons 
(Ci pu lis, Ozo liņš) 2:0,
12:20 Pīls trēms (Har ti kai nens) 2:1, 17:28 Hlis tovs 
(Koļ covs) 2:2, 22:03 Haš čāks (Kuz men kovs) 3:2, 
41:05 Fi la tovs (Har ti kai nens, Ma ka rovs) 3:3, 65:00 
Har ti kai nens (iz šķi ro šais bul lī tis) 3:4. 15:17 Har ti
kai nens ne re ali zē ja so da me tie nu.
Me tie ni: 15:22 (4:3, 5:12, 6:7).
So di: 12 (Pu jacs, Vil sons, Haš čāks, Mei ja, Sot nieks, 
Kuz men kovs):10.

Vie nā no ie priek šē jām spē lēm šie pa ši aiz
sar gi di vas ri pas jau bi ja «no ri ju ši». Vai abu 
vie nī bu pir mais mačs, kad «Sa la vat Ju la jev» 
vār tus gu va lī dzī gā ma nie rē, grēk āžos no nā
kot Ozo li ņam un Re ķim. Vai tie šām pie re
dzē ju šie aiz sar gi bū tu aiz mir su ši, kā jā spē lē? 
Lai kam ta ču nē. Jau Piņ ķos Ābols tei ca, ka 
esot dī vai na sa jū ta  – tre ni ņos viss iz nā kot, 
ta ču spē lēs arē nā ne. Jo lau kums «Inbox» 
hal lē ir ma zāks un šau rāks, tur aiz sar gi viens 
ot ram tu vāk, ta ču, no nā kot nor mā la iz mē
ra lau ku mos, spē lē tā ji jū tas kā lid lau kā. Kur 
iz eja? To ir pat trīs. Pār bū vēt «Inbox» hal li 
nor mā liem iz mē riem, tre nē ties ti kai «Arē

cen tra uz bru cējs 
kails VilsONs  
ka pā ja un bi ja  
viens no la bā ka
jiem ša jā kvad
rien nā lē, ta ču abi 
ma lē jie... è
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VASIĻEVSKIS
l i e l ā  i n t e r v i j a

– Va dim, īs ti ne zi nu, vai te vi ar šīs die nas 
re zul tā tu jā ap sveic vai jā iz sa ka līdz jū tī ba?

– Jā, es mu rē ķi nā jis, ka pie trū ka piec des
mit vie na centi met ra. Var gan vie nu, gan ot
ru – gan ap sveikt, gan iz teikt no žē lu, ka ne ti
ku fi nā lā. No ot ras pus es, sa lī dzi not ar pē dē
jiem trim ga diem, sā kot ar 2010. ga da Eiro pas 
čem pio nā tu, šo brīd man ir pro gress. Ie priek
šē jos ga dos ir bi jis re zul tāts 65 met ri vai vis
pār bez re zul tā ta pa li ku un pē dē jās vie tas. Šo
gad starp da līb nie kiem es mu ie sprau cies pa 
vi du, biš ku virs vi dus lī ni jas. Uz ska tu, ka pē
dē jo ga du lai kā lie la jās sa cen sī bās man tas ir 
pro gress. Līdz ar to ma ni var ap sveikt. Re zul
tāts... Gri bē jās, pro tams, aiz mest pār i 80 met
riem. Ja bū tu aiz me tis 82  met rus un ne bū tu 
ti cis fi nā lā, ne bū tu lie la skā de. To mēr, kā ir, tā 
ir. Ņe mot vē rā, ka vi su se zo nu es mu tre nē jies 
bez tre ne ra, es mu no sta bi li zē jis re zul tā tu ro
be žās no 79 līdz 82 met riem. Uz ska tu, ka tas ir 
nor mā li. Vēl no rī ta bi ja jā star tē, kad īpa ši nav 
pie rasts, kaut gan cen tos Rī gā iet uz tre ni ņiem 
no rī ta mest. Cik īsā lai kā var sa ķert kaut ko... 
Kurš brauc uz pa sau les čem pio nā tu, uz zi nā ju 

prin ci pā pē dē jā brī dī, no sa cī ti di vas ne dē ļas 
pirms sa cen sī bām. Tas tā pēc, ka ne bi ja mums 
ne kā du kri tē ri ju, kā no tiks at la se uz pa sau les 
meis tar sa cīk stēm.

– Šo gad ti kai vie nos ma čos esi me tis tā
lāk par 80 met riem, bet lai kam se zo nas lai
kā ti kai Mas ka vā pir mo reiz iz ska tī jās, ka ir 
re zul tā tu sta bi li tā te.

– Šo gad daudz pa mai nī ju sa vā tre ni ņu plā
nā. Aiz gā ju prom no Va len tī nas Eidu kas tre
ni ņu gru pas, ta gad tas ma ni vairs ne no spiež, 
un mā cē ju se vi sa ga ta vot tā, ka aiz skrē ju līdz 
ga lam un pir mo me tie nu uz me tu uz 79 met
riem, kas ir vi dē jais šā ga da sta bi lais me tiens. 
Ar pir mo me tie nu bi ja pār lie cī ba, jā, ot rais 
bi ja drus ciņ tu vāks – 77,59 met ri, bet ar sa
jū tu, ka man re zul tāts it kā jau ir, gā ju jau uz 
vi su ban ku – būt vai ne būt. Pro tams, teh nis ki 
at kal ir sa vas ni an ses, bi ja kļū da. Re zul tā tam 
it kā pēc iz me tie na un spē ka va ja dzē ja būt 
tā lā kam, bet teh nis kais iz pil dī jums ne daudz 
pie kli bo ja, un līdz ar to re zul tāts bi ja ma zāks. 
To mēr šo gad man nav tā, kā bi ja pa gā ju šo
gad vai aiz pa gā ju šo gad, kad sā ku skriet un 

un šķēpa mešanas VIRTUVE
DAI NIS ĀzENS

pa sau les čem pio nāts viegl at lē ti kā Mas ka vā šķēp me tē jam 
Va di mam Va si ļev skim bei dzās ag rāk, ne kā pa šam bū tu  
gri bē jies. pus met ra pie trū ka, lai ie kļū tu la bā ko  
div pa dsmit nie kā. Vai pēc vi sām iz mai ņām, kas no ti ku šas 
pēc Lon do nas olim pi ādes, tas ir la bi vai slik ti,  
«Spor ta Avī ze» pēc kva li fi kā ci jas sa cen sī bām vai cā ja  
pa šam spor tis tam. Ci lā ti ti ka arī jau tā ju mi par tre ne riem, 
bi ju šo tre niņ gru pu, hi po te kā ra jiem kre dī tiem, se zo nas  
bu dže ta bie zu mu, nau das ma ka un ga ta vo ša nās se zo nas 
gal ve na jiem ma čiem at tie cī bām un nā kot nes plā niem,  
at bil žu uz ku riem pie tik tu di vām in ter vi jām.
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«Lat vi jā ir vie na iz ci la tre ne re Va len tī na Eidu ka. Jā, ir gints pa la meiks,  
bet vi ņam ir sa vi di vi spor tis ti. Tā pēc viņš skaid ri un gai ši pa tei ca,  

ka var man kā du tre ni ņu no va dīt, bet ne grib, jo sa prot, ka pro fe si onā li  
spor tis ti vi ņam var būt, mak si mums, di vi.»

un šķēpa mešanas VIRTUVE
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v a d i m s  v a s i ļ e v s k i s

ne va ru pat līdz lī ni jai aiz skriet. Un tad man 
ir 65  met ri bi ju ši... Šo gad sta bi li 79  met rus 
va rē ju aiz mest. Tas no zī mē, ka ir pro gress. Ja 
tā tur pi nā šu arī nā kam gad, tad, ce ru, ka būs 
la bāk ne kā šo gad, ka ne ies uz le ju, bet būs re
zul tā tu iz aug sme. Šis gads man ir tāds pats kā 
2003. gads.

– Tei ci, ka ne va rē ji aiz skriet līdz ga lam. 
Kā tas iz pau dās?

– Tas ir tā, ka sil do ties viss ir nor mā li, me
tu pat pār i as toņ des mit met riem, un ci ti brī
nās, kā es ne va ru aiz mest. Kā pa sa ka «sā kam 
sa cen sī bas», man, ne zi nu, kā pēc, kaut arī no 
ār pu ses iz ska tos drau dīgs, bai gais ve cis, iek
šā man sāk vā rī ties tā, ka man vien kār ši at
ņem kā jas. Sā ku skriet, un man ir tik mīk stas 
kā jas, ka es ne va ru pa skriet. Un, ja es skrie
nu, man lie kas, ka es skrie nu, bet tre ne ris no 
ma las ska tās un sa ka, ka kā jas man vel kas no 
aiz mu gu res. Līdz ar to es ne to pa šu skrē jie
nu va ru iz skriet, ne tos pa šus krus tso ļus. Līdz 
ar to teh nis kā iz pil dī ju ma nav vis pār. Ja ska
tās kāds no ma las, tad va rē tu pa do māt, ka es 
šķē pu vis pār ne mā ku mest un es mu to pir
mo reiz pa ņē mis ro kās. Šo gad tā ne bi ja. Šo
gad es to iz slē dzu, es va rē ju aiz skriet līdz tām 
bei gām un uz mest re zul tā tu, kaut vai tos pa
šus 79 met rus, kas pa sau les čem pio nā tā dod 
15. vie tu.

– Kas te vi šo gad vairs ne trau cē ja un tu 
va rē ji aiz skriet līdz lī ni jai?

– Tas ir viss ko pā pa ga du. Pa mai nī ju tre
ne rus – viens es tre nē jos. La bi, teh nis kā zi ņā 
tas ir mī nuss, bet no tre niņ gru pas vie dok ļa... 
Pats zi ni, kā da mums bi ja tre niņ gru pa, ne bi
jām mēs tie drau dzī gā kie cil vē ki. Tas ir at gā jis 
ma lā, un par to man nav jā do mā. Man nav jā
sa trau cas, nav jā ben dē sa vi ner vi kat ru die nu 
vai kat ru ot ro. Pie mē ram, kad uz tre niņ no
met ni aiz brau cam mēs, trīs «zvaig znes» lie las, 
kaut ko sa vā star pā ne va ram sa da līt, vie nam 
ot ru ir jā ēd. Tas jau vien ir pa vi sam sa vā dāk. 
Teh nis kais darbs... Pē dē jās pus ot ras ne dē ļas 
ar tre ne rī ti sa dar bo jos, vi ņa pa ska tī jās ma nu 
teh nis ko iz pil dī ju mu. Var būt tas bi ja biš ku 
par maz, var būt, ja bū tu sā cis mē ne si ag rāk 
teh nis ko iz pil dī ju mu slī pēt, bū tu sa vā dāk. To
mēr vie nā ga dā, kā tre ne ris sa ka un kā dau dzi 
to sa ka, ja esi kaut ko pa lai dis, va ri no sta bi li
zē ties un ne kā das lie lās iz aug smes ne būs. Lai 
sāk tos iz aug sme, jā pa iet ga dam, di viem. Es 
jau par ne kā du lie lo iz aug smi vairs ne va rē tu 
ru nāt, jo it kā ve cums nāk vir sū, ta ču nā kam

gad, ja būs teh nis kā sa dar bī ba ar tre ne rī ti, va
rē tu no sta bi li zē ties 82 līdz 85 met ru ro be žās, 
ja, tā pat kā šo se zon, vi su ga du pa va dī tu tre
ni ņos viens pats, un nav mums ne kā du pār
pra tu mu.

– Ko jūs tre niņ gru pā īs ti ne va rē jāt sa da
līt?

– Es pats īs ti ne va ru sa prast. Tās ir kaut 
kā das ik die nas ķi be les, sav star pē jas ne sa pra
ša nās. Var būt es kaut kur es mu vai nīgs. Tā ir 
ne spē ja pie dot viens ot ram, ne spē ja sa prast, 
ka tā ga dās dzī vē, ka ar to dzī ve ne bei dzas un 
jā iet uz priekš u. Pats zi ni, kā lat vie ši sa ka, ka 
gal ve nais ir  – no ēst ot ru lat vie ti, ne vis pa lī
dzēt un pa lī dzēt tikt uz augš u. Ap ēst sal da jā. 
Tie ir lat vie ši. Kad bi ju aiz brau cis trīs ne dē ļas 
no met nē pie krie viem, pa dzī vo jis tur, pa ska
tī jies, kā das vi ņiem ir at tie cī bas. Vi ņi, kaut 
arī vie nā gru pā viens ot ram ir kon ku ren ti, 
tre ni ņos vi ņi viens ot ram ti kai pa līdz un ne
cen šas viens ot ru ap ēst – ne ie dot sva rus, kaut 
ko ie riebt, no vē lēt ļau nu, ne veik smi. Tas at
tie cas uz jeb ku ru re zul tā tu, pa nā ku mu  – tas 
ie tek mē.

– Vai tas no zī mē, ka tu, šo gad iz ejot sek
to rā sa cen sī bās Lat vi jā, ne do mā ji par to, lai 
ne vei cas pā rē jiem, bet vai rāk ska tī jies pats 
uz se vi?

– Es jau ne kad ne vie nam slik tu ne es mu 

vē lē jis. Kā Zi gis jau trīs ga dus pēc kār tas man 
stās ta, ka me tī šot tā lāk par ma nu Lat vi jas re
kor du. Die va dēļ, lai viņš to met. Es vi ņam to 
no vē lu. Lai cil vēks to da ra, bet, at nā kot uz tre
ni ņu, ta jā nai dā jau es sā ku kļūt par vi ņiem – 
ja pret ma ni slik ti, kā pēc lai es la bi vi ņiem? 
Līdz ar to bi ja jā iz kļūst no tās gru pas ār ā, cil
vē kiem no vē lot la bu. Ja cil vēks vēl ļau nu un 
ne māk zau dēt, tas vien pa rā da ta vu lī me ni.

– Var būt jūs, pui ši, vien kār ši tre ne ri 
da lī jāt, jo tas jau lai kam ir Gi ne sa re kor da 
cie nīgs ga dī jums, ka vie na tre ne re tre nē tik 
daudz augst as kla ses spor tis tu?

– No sa vas pus es tre ne rī ti ne kad ne es mu 
da lī jis. Ne es mu tei cis, ka vi ņa pie vēr stos kā
dam ma zāk. To ne at ce ros. Jā, var būt ir bi ju ši 
brī ži, kad man ir it kā ma zāk uz ma nī bas, bet 
tas ir zie mā, jo va sa rā vis iem uz ma nī ba tiek 
vie nā da. Var būt vie nam vai rāk, ot ram ma
zāk, bet to no sa ka teh nis kās va ja dzī bas. Vi ņa 
redz vi su un, ja man viss ir kār tī bā, ti kai to 
arī pa sa ka, ka viss ir kār tī bā, vai rāk uz ma nī
bas vel tot vi ņiem. Jā, var būt sva ros vi ņa ne sēž 
bla kus, bet tur tas arī nav va ja dzīgs. Vi ņa pa

sa ka, kas ir jā iz da ra, un, ja tu gri bi to da rīt, 
da ri priekš se vis, ne vis tre ne ra. Ja cil vē kiem 
va ja dzīgs arī tre ne ris, lai stāv bla kus pie sva
riem un skai ta, cik rei zes viņš uz tai sa... Ja tā ir 
uz ska tī ša na par da lī ša nu, tā ir ci ta ru na.

Ne do mā ju, ka mēs da lī jām tre ne ri. Mēs 
tre niņ gru pā, un to dau dzi pa sau lē ir at zi nu
ši, es mu par to la sī jis, kā pro fe si onā li spor tis
ti vie nam tre ne rim varam būt viens, mak si
mums – di vi. Trīs ir gries ti, bet mēs pie tre ne
res bi jām pie ci – trīs dže ki un di vas mei te nes, 
An sis Brūns bi ja, kas va rē ja 80  met rus aiz
mest. Tas jau ir se ši – du bul ti par daudz. Plus 
vēl jaun ie ta lan ti. Tā pēc var būt mēs ne va ram 
sa vā star pā sa dzī vot.

– Pirms pa sau les čem pio nā ta olim pis
kais čem pi ons Dai nis Kū la tei ca, ka vi ņa 
lai kā ne kas tāds nav bi jis ie spē jams un ka 
vis i nā ku ši vien lai kus uz tre ni ņu.

– Kad bi ju tre niņ no met nē Krie vi jā, tur pa
tei ca tā – ja at nāk kāds ar zvaig žņu sli mī bu, 
mēs vi ņam ar kā ju pa di be nu un ār ā. Mums 
nav va ja dzī gi ie do mī gi cil vē ki, kas no se vis 
ir ie do mā ju šies ne zin ko. Kaut vai lai vi ņiem 

ir tās di vas olim pis kās me da ļas un pā rē jiem 
ne kā nav. Vi ņiem sa vā gru pā vis iem ir jā būt 
vien lī dzī giem. Mums Lat vi jā īs ti nav, no kā 
spor tis tus at la sīt. Tie, kas ir, tie ir. Krie viem, ja 
vie nu iz me tīs ār ā, būs, ko ie likt vie tā. Vi ņiem 
jaun ais nāks iek šā, mums nav. Tā pēc mums ir 
tā  – at nā ca vie na «zvaig zne», iz mē tā ja pirk
stus, ar ot ru sa strī dē jās. Līdz ar to mēs esam 
ie naid nie ki, kas viens ot ram gan drīz ga ta vi 
pār grauzt rīk li. Līdz ar to tre niņ gru pa ne vei
do jas, nav iek šē jās kon ku ren ces, un mums 
ne var būt kon ku ren ce ar vi su pa sau li. Mēs 
viens ot ru jau esam ap ēdu ši, un mums vairs 
nav spē ka cī nī ties ar kā du vēl, jo mums jā cī
nās sa vā star pā. Tas nav no slē pums, ka mums 
dau dziem ir sa kā pis gal vā un var būt arī man 
ir biš ku kaut kas, jā.

Ne gri bu ne par vie nu neko slik tu teikt. 
Kat ram ir savs, un kat ram pie nāks tas laiks, 
kad viņš sa pra tīs, kā das kļū das un kur ir pie
lai dis, kas nav sa nā cis. Kat ram ir jā iz da ra sa vi 
se ci nā ju mi, kā pēc vi ņam dzī vē ir sa nā cis tā un 
ne sa vā dāk.

– Tev pa šam var būt ne tik daudz šķē pa 

«Es es mu par ve cu tam, lai mai nī tu val sti. To man pa tei ca skaid ri un gai ši. 
Man ve cums ne at ļauj. Vi ņi pa tei ca, ja vēl 26 ga di bū tu, tad bū tu ie spē jas, 
vēl ņem tu ma ni. Ne teik šu kon krē ti, kas, kur un kā pēc, bet tā man pa tei ca.»

Maskavā par savu sniegumu  
Vadimam nenācās sarkt kā pirms 

četriem gadiem Berlīnē – paveica to, uz 
ko bija spējīgs. è
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me ša nas sek to rā kā ār pus tā ir sa nā ku šas 
da žā das grū tī bas, ar ko ir nā cies tikt ga lā. 
Vai tu uz ska ti, ka tas tev bi ja tā kā pel nīts?

– Tas ir viss ko pā – gan tre niņ gru pā grū
tī bas, kas ir bi ju šas, gan arī ma nā pri vā ta jā 
dzī vē. Tas pats kre dīts. To es pa ņē mu la ba jos 
ga dos, kad ce rē ju, ka viss būs la bi un ka to no
mak sā šu. Kad ne vei cās tik la bi, kā ce rēts, tās 
ir grū tī bas, kas vel kas man līdz i un kaut kā dā 
zi ņā no spiež, jo man ir jā do mā par fi nan sēm. 
Otrs, tas, kas no spiež tre ni ņā. Ja pa ska tos pa
sau lē un Eiro pā uz cil vē kiem šķēp me ša nā, 
kam ir re zul tāts ma zāks ne kā man, kam nav 
olim pis kās me da ļas, tad fi nan ses vi ņiem, lai 
sa ga ta vo tos se zo nai, ir kriet ni, pat des mit rei
žu lie lā kas ne kā man. Tad es sa pro tu, ka man ir 
jā cī nās ar to, ar ko ne maz nav re āli cī nī ties. Ja 
iz so lē es va ru so līt no sa cī ti des mit tūk sto šus, 
viņš – simts, kā das ir ma nas iz re dzes? Nul le 
pret vie nu. Vi sus pun ktus ap ko po jot, man ir 
jā do mā, kas, ko, kā un kā pēc? Grū ti cī nī ties. 
Pie mērs no dzī ves. Tur kam Fa ti ham Ava nam, 
ku ram per so nis kais re kords ir 85 met ri un īs
ti ne vie nas me da ļas nav, ja ne skai ta Eiro pas 
U23 čem pio nā tu, ga da bu džets ir sep tiņ des
mit tūk sto ši ASV do lā ru. Man pret vi ņu cī nī
ties ir vie nos vār tos. Vi ņam ir ie spē jas braukt 
uz no met nēm, kur vien viņš vē las, vi ņam ir 
tre ne ru ie spē jas ne ti kai sa vā val stī, bet viņš 
var braukt pa pra sīt pa do mu kā das ci tas valsts 
augst as kla ses spe ci ālis tam  – tā pa ša krie va 

Ser ge ja Ma ka ro va, če ha Ja na Že lez ni ja – un ir 
ga tavs vi ņiem sa mak sāt par ve se la ga da tre ni
ņiem. Man tā du ie spē ju nav. Es ņe mu to, kas 
man ir. Lat vi jā ir vie na iz ci la tre ne re Va len tī
na Eidu ka. Jā, ir Gints Pa la meiks, bet vi ņam ir 
sa vi di vi spor tis ti. Tā pēc viņš skaid ri un gai
ši pa tei ca, ka var man kā du tre ni ņu no va dīt, 
bet ne grib, jo sa prot, ka pro fe si onā li spor tis ti 
vi ņam var būt, mak si mums, di vi. Ci tus mū su 
tre ne rus, kas bū tu aug stā pro fe si onā lā lī me
nī un va rē tu ma ni uz tre nēt vai vis maz no tu
rēt ma nus re zul tā tus 83–85 met ru ro be žās, es 
paš reiz ne re dzu. Lai es brauk tu uz kā du ci tu 
val sti un ņem tu tre ne ri, man ir jā mak sā nau
da vi ņam. Un man tās ie spē jas nav. Tad kur 
es pa lie ku? Es pa lie ku viens pats mā jās, va ru 
kā du pa do mu pa pra sīt, bet mi ni mā li.

– Cik, Va dim, ir tavs ga da bu džets, ja sa
lī dzi nā ji ar tur ku?

– Šo gad tre niņ plā na bu džets man bi ja ie
da līts čet ri tūk sto ši la tu.

– Drus ciņ ir at šķi rī ba.
– (Sme jas.) Es rē ķi nu to at šķi rī bu, kas bi ja, 

kad es bi ju to pa «ve cis». Mak si mā lais bu džets 
se zo nai man bi ja 12 tūk sto ši la tu, ko va rē ju at
ļau ties iz tē rēt tre niņ no met nēm, bet tur kam ir 
35 tūk sto ši la tu, kas ir trīs reiz vai rāk par ma
nu mak si mā lo bu dže tu. Ta gad mū su bu dže
ta star pī ba ir kā das de vi ņas rei zes. Tas ir ar 
tur ku, bet kāds bu džets ir nor vē ģim An dre
asam Tor kil dse nam, kāds tas ir so mam Te ro 

Pit ka me ki. So mam, ne rē ķi not fir mu, kas vi ņu 
ap ģērbj, sa vā val stī ir vēl čet ri spon so ri. Man 
Lat vi jā nav ne vie na spon so ra, ne viens pat nav 
ie mi nē jies par to, ka ne var daudz at bal stīt, bet 
ņem, pie mē ram, div simt la tu. Lai vis maz kaut 
kāds mi ni mums bū tu.

– Tad man gri bot ne gri bot ro das jau tā
jums, vai ne viens tev nav pie dā vā jis mai nīt 
pa valst nie cī bu?

– Es es mu par ve cu tam, lai mai nī tu val sti. 
To man pa tei ca skaid ri un gai ši. Man ve cums 
ne at ļauj. Vi ņi pa tei ca, ja vēl 26 ga di bū tu, tad 
bū tu ie spē jas, vēl ņem tu ma ni. Ne teik šu kon
krē ti, kas, kur un kā pēc, bet tā man pa tei ca.

– To mēr ar šo 15.  vie tu tu esi no dro
ši nā jis vie tu Lat vi jas Olim pis ka jā vie nī
bā (LOV) arī nā kam gad.

– Pēc kri tē ri jiem, kā man tei ca, tā ir 1.–
16. vie ta pa sau lē, un jā ap steidz ir pus e da līb
nie ku. Da līb nie ki mums bi ja 33, es mu 15. vie
tā un pēc kri tē ri jiem es mu no dro ši nā jis vie tu 
B sa stā vā. Tas no zī mē, ka dar bu es ne mek lē ju, 
bet tur pi nu tre nē ties un ga ta vo jos nā ka mā ga
da Eiro pas čem pio nā tam.

– Kā di ir ta vi plā ni at li ku ša jai se zo nas 
da ļai?

– Šo brīd jo pro jām es mu Mas ka vā, kur bū
šu līdz 19. augus tam. Ap ru nā jos ar Va len tī nu 
Eidu ku. Vi ņa šo se zon ir ga ta va pie ska tīt ma ni 
teh nis kā dar ba tre ni ņos. Ru nā šu ar me ne dže
ri Lud mi lu Oli ja ri, kā das man ir ie spē jas star
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tēt. Di man ta lī ga ma ni diez vai ņems, bet uz 
sī kā kiem ko mer cma čiem aiz braukt un var būt 
kā du ka pei ku no pel nīt, ja ie kļūst trij nie kā, 
var. To mēr tas ne bū tu gal ve nais. Šo brīd jū tu, 
ka va ru uz la bot sa vu se zo nas la bā ko re zul tā tu. 
Tā pēc re dzēs, kā dās val stīs un kad būs sa cen
sī bas, un ce ru, ka kā dās vie nās – di vās sa cen
sī bās vēl va rē tu star tēt.

– Kaut vai ar vie nu me tie nu un par di
viem centi met riem, šo gad Lat vi jā esi me tis 
vis tā lāk. Vai tev pa šam tas kaut ko no zī mē?

– Kopš 2006. ga da šo la ti ņu tu ru. It kā jau 
tas ne ko man ne mai na ne bu dže tā, ne pres ti
žā. Jaun ie it kā met. Zi gis munds Sir mais tu
vo jas, līdz di viem centi met riem pie tu vo jās, 
Ro lands Štro bin ders met, bet es jū tu, ka arī 
pats va ru mest tā lāk, un Lat vi jā cen tī šos būt 
pir mais vēl kā du ga du. Pro tams, ja ne no tiks 
kā di brī nu mi un kāds ne me tīs 90 met ru. Tad 
man būs grū tāk pēc pirm ās vie tas tiek ties, bet 
85–86 met ru ro be žās kā du ga du es vēl va rē
tu būt lī de ris Lat vi jā. Es gri bē tu Ēri ku Ra gu 
pār spēt. Ti kai ne at ce ros, cik ga dus Ēriks bi ja 
lī de ris Lat vi jā  (no 1997. līdz 2005.  ga dam  – 
D.  Ā.). Drīz jau va ja dzē tu būt lī dzī gi. Kopš 
2006. ga da es mu bi jis la bā kais Lat vi jā – vai nu 
tā lu no pā rē jiem, vai ar vie nu centi met ru (šo

gad di viem, kaut gan gads vēl nav bei dzies). 
Cī nī šos, lai uz la bo tu sa vu re zul tā tu, un, ja 
kāds ma ni pār me tīs, ie šu un plē sī šu vi su pu
šu, lai pie rā dī tu, ka to mēr es es mu la bā kais.

– Pie ku ra Ma ka ro va tu pa va sa rī tre nē
jies?

 Brau cu pie jaun ā (Ser ge ja – D. Ā.), kurš 
pats vēl ne sen me ta. Ta ču, kad aiz brau cu 
uz no met ni tre nē ties, tur bi ja gan jaun ais, 
gan ve cais (Alek sandrs – D. Ā.), gan Ser ge ja 
mam ma, kas ar tē vu ir šķī ru sies. Vis i vi ņi ie li
ka ma nī da ļu sa vu zi nā ša nu. Ser gejs ar Alek
san dru tre nē Va lē ri ju Jor da nu, kurš pa gā ju šo
gad bi ja ot rais Eiro pas čem pio nā tā. Bi ju gru
pā kom pā ni jā ko pā ar vi ņu un tur ku Ava nu.

– Ko īs ti pa trim ne dē ļām teh ni kā var uz
la bot?

– It kā ne ko pa vi sam jaun u vi ņi man ne
pa tei ca, bet dau dzas ni an ses krie vu va lo dā ar 
dru ciņ sa vā dā ku uz tve ri, no drus ciņ ci ta skat
pun kta. Vi ņi māk pa sniegt do mu tā, ka es sa
pro tu, kas tie ši ir va ja dzīgs. Sī kāk, de ta li zē tāk. 
Eidu ka arī pie tie ka mi la bi un sī ki iz skaid ro, 
bet ir kā das ni an ses, pie kā it kā bi ju pie strā
dā jis, bet ko ta gad es es mu ie gau mē jis, at ce
ros, kas vien mēr būs jā da ra un kā tas no tiek, 
lai va rē tu tā lāk mest. Ne kā kar di nā li jaun a 

gan ne bi ja, tā pēc, ka uz ska tu, ka lat vie šu un 
krie vu me ša nas teh ni ka ir gan drīz vie nā da. 
Ti kai ap skaid ro vi ņi to drus ciņ sa vā dāk, bet 
Lat vi jā Eidu ka, Lū sis to iz skaid ro no ci ta skat
pun kta.

– Va dim, pēc Lon do nas olim pi ādes mēs 
sa pra tām, ka beidz spor tot.

– Es tei cu tā: «Ja ne būs bu dže ta, ne būs at
bal sta, tā tad man ir jā mek lē darbs, lai va rē tu 
se vi uz tu rēt.» Tā es pa tei cu. Žur nā lis ti iz grie
za ār ā to par bu dže tu un vi su pā rē jo, un, hop, 
uz rak stī ja lie liem bur tiem «Viņš beidz spor
tot». Tā pēc jau arī šo gad, brau cot uz Mas ka
vu, do mā ju, ka iz gā ša nās ga dī ju mā pir mais, 
ko teik šu, būs: «Es mek lē ju dar bu.» Ja no star
tē ju la bi, tad dar bu ne mek lē ju, tur pi nu tre
nē ties. LOV kri tē ri jus ta gad es mu iz pil dī jis, 
«lo vā» pa lie ku un tur pi nu tre nē ties. Ja es tur
pi nā šu tā kā šo gad, jū tu, ka man būs pro gress, 
jo šķēp me ša na ar 31 ga du vēl ne bei dzas. Vēl 
kā dus trīs  – četr us ga dus var būt iz aug sme. 
Tā pēc, ja līdz ši nē jais at balsts sa gla bā sies, es 
tur pi nā šu tre nē ties.

– Par dar bu ru nā jot, tā sa ka, ka tev tī ri 
la bi pa šam tre nē ša na pa do do ties.

– Ru nā, bet cik tad man Lat vi jā būs al ga, ja 
es sāk šu tre nēt? 200 la tu?

«pēc kri tē ri jiem es mu no dro ši nā jis vie tu B sa stā vā. Tas no zī mē,  
ka dar bu es ne mek lē ju, bet tur pi nu tre nē ties un ga ta vo jos nā ka mā  

ga da Eiro pas čem pio nā tam.»
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Pēc olimpiādes londonā Vasiļevskis 
pārdomāja dzīvi, šo to pamainīja un 
cer, ka šis gads ir tikai pirmais pro
gresa virzienā. î



252 0 . – 2 6 . V I I I

– Un kā tu pats se vi tre nē ji?
– Teh nis ko tre ni ņu es, pro tams, fil mē ju. 

Kad bi ju aiz brau cis uz Krie vi ju, ne ti kai tre
nē jos, bet arī ar Ma ka ro vu ap ru nā jos, kā viņš 
pats sa vu laik ir tre nē jies. To reiz, kad viņš me
ta 90–92 met rus, ko viņš vie nā kon krē tā se zo
nā da rī ja sep tem brī, ok tob rī un tā tā lāk līdz 
se zo nas sā ku mam. Es ap tu ve ni pie rak stī ju, kā 
arī iz praš ņā ju, kā va sa rā jā da ra, pie mē ram, ko 
da rīt pirms ma čiem tā dā lai kā, kā vi ņiem no
tiek tre niņ pro cess. Līdz ar to, va do ties no tā, 
ko viņš pa stās tī ja, un va do ties no sa vām sa
jū tām, pa mai nī ju tre niņ pro ce su, kā es tre nē
jos ie priek šē jos ga dos. Pie mē ram, ja ie priekš 
sva ru stie nis bi ja kat ru ot ro die nu, ta gad var
būt rei zi ne dē ļā vai di vās ne dē ļās. Ie priek šē jai 
se zo nai ga ta vo jo ties, daudz es mu skrē jis un 
le cis. Spēks ir va ja dzīgs, bet tas ir ne pie cie
šams kā dos no teik tos se zo nas pe ri odos, kad 
to va jag sa tre nēt. Tad tas ne kur ātr i ne pa zūd, 
to va jag ne pie cie ša ma jā for mā ti kai uz tu rēt.

– Ir sa jū ta, ka šo gad Mas ka vā esi sa vā la
bā ka jā spor tis ka jā for mā?

– Bi ju ti kai Lie pā jā uz des mit die nu il
gu tre niņ no met ni, jo bu džets ne ļauj. Var būt 
ne es mu pa šā la bā ka jā, bet arī slik tā ka jā ne bi
ju. Ma ni vai rāk teh nis kais iz pil dī jums pie vī

la. Var būt bi ja par maz to trīs tre ni ņu pirms 
Mas ka vas ko pā ar tre ne rī ti. Var būt to va ja
dzē ja vai rāk pie strā dāt, pie slī pēt. Ta ču fi zis ka
jā kon dī ci jā es mu diez gan la bā. Man nav ne
vie nas trau mas, ne kas man ne sāp – ne ro ka, 
ne plecs, ne el ko nis, ne mu gu ra, ne kā ja, kas 
vien mēr ir trau cē ju si, – krei sā «što pe ra» kā ja, 
kam di vas ope rā ci jas ti ka tai sī tas. Tā dā zi ņā 
es mu ļo ti la bā for mā. Nav tā kā Zi gim – kā ja 
sāp, ci tam – mu gu ra, ci tam – plecs, el ko nis. 
Sa lī dzi not ar ie priek šē jiem ga diem, jū tos vis
la bā ka jā fi zis ka jā for mā.

– Vai esi vie no jies ar Eidu ku par sa dar bī
bu uz nā ka mo se zo nu?

– Uz nā ka mo ga du vēl ne vie no jos, bet, kad 
pēc sa cen sī bām Mas ka vā brau cām mā jās, ap
ru nā jos ar vi ņu. Vi ņa it kā pie kri ta teh nis ki 
pa lī dzēt vēl šo va sar. Kā dus tre ni ņus uz tai sī šu 
un aiz brauk šu uz sa cen sī bām, lai var šo gad 
uz mest sa vu re zul tā tu, un pēc tam ru nā šu par 

tā lā ko, kad zi nā šu kon krē ti, vai es mu LOV 
B sa stā vā, ka nā kam gad va ru ga ta vo ties Eiro
pas čem pio nā tam un ci tām sa cen sī bām. Tad 
ru nā sim kon krē tāk, bet pa gai dām, ja ne tie ku 
«lo vā» un man nav bu dže ta, tad tre ni ņi īs ti 
ne sa nāks.

– Šo brīd pa sau les šķēp me ša nā iz ska tās 
pēc pa au džu mai ņas.

– Prin ci pā tas pats bi ja arī pirms ap mē ram 
des mit ga diem – 2004. ga dā. Un šo brīd no
tiek mai ņa. Tie ši 2004. ga dā sā kām mest es, 
Tor kil dsens, jā ska tās, kas vēl. Līdz ši nē jiem 
lī de riem arī bi ja vi dē ji 30–32 ga di, kam vai
rāk, kam ma zāk. Šo brīd arī man ir 31 gads, 
un jaun ie nāk iek šā. Tu ras vēl soms Pit ka me
ki. No mai nī ja tre ne ri, viņš vi su ga du sēž pie 
Že lez ni ja. Vi ņam ir fi nan ses, un viņš to var 
at ļau ties. Aiz brauc uz mē ne si, at brauc mā jās 
uz ne dē ļu un at kal prom. Nor vē ģis vi su lai ku 
ir tu rē jies un vēl kā dus pār is ga dus tu rē sies, 
ja gri bēs spor tot. Kas tad vēl no ve ca jiem ir? 
Pā rē jie jau vai rāk vai ma zāk ir jaun ie. Ve cie 
tu rē sies, ka mēr va rēs, bet tie būs di vi, trīs, čet
ri, ne vis i, kas bi ju ši. Kat rus des mit ga dus pa
au dze mai nī sies.

– Var būt ar to var iz skaid rot, ka pē dē jos 
ga dos re zul tā ti ir ne daudz kri tu šies un de

viņ des mit met ru me tie nu prak tis ki nav?
– Jaun ais krievs Dmit rijs Ta ra bins šo gad 

aiz me ta 88 met rus. Viņš, ja viss sa krīt, arī var 
mest 90  met ru. Anti Rūs ka ne nam 87  met ri 
per so nis kais re kords. Var ru nāt par če hu Vi
tes la vu Ve se li ju, bet viņš ir ti kai ga du par ma
ni jaun āks un no pa gā ju šā ga da kaut ko ti kai 
sā ka mest. No jaun ajiem pa gai dām ne vie nu 
tā du ne redz. Brauk šu uz fi nā lu, tad ska tī šos. 
Uk rai nis Olek sandrs Pjat ņi ca arī var būt va rē
tu, bet no trau mē jās ča lis, krus te nis kās sai tes 
ce lim sa plēs tas, un se zo na cau ri. Jau tā jums, 
vai iz do sies to pār va rēt. Sa vā dāk... Vai nu tre
ne ru trūkst, vai ta lan tu īs ti nav, vai darbs 
par maz vai par daudz ie gul dīts. Gan jau 
būs, un nāks nā ka mie de viņ des mit nie
ki. Es jau ce ru, ka ne būs tik daudz un 
mans re zul tāts vi su lai ku ran gā pa liks 
des mi tais (sme jas).

– Vai Va dims Va si ļev skis pats vēl var 

mest 90 met ru?
– Var.
– Kā du re zul tā tu pirms brauk ša nas uz 

Mas ka vu so lī ji LVS val des sē dē?
– Ne so lī ju re zul tā tu. Kad sā kās sprie ša na 

par to, kā du re zul tā tu vai kā das vie tas iz cī nīs, 
dau dzi tei ca, ka fi nāls. Ko tad es lai sa ku? Es 
arī, pro tams, at bil dē ju, ka fi nāls. Man jau pra
sī ja lie lo fi nā lu, es tei cu, ka vis pirms ma zi ņo 
mē ģi nā sim un pēc tam ie sim uz lie lo. Ma zi
ņais fi nāls bi ja do māts div pa dsmit nieks, lie
lais – as tot nieks.

Prin ci pā jau bi ju pa re dzē jis kar je ru beigt 
dēļ šā ga da re zul tā tiem, un vie nam pa šam 
tre nē ties ir grū ti, vai rāk vai ma zāk ar vie
nu kā ju no spor ta bi ju pro jām. Pal dies LVS 
pre zi den tam Gun tim Zā lī tim, kurš at bal stī ja 
ma ni brauk ša nas jau tā ju mā, un Jā nim Ka ra
vai či kam, kas at bal stī ja, lai brau cu ar pie re dzi, 
tiem, kas bal so ja par ma ni un de va ie spē ju iz
pil dīt kri tē ri jus un tikt «lo vā». Ar tre ni ņiem 
un Eidu kas kon sul tā ci jām ce ru nā kam gad 
vis pirms tikt ma za jā Eiro pas fi nā lā un tad 
var būt cī nī ties par lie lo. Tā kā es šo no pē
dē jiem čet riem ga diem uz ska tu par sev veik
smī gā ko, ja tā arī tur pi nā šu, tad viss va rē tu iet 
ti kai uz augš u.

– Ir jau arī veik smī gā kā, ja ņe mam lie los 
ma čus.

– Šo ga du ie skai tot, tā ir. Man vairs nav 
reg re sa. Ja pro gress tur pi nā sies, var būt vēl līdz 
Ri o iz vil kšu. Ne ko ne var zi nāt. Ja la bi no star
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tē ju Eiro pā, pēk šņi uz ro das kāds spon sors, 
at bal stī tājs lie lāks. Tas, ka ma ni Lat vi jā daudz 
at bal sta cil vē ki, tur par ma ni īk šķi, tas ir, bet 
ar to man ne pie tiek. Ne vie nam spor tis tam ne
pie tiek, jo ir va ja dzīgs arī fi nan si ālais at balsts. 
Tad va rē tu do māt. Kā ne kā Ma ka rovs 38 ga
dos me ta 87 met rus, Že lez nijs ne pil nos 40 ga
dos me ta 86 met rus. Kā pēc lai es 34 ga dos ne
va rē tu mest arī tos pa šus 85–86 met rus?

Mums nav tik na ba dzī gi uz ņē mu mi. Ja var 
at bal stīt bas ket bo lu, fut bo lu, ho ke ju, auto
spor tu, ūdens spor tu, kur jā ie gul da ne žē lī gi 
daudz lī dzek ļu, var būt var sākt at bal stīt arī in
di vi du ālos spor ta vei dus, kā dus jaun os ta lan
tus. Mums, viegl at lē tiem, ne va jag div des mit 
mil jo nu, mums ga dam pie tiek ar 30  tūk sto
šiem. Tad mēs va rē tu cī nī ties ar pa sau les un 
Eiro pas va do ša jiem spor tis tiem. Vis i brī nās, 
kā mēs nor ma tī vu va ram iz pil dīt, bet, at brau
cot uz lie la jām sa cen sī bām, ne va ram sa sniegt 
re zul tā tus. Mums nau das pie tiek ti kai sa ga ta
vo ša nās pe ri odam, mēs cī nā mies par kva li fi
kā ci jas nor ma tī va iz pil di, pēc tam mums nau
das ap trūk stas, un nav re ālas ie spē jas ga ta vo
ties tie ši pa sau les un Eiro pas čem pio nā tiem 
vai olim pis ka jām spē lēm.

– Un tad jūs brau cat uz ko mer cma čiem 
un la sāt ne pie cie ša mos lī dzek ļus...

– Jā, tur lie la da ļa spē ka aiziet, ener ģi

ja... Nav lai ka tre nē ties, jo no piekt die nas uz 
piekt die nu jā brauc uz sa cen sī bām. Nav lai
ka plān vei dī gi ga ta vo ties ga da sva rī gā ka jām 
sa cen sī bām, jo tās vien mēr ir augus tā, ja ne 
sep tem brī. Pal dies, ka tāds LOV bu džets vis
pār ir, bet arī ie priek šē jos ga dos, kad bi ju la bi 
ap mak sāts «lo vā», bu džets, sa lī dzi not ar tur
ku un pā rē jiem, bi ja ļo ti mazs. Tā pēc man 
jā brauc no pel nīt, ne vis at dot se vi vi su lie la jos 
ma čos.

– Cik spor ta no met ņu tev ga dā va ja dzē
tu, lai va rē tu la bi sa ga ta vo ties se zo nas gal
ve na jiem ma čiem?

– Šo gad man ir trīs  – vie na ār ze mēs un 
di vas Lat vi jā. Uz ska tu, ka ga ta vo ties ir jā sāk 
no sep tem bra, un se zo nai va jag kā das pie
cas tre niņ no met nes. Var arī at jau no ša nās 
dēļ pēc se zo nas aiz braukt uz kā dām pro ce
dū rām, Mel no jū ru vai kur. Se zo na bei dzas, 
es at pū šos mā jās, tad brau cu uz kaut ku rie ni, 
pa skrie nu kro si ņus, vei cu kā das at jau no ša
nās pro ce dū ras. Tā bū tu vie na no met ne. Tad 
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vēl pirms jaun ā ga da vie na, di vas 
pēc vien mēr ir – kā dā feb ru ārī un 
ap rī lī, tad vie na vai di vas pirms 
pa sau les čem pio nā ta. Pie cas  – se
šas bū tu nor mā li. Ta ču to mēs ne va ram, 
jo nav lī dzek ļu. Mums ir vie nai – di vām ār
ze mēs un vie nai  – Lat vi jā, var aiz braukt uz 
Vents pi li, Kul dī gu, Mur jā ņiem vai Val mie ru. 
Ie sā ku mam bū tu la bi četr as tre niņ no met nes 
ār ze mēs...

– Pa lik si Mas ka vā līdz pa šām pa sau les 
meis tar sa cīk šu bei gām. Ko ska tī sies, vai ku
ri būs ta vi fa vo rī ti?

– Viņš man nav fa vo rīts, bet ma ni in te re
sē, kā no star tēs tas pats Ta ra bins, Ve se lijs un 
Pit ka me ki. Do mā ju, ka vi ņu star pā būs lie
lā cī ņa. Var būt kā dam pa slī dēs kā ja un vi ņu 
uz reiz va rēs iz slēgt no pre ten den tu sa rak sta, 
to mēr cī ņai va ja dzē tu būt starp vi ņiem trim. 
Nor vē ģis var būt kaut ko aiz me tīs. 90  met ru 
ne būs, bet ar 83–85  met riem va rē tu pie tikt 
me da ļai. Pro tams, rīt no rī ta ska tī šos, kā me
tīs mei te nes kva li fi kā ci jā – gan mū sē jās, gan 
vis as pā rē jās. Gri bu re dzēt, kā Aba ku mo va 
star tē, tā pat vā cie te Kris tī na Ob er gfel la. Tas 
arī va rē tu sa nākt in te re sants du elis. Rī tā ti
kai kva li fi kā ci ja būs, bet jau va rēs spriest, 
kā dā spor tis ka jā for mā vi ņas būs fi nā lā. Ob
li gā ti ska tī šos arī sie vie šu fi nā lu. Tur arī būs 

in te re san ta cī ņa. Pā rē jās dis cip lī nas pa ska
tos tele vī zi jā. Simts met ru ir bei gu šies... Trīs 
die nas ir šķē pa me ša na, to arī ska tī šos  – rīt 
kva li fi kā ci ja sie vie tēm, pa rīt – fi nāls vī rie šiem 
un aiz pa rīt  – sie vie tēm. Un vēl brī va jā lai kā 
aiz brauk šu pa ska tī šos Mas ka vu, kas man vēl 
ne kad nav iz de vies.

– Ie priekš ne esi bi jis Mas ka vā?
– Caur brau cot es mu bi jis. Bi ju uz Zna

men sku bal vas iz cī ņu. At li do ju va ka rā, aiz
brau cu uz vies nī cu, ot rā die nā no star tē ju un 
ag ri no rī ta aiz li do ju uz mā jām. Līdz ar to ne
ko ne re dzē ju. Un, li do jot caur Mas ka vu, es mu 
bi jis lid os tā. Pa šā pil sē tā, Sar ka na jā lau ku mā, 
aiziet pie Vla di mi ra Pu ti na cie mos nav sa nā
cis. Ti kai rīt sāk šu plā not ek skur si jas. Te pat 
pār i ie lai ir Kos mo nau tu mu zejs, va rē tu aiziet 
pa ska tī ties.

– Lai pa lik tu spor tā, ne pie cie šams kai
ri nā tājs. Ko tu vēl spor tā ne esi iz da rī jis vai 
cik il gi gri bi tur pi nāt mest šķē pu?`

 Tā ir olim pis kā me da ļa, 
pro tams. Un ne vis kaut kā da, 
bet zel ta, līdz ku rai man pie trū ka 

ļo ti maz – met ra ar ka pei kām (Va
dims At ēnās aiz me ta 84,95 met rus tā

lu, bet uz va rē tājs Tor kil dsens – 86,50 met ru – 
D. Ā.). Jeb ku ram spor tis tam pir mais mēr ķis 
ir – tikt uz olim pi ādi, pēc tam viņš ir kaut ko 
tur iz da rī jis, ie kļu vis fi nā lā, bet tā nav me da
ļa. Ja ir pa li cis ār pus la bā ko div pa dsmit nie ka, 
nā kam reiz viņš grib tikt uz olim pi ādi un ie
kļūt ta jā. Pēc tam, ja iz cī nī ta piekt ā, ce tur tā, 
pat tre šā vie ta, viņš at kal grib tikt uz olim pi
ādi un iz cī nīt aug stā ka ka lu ma me da ļu. Pro
tams, man mēr ķis ir me da ļa, uz ko jā iet ga du 
no ga da, jā cī nās ne ti kai olim pis ka jā ga dā, bet 
jā piln vei do se vi kat ru ga du. Jā būt iz aug smei, 
jā au dzi na rak sturs, jā no sta bi li zē re zul tā ti un 
tad jā cī nās par aug stā kā ka lu ma me da ļu.

Paš reiz man ir jā do mā par nā ka mo ga du. 
Ja es pa lie ku, jā do mā par Eiro pu. Vis pirms 
jā pie rā da, ka va ru būt la bā kais šķēp me tējs 
Lat vi jā, tad jā brauc uz Eiro pas čem pio nā tu, 
lai sā ku mā pie rā dī tu, ka va ru tikt ta jā pa šā 
div pa dsmit nie kā. Mi ni mums bū tu pir mais 
seš pa dsmit nieks. Ja tie ku pa mat sa cen sī bās, 
tad tikt la bā ko as tot nie kā. Mums Eiro pa no 
pa sau les ne ar ko ne at šķi ras, jo vis i pa sau les 
la bā kie šķēp me tē ji ir eiro pie ši. Līdz ar to tikt 

as tot nie kā ne maz tik vieg li nav. Ja tas iz do das, 
ir vēl trīs me tie ni, kad cī ņa no rit par me da ļu. 
Tad var ce rēt, ka iz sprāgs kāds re zul tāts vai 
būs cits lab vē līgs no ti kums.

Tad gads būs pa gā jis, un at kal būs jā pie rā
da, ka va ru būt la bā kais Lat vi jā, ka va ru tikt 
uz pa sau les čem pio nā tu, tur ie kļūt seš pa dsmit 
la bā ko skai tā un tā tā lāk, ka mēr tiec līdz 
olim pi ādei. Un, ja vēl mums bū tu tā kā bas
ket bo lis tiem, ku riem par tik ša nu kat ram dod 
tūk sto šus, tad bū tu jau ki. Mums ti kai pal
dies par to, ka ti kāt, ta gad aiz brauc un at ved 
mums me da ļu. Do mā ju, ja mums par tik ša
nu vien ie do tu des mit tūk sto šus, viegl at lē ti tā 
sa ņem tos, ka arī olim pi ādē sa snieg tu la bā kus 
re zul tā tus. Tas ir sti muls, ja jau esi sa ņē mis 
prē mi ju par tik ša nu un ir, par ko ga ta vo ties 
sa cen sī bām. Man to mēr lie kas, ka Lat vi jā vēl 
kā dus des mit ga dus ne kas ne mai nī sies. Es jau 
pie tā es mu pie ra dis. Ce ru, ka kaut kas mai nī
sies, ka mēr vēl kā du brī di spor to ju, bet, kad 
sap ņo, aiz ver vis maz vie nu aci. 

«Mums nau das pie tiek ti kai sa ga ta vo ša nās pe ri odam, mēs cī nā mies  
par kva li fi kā ci jas nor ma tī va iz pil di, pēc tam mums nau das ap trūk stas,  

un nav re ālas ie spē jas ga ta vo ties tie ši pa sau les un Eiro pas čem pio nā tiem 
vai olim pis ka jām spē lēm.»
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Nav pa sau lē tik daudz spor tis tu, ku ri sa vu 
spor ta vei du ir tik ļo ti ie tek mē ju ši, kā to  
iz da rī ja kārts lē cē ja Je ļe na Isin ba je va.  
pa sau les čem pio nā tā viegl at lē ti kā Luž ņi ku 
sta di onā Mas ka vā vis vai rāk ska tī tā ju bi ja  
va ka rā, kad 100 m fi nā lā skrē ja Useins Bolts 
un kad ar kār ti lē ca Je ļe na Isin ba je va.  
Uz kārts lēk ša nas sa cen sī bām dau dzi nā ca 
ne daudz skum jā no ska ņo ju mā – kā uz  
pē dē jo kārts lēk ša nas dī vas Isin ba je vas  
uz stā ša nos. Vēl jū ni jā Isin ba je va pa zi ņo ja,  
ka pa sau les čem pio nāts Mas ka vā vi ņai būs 
pē dē jās sa cen sī bas kar je rā, ta ču, ie gu vu si  
sa vu tre šo pa sau les čem pi ones ti tu lu,  
vi ņa jau pie ļā va arī at grie ša nos... 

28
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• Div kār tē jā olim pis kā un trīs kār tē jā pa sau les čem
pi one. 28 rei zes la bo ju si pa sau les re kor dus (tel pās 
un sta di onā). Trīs kār tē ja ga da spor tis te starp viegl
at lē tiem pa sau lē. Div kār tē ja «Zel ta lī gas» uz va rē tā
ja. Vie na no ti kai as to ņiem viegl at lē tiem, ku ri bi ju ši 
pa sau les čem pi oni starp jaun ie šiem, ju ni oriem un 
pie au gu ša jiem. Pirm ā sie vie te, ku ra kārts lēk ša nā 
pār va rē ju si 5 m augs tu mu. Ar šo īso uz zi ņu jau pie
tik tu, lai sa pras tu, kas ir Je ļe na Isin ba je va.

• Je ļe nas Isin ba je vas tēvs Ga dži pēc tau tī bas ir ta ba
ra sans no Da ges tā nas, bet mam ma Na tā li ja ir krie
vie te. Tēvs strā dā par at slēdz nie ku san teh ni ķi, bet 
mam ma ir pār de vē ja vei ka lā. 

• Tre ne ri zi nā ja, ka spor ta vin gro ša nā Ļe nai lie lu 
per spek tī vu nav, ta ču vi ņai par to ne tei ca – mei te ne 
cī tī gi ap mek lē ja tre ni ņus un cen tī gi tre nē jās, vi ņu 
pat ņē ma līdz i uz sa cen sī bām, reiz vi ņa pat uz va rē
ja ap ga ba la sa cen sī bās un reiz pat star tē ja ko pā ar 
vē lāk sla ve no Svet la nu Hor ki nu, ta ču bie žāk vi ņu at
stā ja re zer vē. Tā tas tur pi nā jās des mit ga du, bet 15 
ga du ve cu mā Ļe nai, ku ra bi ja iz au gu si jau līdz 173 
cm, bei dzot to mēr pa tei ca, ka spor ta vin gro ša nā vi
ņai vairs nav jē gas tur pi nāt tre ni ņus un at skai tī ja no 
olim pis ko re zer vju spor ta sko las. Ja to reiz, rūg tas 
asa ras lie da ma, Ļe na bū tu zi nā ju si, kāds pa vēr siens 
jau tu vā ka jā lai kā gai dāms vi ņas dzī vē...

• Ļe nas vin gro ša nas tre ne ris Alek sandrs Ļi so vojs, 
ska tī da mies tele vī zi jā sa cen sī bas kārs tlēk ša nā sie
vie tēm, pēk šņi ie do mā jās, ka var būt arī Ļe nai va ja
dzē tu pa mē ģi nāt un ie tei ca vi ņu sa vam drau gam, 
viegl at lē ti kas tre ne rim Jev ge ņi jam Tro fi mo vam. 
Tre ni ņi vin gro ša nā un la bā fi zis kā sa ga ta vo tī ba, kā 
arī ie ma ņas ak ro bā ti kā, pa lī dzē ja ātr i ie mā cī ties lēkt 
ar kār ti un Ļe nai jaun ā no dar bo ša nās sā ka ar vien 
vai rāk pa tikt. Pēc vie na no tre ni ņiem tre ne ris tei ca 
Ļe nai, ka vi ņa kād reiz būs kā Bub ka. «Kas tas tāds?» 
jau tā ja Ļe na. Pēc da žiem mē ne šiem vi ņa pār va rē ja 
4 met ru augs tu mu un uz va rē ja Vis pa sau les jau
nat nes spor ta spē lēs Mas ka vā. Tās bi ja ti kai tre šās 
kārts lēk ša nas sa cen sī bas Isin ba je vas kar je rā. 

• Ta jā pa šā 1998. ga dā Je ļe na Isin ba je va pie da lī jās 
Eiro pas ju ni oru čem pio nā tā Fran ci jā un ie ņē ma 2. 
vie tu, bet pēc ga da ar re zul tā tu 4,10 m vi ņa jau uz
va rē ja pa sau les jaun ie šu čem pio nā tā Po li jā. Je ļe na 
Isin ba je va ir lē ku si arī Rī gā – 1999. ga da Eiro pas 
ju ni oru čem pio nā tā vi ņa ie ņē ma 5. vie tu. Par Isin
ba je vu sā ka ru nāt kā par lie lu ta lan tu, un kopš tā 
lai ka vi ņa pa ma zām – so li pa so lim, bet ne ap tu ra mi 
– tu vo jās pa sau les eli tei. «Bub ka brun čos» – tā dē
vē ja Je ļe nu Isin ba je vu, kad vi ņa jau sā ka uz va rēt tā 
lai ka la bā kās kārts lē cē jas. Vi ņai šā da ie sau ka ļo ti ne
pa ti ka: «Lai jau sauc, bet... Pirms tā dē vē ja Bār to vu, 
tad Ba la ho no vu, tad Fe ofa no vu, bet ta gad ma ni, un 
sa nāk, ka es mu kār tē jais «Bub ka brun čos». Es, tā pat 
kā Bub ka, es mu vie nī gā.» 

Jeļena ISINBAJEVA

At va das pirms AT gRIE šA NĀS?

Je ļe nas ISIN BA JE VAS pA SAU LES RE KoR DI:   
4,82 m 14.07.2003. Geit she da
4,81 m 15.02.2004. Do ņec ka (tel pās)
4,83 m 15.02.2004. Do ņec ka (tel pās)
4,86 m 06.03.2004. Bu da peš ta (tel pās)
4,87 m 27.06.2004. Geit she dā
4,89 m 25.07.2004. Bir min ge ma
4,90 m 30.07.2004. Lon do na
4,91 m 24.08.2004. At ēnas
4,92 m 03.09.2004. Bri se le
4,87 m 12.02.2005. Do ņec ka (tel pās)
4,88 m 15.02.2005. Bir min ge ma (tel pās)
4,89 m 18.02.2005. Lje vī na (tel pās)
4,90 m 16.02.2005. Do ņec ka (tel pās)
4,91 m 06.03.2005. Mad ri de (tel pās)
4,93 m 05.07.2005. Lo zan na
4,95 m 16.07.2005. Mad ri de
4,96 m 22.07.2005. Lon do na
5,00 m 22.07.2005. Lon do na
5,01 m 12.08.2005. Hel sin ki
4,93 m 12.02.2006. Do ņec ka (tel pās)
4,95 m 10.02.2007. Do ņec ka (tel pās)
4,97 m 16.02.2008. Do ņec ka (tel pās)
5,03 m 11.07.2008. Ro ma
5,04 m 29.07.2008. Mo na ko
5,05 m 18.08.2008. Pe ki na
5,00 m 15.02.2009. Do ņec ka (tel pās)
5,06 m 28.08.2009. Cī ri he
5,01 m 23.02.2012. Stok hol ma (tel pās)
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Jeļena ISINBAJEVA

At va das pirms AT gRIE šA NĀS?
• 2005. ga da 22. jū lijs ie gā ja viegl at lē ti kas vēs tu rē 
kā die na, kad sie vie te kārts lēk ša nā pir mo rei zi pār
va rē ja 5 met ru augs tu mu. Pirms ne pil nas ne dē ļas 
Mad ri dē Je ļe na Isin ba je va par 2 cm bi ja uz la bo ju si 
sa vu pa sau les re kor du – 4,95 m. 22. jū li jā «Crystal 
Pa la ce» sta di onā Lon do nā vi ņa pār lē ca 4,96 m, un 
ļau nās mē les vēl ne bi ja sā ku šas melst, ka Isin ba je va 
tī šām ti kai par 1 cm la bo sa vus re kor dus (par kat ru 
re kor du ta ču mak sā 50 tūk sto šus ASV do lā ru), kad 
vi ņa pa lū dza pa celt la ti ņu tie ši 5 met ru augs tu mā 
un ar ot ro mē ģi nā ju mu pār va rē ja to. Viegl at lē ti kas 
vēs tu rē ti ka at šķir ta jaun a lap pu se.

• Ta jā pa šā ga dā pa sau les čem pio nā tā Hel sin kos 
Je ļe na Isin ba je va sa snie dza vēl kā du ne ofi ci ālu re
kor du, ko būs ļo ti grū ti pār spēt – vi ņa ne ti kai kļu va 
par čem pi oni un la bo ja sa vu pa sau les re kor du (5,01 
m), bet arī ap stei dza ot rās vie tas ie gu vē ju po li eti 
Mo ni ku Pi re ku par 41 (!) centi met ru.

• Sa vu pir mo pa sau les re kor du Je ļe na Isin ba je va sa
snie dza Geit she dā (An gli ja) mē ne si pēc 21. dzim ša
nas die nas – 4,82 m. Nav pre cī zi zi nā ma die na, kad 
Isin ba je va pa zi ņo ja, ka cen tī sies pa nākt un pār spēt 
Ser ge ju Bub ku – 35 pa sau les re kor di, ta ču arī 28 
pa sau les re kor di, kas ir Isin ba je vas rē ķi nā, pa da ra 
vi ņu par līdz vēr tī gu sa vam el kam. Ti kai brun čos...

• Par olim pis ko čem pi oni Isin ba je va pir mo rei zi 
kļu va 2004. ga dā At ēnās, un tās bi ja vie nas no dra
ma tis kā ka jām sa cen sī bām kārts lēk ša nas vēs tu rē. 
Isin ba je va bi ja pa sau les re kor dis te (4,90 m), bet 
Svet la na Fe ofa no va – pa sau les čem pi one. Sa vu 
pē dē jo mē ģi nā ju mu (pirms tam ne pār lē ca 4,70 m 
un tad arī 4,75 m) Isin ba je va pār cē la uz 4,80 m, kas 
iz ska tī jās pēc avan tū ras, ta ču vi ņa – pār lē ca! Fe ofa
no va – ne pār lē ca. 4,85 m – Isin ba je va at kal pār lē ca 
un jau pēc pus nakts sa snie dza jaun u pa sau les 
re kor du – 4,91 m. Pēc čet riem ga diem Pe ki nā vi ņa 
at kal uz va rē ja ar jaun u pa sau les re kor du – 5,05 m.  

• Cik augs tu Je ļe na Isin ba je va va rē tu lēkt? Jau tā
jums ir at klāts. Bub ka uz ska ta – 5,15 m līdz 5,20 m 
ro be žās. Pa ti Ļe na uz ska ta līdz īgi, pie bil zda ma, ka 
sie vie tes var lēkt kā vī rie ši ti kai – par met ru zem
āk. Sa vu kārt tre ne ris Tro fi movs jau pēc Isin ba je vas 
uz va ras pa sau les čem pio nā tā Mas ka vā at zi na, ka 
ne ofi ci ālās sa cen sī bās pa va sa rī Je ļe na ar ot ro mē ģi
nā ju mu esot pār lē ku si 5,11 m... 

• Kopš tri um fa 2008. ga dā Pe ki nā Je ļe nai Isin ba je
vai ne bi ja ne vie nas uz va ras lie lās sa cen sī bās, un 
pirms pa sau les čem pio nā ta Mas ka vā vi ņa ne bi ja 
iz teik ta fa vo rī te. Tā pēc vi ņa pa ti šo uz va ru uz ska
ta par īpa šu un šo zel ta me da ļu par dār gā ko sa vā 
kar je rā.

«Es ne bei dzu kar je ru. Man nā kam gad būs bērns, 
bet tad es mē ģi nā šu at griez ties, lai pie da lī tos olim
pis ka jās spē lēs Rio de ža nei ro. Vis pirms – lai tik tu uz 
2015. ga da pa sau les čem pio nā tu. Ja ne iz do sies – 
tad uz Ri o. Ja ne iz do sies – tad gan lik šu pun ktu, 
ta ču, ja man arī ne iz do sies at griez ties ie priek šē jā 
lī me nī, es bū šu aiz gā ju si ar tī ru sirds ap zi ņu – iz da
rī ju si vi su, ko va rē ju,» pēc uz va ras Mas ka vā tei ca 
Isin ba je va. Vi ņa jo pro jām ne at klā ja, ko ru nā pirms 
lē cie na, par ko «sa ru nā jas» ar kār ti. Var būt tad, kad 
tiks pie likts punkts. Ta gad – daudz pun kte...  
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DAI NIS ĀzENS

Aiz va dī tais pa sau les čem pio nāts viegl at lē ti kā kai miņ valsts gal vas pil sē tā 
Mas ka vā bi ja lai kam Lat vi jai mie rī gā kās lie lās sa cen sī bas pē dē jo ga du 
lai kā. Brau cām uz Mas ka vu bez me da ļu pre ten zi jām un bez me da ļām  
arī brauk sim mā jās. šo reiz ne būs arī vie tas pir ma jā des mit nie kā,  
ta ču šim iz la ses sa stā vam var būt ar vie nu iz ņē mu mu ša jā zi ņā īpa ši  
pār mest nav ko – ko va rē ja, to iz da rī ja. Un ab so lū ti ne lo ģis ki bū tu  
pra sīt no spor tis tiem re zul tā tu, kas spē ji pa le cas virs se zo nas vi dē jiem  
rā dī tā jiem. Cits jau tā jums ir – ko vi ņi so lī ja pirms ma čiem?  
pie ņe mam, ka tā di šo brīd esam, un gai dām la bā kus lai kus.

Laura IKAUNIEcE (septiņcīņa)

Dis cip lī na:  septiņ cī ņa
Re zul tāts:  6159 p.
Vie ta:  11.

Čem pi one:
Gan na Meļ ņi čen ko (Uk rai na)  6586 p.
Da līb nie ču skaits:  33

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
7. vie ta (6321 p.)

Ko men tārs 
Pirms čem pio nā ta īs ti ne va rē ja sa prast, ko gai
dīt no Ikau nie ces Mas ka vā. No vie nas pus es, 
labs re zul tāts uni ver si ādē Ka za ņā, no ot ras – vī
ru sa in fek ci ja ar se kām – sva ra zau dē ša nu. Pa
sau les čem pio nā tā ti kai augst lēk ša nā un šķē pa 
me ša nā iz de vās sa sniegt se zo nas re kor dus, par 
per so nis ka jiem ne maz ne ru nā jot. Šī ne bi ja tā 
Ikau nie ce, kā du esam pie ra du ši re dzēt, to mēr 
ar vi su to vi ņai ir la bā kais re zul tāts Lat vi jas ko
man dā. Po ten ci āls ir, gai dām lai kus, kad va rē
sim at saukt at mi ņā ru nas par me da ļām.
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Dis cip lī na:  šķē pa me ša na
Re zul tāts:  79,68 m
Vie ta:  15.

Čem pi ons:
Vi tes lavs Ve se lijs (Čehi ja)  87,17 m
Da līb nie ku skaits:  33

Re zul tāts da līb nie ku vi dū pirms čem pio nā ta: 
21. vie ta (82,79 m)

Ko men tārs. 
Grū ti pa teikt, kā Va si ļev ski ie tek mē ja cī ņas Lat
vi jas Viegl at lē ti kas sa vie nī bā par brauk ša nu uz 
pa sau les čem pio nā tu, ta ču ga ta vo ša nās no teik ti 
bū tu mērķ tie cī gā ka, ja brauk ša nas kri tē ri ji (la bā
kais re zul tāts Lat vi jā un da lī ba Lat vi jas čem pio nā
tā) bū tu ti ku ši vai rāk uz svēr ti pirms iz šķi rī ga jiem 
no ti ku miem. Skaidrs, ka tik teh nis kā dis cip lī nā kā 
šķē pa me ša na teh nis ka jā iz pil dī ju mā, tre nē jo ties 
bez tre ne ra, ie za gās ro bi, ta ču at šķi rī bā no vi sām 
ci tām lie la jām sa cen sī bām pē dē jo četr u ga du lai
kā Mas ka vā Va dims ne sa de ga. Ko va rē ja, to me ta. 
Jā, tur pat 51 centi met ra at tā lu mā bi ja arī pa mat

Ma da ra pA LA MEI KA (šķē pa me ša na)

Va dims VA SI ĻEV SKIS (šķē pa me ša na)

Dis cip lī na:  šķē pa me ša na
Re zul tāts:  53,70 m
Vie ta:  27.

Čem pi one:
Kris tī na Ob er gfel la (Vāci ja)  69,05 m
Da līb nieču skaits:  27

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
10. vie ta (62,72 m)

Ko men tārs
Pē dē jā lai ka vi su lie lā ko sa cen sī bu fi nā lis tei, Lon
do nas olim pis ko spē ļu as to tās vie tas ie gu vē jai Ma
da rai Pa la mei kai piekt die nas sa cen sī bu iz nā kums ir 
kaut kur ro be žās starp fi as ko un auk sto du šu... It kā 
se zo nas gai tā viss ti ka da rīts pa rei zi, ta ču arī pirms 
tam šķēps īs ti li dot ne gri bē ja, vien reiz aiz li do dams 
A nor ma tī va tā lu mā ti kai Valsts pre zi den ta kau sa 
iz cī ņā Val mie rā. Pirms čem pio nā ta Ma da ra tei ca, ka, 
lai sa snieg tu la bu re zul tā tu, vis am ir jā sa krīt. Šo reiz 

sa kri ta, bet uz ot ru pus i. Šķēps kā spī tīgs ne ie jāts 
ku meļš li do ja vi sur kur, ti kai ne pa mat sa cen sī bu 
kva li fi kā ci jas nor ma tī va (61,50 m) vir zie nā. Ci tos 
ma čos Ma da ra mie rī gi va rē tu kāpt pār i lī ni jai arī 
pē dē jā me tie nā, lai ties ne šiem nav jā mo kās, jo 
tas nav vi ņas kla ses me tiens, ta ču šo reiz pēc di
viem tā diem paš iem pir ma jiem mē ģi nā ju miem 
vi ņa pa lik tu bez re zul tā ta... Vis i trīs me tie ni bi ja 
kā brā lī ši, tā pēc šo reiz tas pa tie šām bi ja Pa la
mei kas va rē jums. Die nu ie priekš vai vē lāk bū tu 
bi jis sa vā dāk. 27. vie tu pirms ma čiem Pa la mei ku 
klans no teik ti ne re dzē ja pat ļau nā ka jos mur gos. 
Pie de vām tā ir arī pē dē jā vie ta sa cen sī bās, ta ču 
tas nav sva rī gi. Sva rī gi ir tas, kā di se ci nā ju mi tiks 
iz da rī ti no šā re zul tā ta un vai būs spēks pie cel
ties pēc tā da kri tie na. Auk sta du ša rei zēm ir no
de rī gā ka par sil tu vie ti ņu pa mat sa cen sī bās.

Anita KAŽEMĀKA 
(20km soļoša na)

Dis cip lī na:  20 km so ļo ša na
Re zul tāts:  1:34:37
Vie ta:  42.

Čem pi one: 
Je ļe na Laš ma no va (Krie vi ja)  1:27:08
Da līb nie ču skaits:  62

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
54. vie ta (1:36:28)

Laura IKAUNIEcE (septiņcīņa)

sa cen sī bas, ta ču arī 15. vie ta no dro ši na vie tu LOV 
B sa stā vā, un jaun ajiem vēl būs jā tiek Va di mam 
ga rām. Pirms pa sau les čem pio nā ta Va si ļev skim 
bi ja ti kai 21. la bā kais re zul tāts vi su da līb nie ku 
vi dū. Tā pēc, ab stra hē jo ties no iz trū ku šā me tie na 
pār i 80 met riem, spor tis tam pa de vās labs čem
pio nāts. Tur klāt šķēp me tē jam arī tre šā la bā kā 
vie ta ša jās sa cen sī bās Lat vi jas de le gā ci jā.

Ko men tārs
Par Ka že mā ku daudz ko var at kār tot to pa šu, kas jau teikts par Pas ta ri. Par Ag ne si di vus ga dus jaun ākā 
Ani ta dze nas pa kaļ sa vai kon ku ren tei. Pa sau les čem pio nā tu de bi tan te se zo nas la bā ko lai ku gan sa snie
dza vē lāk – jū ni ja vi dū, bet Mas ka vā vēl par gan drīz di vām mi nū tēm ātr āk ap stā di nā ja hro no met ru, ne
kā Ali tā sa snieg tā ie priek šē jā se zo nas ātr ākā so ļo ju ma lai kā. Līdz per so nis ka jam re kor dam pie trū ka ti kai 
as to ņu se kun žu, ta ču viens ir so ļot Ali tā, kur pa gā ju ša jā ga dā bi ja ru nas par dis tan ces ga ru ma at bil stī bu 
dis cip lī nas no sau ku mam, pa vi sam kas cits – se zo nas gal ve na jos ma čos bar go ties ne šu skru pu lo zā uz
rau dzī bā. Pirms sa cen sī bām no pa sau les čem pio nā ta da līb nie cēm, kas bi ja so ļo ju šas šo se zon, Ka že mā
kai bi ja sep tī tais laiks no bei gām, bet pēc dis tan ces veik ša nas 20 da līb nie ču ir vi ņai aiz mu gu ras.
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Dis cip lī na:  20 km so ļo ša na
Re zul tāts:  1:29:13
Vie ta:  42.

Čem pi ons: 
Alek sandrs Iva novs (Krie vi ja)  1:20:58
Da līb nie ku skaits:  63

Re zul tāts da līb nie ku vi dū pirms čem pio nā ta: 
52. vie ta (1:25:42)

Ko men tārs
No pa sau les čem pio nā ta de bi tan ta so ļo ša nā 
tiek pra sīts, lai spor tists ne iz stā tos un ne tik tu 
dis kva li fi cēts. Ar to Rum be nieks go dam ti ka ga
lā. At šķi rī bā no Lat vi jas iz la ses sie vie šu iz la ses 
so ļo tā jām ne iz de vās aiz snieg ties līdz se zo nas 
la bā ka jam lai kam. Sa lī dzi nā ju mam pirm
ās trīs vie tas sa cen sī bās ie ņē ma tie, kas tie ši 
11. augus tā sa snie dza sa vus la bā kos re zul tā tus 
šo se zon, bet uz va rē tājs krievs Alek sandrs Iva
novs la bo ja arī sa vu per so nis ko re kor du. Ņe mot 
vē rā, ka re zul tā ti 20 kilo met ros jau ga dus pie
cus stāv uz vie tas, bet Ar nim jau ir 25 ga di, var
būt jā uz dod jau tā jums par no dar bes liet de rī bu. 
Tas ne no zī mē, ka so ļo ša na jā met pie ma las. Ar 
to var tur pi nāt no dar bo ties ama tie ra lī me nī, jo 
lī dzī gi kā ga dī ju mā ar Igo ru So ko lo vu la bā ka 
so ļo tā ja Lat vi jā par Ar ni šo brīd īsa jā dis tan cē 
nav. Ja se ko labs dar ba pie dā vā jums, ie spē
jams, ir vērts par to pa do māt. Sa vā dāk pal dies 
spor tis tam par cī ņu ar Lat vi jas spor ta ro cī bas 
vēj dzir na vām.

Dis cip lī na:  tāl lēk ša na
Re zul tāts:  6,50 m
Vie ta:  16.

Čem pi one:
Brit ni ja Rī za (ASV)  7,01 m
Da līb nie ču skaits:  31

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
20. vie ta (6,72 m)

Ko men tārs
Arī Grī vai šis čem pio nāts vai rāk plu sos ne kā 
mī nu sos. Pro tams, kurš gan ne grib ie kļūt pa mat
sa cen sī bās, div pa dsmit pa sau les spē cī gā ko spor
tis tu vi dū, ta ču vie tas ir ti kai 12... Un šo reiz ta jās 
vie ta ne at ra dās tā dām šīs se zo nas vēr tī bām kā 
ame ri kā nie tei Fan mi Dži mo (šo se zon 6,92 m), bri
tu spor tis tei Elo izai Le sē rai (6,90 m) un mā ji nie
cei Lud mi lai Kol ča no vai (6,89 m). Bi ja trīs sta bi li 
lē cie ni 14 centi met ru ro be žās, un pil nai lai mei 
pie trū ka vien as to ņus centi met rus tā lā ka lē cie na, 
lai ie kļū tu pa mat sa cen sī bās un no tām iz slēg tu 
nā ka mo čem pi oni ame ri kā nie ti Brit ni ju Rī zu. 
Gai dā mas in te re san tas sa ru nas ar LOV. Pir ma jā 
seš pa dsmit nie kā tāl lē cē ja gan ir, bet gan priekš ā, 
gan aiz mu gu ras pa 15 spor tis tēm (ne pie cie šams 
būt sa rak sta pir ma jā pus ē). Ti ka aug stāk, ne kā to 
so lī ja pirms sa cen sī bu rangs.

Dis cip lī na:  ve se ra me ša na
Re zul tāts:  72,78 m
Vie ta:  19.

Čem pi ons:
Pa vels Faj deks (Po li ja)  81,97 m
Da līb nie ku skaits:  28

Re zul tāts da līb nie ku vi dū pirms čem pio nā ta: 
25. vie ta (76,20 m)

Ko men tārs
Šo brīd Igo ru So ko lo vu dro ši var no saukt par 
ama tie ri, kurš no dar ba brī va jā lai kā pa mē tā ve
se ri. Ja ar vi su to gan drīz 39 ga du ve cu mā var 
no kļūt pa sau les čem pio nā tā un ap steigt tos, kas 
šo se zon me tu ši tā lāk, vi su cie ņu! Ja iz do sies iz
pil dīt da lī bas nor ma tī vus, šā di So ko lovs va rē tu 
aiz braukt arī uz Rio de ža nei ro olim pi ādi, jo vi ņa 
cie nī gi kon ku ren ti Lat vi jā diem žēl jo pro jām nav 
iz au gu ši. Un kā pēc jā beidz spor tot, ja jo pro jām 
esi spē cī gā kais? Tur klāt arī Lat vi jas de le gā ci jā 
Igors ne bi ja pē dē jais vīrs, sa lī dzi not sa cen sī bu 
pro to ko lus. Par pa ma tu ņe mot vie tu ran gā pirms 
čem pio nā ta un vie tu Mas ka vā, So ko lovs tā pat kā 
Va si ļev skis sa cen sī bu pro to ko lā kā pis uz augš u 
par se šām vie tām.

Arnis RUMBENIEKS 
(20km soļoša na)

Lauma gRĪVA (tāllēk ša na)

Igors SoKoLoVS (vesera mešana)
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Dis cip lī na:  kārts lēk ša na
Re zul tāts:  5,25 m
Vie ta:  33.

Čem pi ons:
Ra fa els Hol cdep pe (Vā ci ja)  5,89 m
Da līb nie ku skaits:  40

Re zul tāts da līb nie ku vi dū pirms čem pio nā ta: 
34. vie ta (5,60 m)

Ko men tārs
5,25 met ri īs ti nav Ār en ta re zul tāts. Vai rāk pie
rasts pie re zul tā ta ap mē ram 5,40 met ru ro be žās. 
Arī Lon do nas olim pi ādē bi ja 5,35 met ri. To mēr 
spor tists pel nī jis uz sla vu kaut vai par to vien, ka 
pēc di viem ne sek mī giem mē ģi nā ju miem spē ja 
sa ņem ties, at mest do mas «es da bū šu nul lī ti, ja 
ta gad ne pār lēk šu» pie ma las un ar tre šo mē ģi
nā ju mu pār lē ca sā ku ma augs tu mu. Pro tams, 
pār le cot nā ka mo 5,40 met ru augs tu mu, bi ja ie
spē jams pa kāp ties par kā du vie tu aug stāk, ta ču 
līdz LOV kri tē ri ju 16. vie tai ar to vien al ga bū tu par 
īsu. Lū ko jo ties uz ran gu ta bu lu pirms čem pio nā
ta, tur pat sa vā vie tā Ma reks vien ir. Re zul tāts gan 
va rē ja būt la bāks.

Dis cip lī na:  20 km so ļo ša na
Re zul tāts:  1:32:30
Vie ta:  23.

Čem pi one: 
Je ļe na Laš ma no va (Krie vi ja) 1:27:08
Da līb nie ču skaits:  62

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
37. vie ta (1:34:10)

Ko men tārs
Grū ti at ce rē ties, kad Lat vi jas so ļo tā jiem pē dē
jo rei zi lie la jās sa cen sī bās bi ja iz de vies sa sniegt 
se zo nas la bā kos lai kus. Šo gad tas ir div kārt pa
tī ka mi. Pirm kārt, līdz ši nē jais se zo nas la bā kais 
sa snie gums ir bi jis pa sau les čem pio nā ta A nor
ma tī va vēr tī bā, kas, pie mē ram, mū su šķēp me tē
jiem vī rie šiem tā arī šo se zon vēl nav pa kļā vies ne 
rei zes. Otr kārt, se zo nas la bā kais sa snie gums ta pa 
mar tā, ļau jot ap gal vot, ka spor tis kās for mas plā
no ša na ir bi ju si sek mī ga – vis as pū les vel tī tas ne 
ti kai nor ma tī va ie gū ša nai, bet arī la ba re zul tā ta 
sa snieg ša nai se zo nas gal ve na jos ma čos. Ja vēl 
bū tu ap steig tas abas Lie tu vas spor tis tes, ku ras 
tur pat vien (20. un 21. vie ta) fi ni šē ja, Ag ne se tik tu 
pie Bal ti jas ātr ākās so ļo tā jas ti tu la. Tas nā ka ma jai 
rei zei. Ar 37. la bā ko re zul tā tu sa snieg ta 23. vie ta 
Mas ka vā – ļo ti la bi.

Dis cip lī na:  šķē pa me ša na
Re zul tāts:  60,29 m
Vie ta:  14.

Čem pi one:
Kris tī na Ob er gfel la (Vāci ja)  69,05 m
Da līb nie ču skaits:  27

Re zul tāts da līb nie ču vi dū pirms čem pio nā ta: 
14. vie ta (61,97 m)

Ko men tārs 
«Ma nu prāt, uz pa sau les čem pio nā tu var braukt 
cil vēks, kas pre ten dē uz la bā ko div pa dsmit
nie ku,» pirms vēl bi ja iz me tu si se zo nas la bā ko 
me tie nu, pirms čem pio nā ta tei ca Mū ze. Tur klāt 
mu gu ras sāp ju dēļ vi ņa il gi do mā ja, vai ir vērts 
do ties uz Mas ka vu. Per so nis kais re kords Jē kab pi lī 
un tre ne res Va len tī nas Eidu kas vie dok lis, ka jā krāj 
pie re dze, no ve da pie čem pio nā ta star ta bom
ja. Kva li fi kā ci jas sa cen sī bās pār va rē ja 60 met ru 
ro be žu, un pa mat sa cen sī bas bū tu no dro ši nā jis 
ti kai 11 centi met rus tā lāks šķē pa li do jums. Sa vos 
20 ga dos met tā lāk, ne kā to sa vā lai kā ir da rī ju šas 
šā brī ža Lat vi jas spē cī gā kās šķēp me tē jas. Ša jā, sa
vā de bi jas, čem pio nā tā bi ja la bā kā Lat vi jas šķēp
me tē ju vi dū, un tas ir kom pli ments.

Agnese PASTARE (20km soļoša na)

Mareks ĀRENTS (kārtslēkša na)

Līna MUzE (šķē pa me ša na)
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Dikss sa mek lē fa de je vu
Ka mēr pa sau les viegl at lē ti kas eli te vei ca pē dē jos priekš dar bus 

pirms pa sau les čem pio nā ta, Vol ters Dikss ie ra dās Rī gā, lai pie cas die
nas – no pirm die nas līdz piekt die nai – tre nē tos un ār stē tos pie Aiga ra 
Fa de je va, kurš, kā zi nāms, ir itin pie pra sīts fizio te ra peits aug stā ka jās 
spor ta ap rin dās. «Viss jau sā kās pirms vai rā kiem ga diem Los an dže
lo sā. At nā ca viens sprin te ris, es vi ņu «sa re mon tē ju». Tā eli tā rā spor ta 
pa sau le ir ļo ti ma za,» skaid ro Fa de jevs. Eli tā rā spor ta sa bied rī ba ir tik 
ma za, ka Fa de je vam sa vu ve se lī bu ir uz ti cē ju ši ļo ti dau dzi pa zīs ta mi 
at lē ti, sā kot ar Ko bi Brai en tu un bei dzot ar Tai so nu Ge ju. «It kā mēs 
re dzam, ka Ko be spē lē ba sī ti tur, sprin te ri tik mēr ir ot rā pa sau les ma lā 
un vēl pa ti Ame ri ka šķiet kā pus pa sau le, ta ču – eli tā rā spor tis tu sa
bied rī ba cits ci tu pa zīst. Kā pēc ne pa mē ģi nāt te ra pei tu, kurš kā du ir 
sa ve dis kār tī bā? Pēc tam aiziet ķē des re ak ci ja,» stās ta Fa de jevs.

Tā nu šī ķē des re ak ci ja uz Rī gu at ve da arī ti tu lē to sprin te ri Vol te
ru Dik su, ku ram šā ga da pa sau les čem pio nāts iet se cen. Trau mu no
mo cī ta jam spor tis tam ne esot bi jis mēr ķis ta jā pie da lī ties, tā pēc ir ti cis 
no rai dīts arī pie dā vā jums pie da lī ties vis maz 4x100 met ru sta fe tē ASV 
iz la ses sa stā vā. Fa de jevs stās ta, ka Dik sam pie mīt iz ci la skrie ša nas 
teh ni ka, ta ču bie žos sa vai no ju mus pro vo cē lie lais svars (mie sās bran
gāks ne kā ci ti sprin te ri) un arī pla ka nā pē da. In te re san ti, ka līdz šim 
Dikss augst vēr tī gā kus re zul tā tus ir sa snie dzis 200 met ru sprin tā, kur 
ar 19,53 se kun dēm vi ņam pie der ce tur tais vi su lai ku ātr ākais re zul tāts 
viegl at lē ti kas vēs tu rē, ta ču pats spor tists ir no lē mis kar je ras tur pi nā ju
mā vai rāk pie vēr sties 100 met ru dis tan cei.

«Vol ters ir šeit tā pēc, ka es es mu šeit. Vi ņam va jag pa lī dzī bu,» sa
ka Fa de jevs. «Vi ņam ir lie la ma sa un tā pēc arī bie ži ir trau mas. Ik pa 
lai kam vi ņam kaut kas pa liek ju tīgs. Es, pie mē ram, jau zi nu as to ņas 
vie tas, kas jā me ne džē,» ne lie lu ie ska tu vā rī ga jā 27 ga dus ve cā sprin te
ra ve se lī bā sniedz Fa de jevs. Šā da lī me ņa spor tis tam gan šā da ba gā ža 
nav ne kas ār kār tējs, jo tāds ir lie lais sports. Dikss sa vu laik tre nē jās pie 
sla ve nā sprin te ru tre ne ra Džo na Smi ta, ku ram bi ja eli tā ra sprin te ru 
gru pa – te ju 20 cil vē ku lie la. To Dikss pirms kā da lai ka ir pa me tis un 
maz liet pa mai nī jis pie eju tre ni ņiem, ta ču par Fa de je vu viņš uz zi nā jis, 
vēl at ro do ties ša jā sprin te ru spec vie nī bā. «Dikss man zva nī ja jau pirms 

pus ot ra vai di viem mē ne šiem. So lī ja, ka būs 
15. augus tā, bet at li do ja ag rāk. Jau la bu lai ku 
ie priekš es zi nā ju, ka augus ta vi dū man ir jā
iz brī vē laiks, lai es va rē tu me ne džēt un da rīt 
vi su,» sa dar bī bas sā ku mu rak stu ro Fa de jevs. 
Pirms tele fo na zva na abi ne bi ja ko pā strā dā
ju ši.

Lie ki pie bilst, ka Dik sam šī bi ja pirm ā pie
re dze Lat vi jā, kas sā ku mā pa gā ju si ak li ma ti
zā ci jas pro blē mu zī mē. «Viņš ak li ma ti zē jās 
lē nām. Pirm ās di vas die nas bi ja tāds ne daudz 
ap dul lis, tre ša jā jau bi ja nor mā li, va kar [ce
tur ta jā die nā] bi ja grū ti. Bet nu jau mus ku ļi 
vi ņam pa liek ar vien la bā ki un la bā ki,» vēr tē 
bi ju šais so ļo tājs un ma ra to nists. Dikss Lat vi
jā ir ie ra dies ko pā ar sa vu me ne dže ri, bet vi
sus sa dzī ves jau tā ju mus jau lai kus sa kār to ja 
Fa de jevs. «Es kār to ju ļo ti dau dzus sa dzī ves 
jau tā ju mus, bet nu jau es vi su es mu ie rā dī jis. 
Dik sam ie rā dī ju, kur var kva li ta tī vi pa ēst, me
ne dže ris tik mēr pie Sta ci jas lau ku ma ie cērt 
«mak do nal du». Pie sais tī ju vi ņiem pār bau dī tu 
tak so met ru kom pā ni ju.»

Sa vus tie šos dar ba pie nā ku mus Fa de jevs 
veic div reiz die nā, tre ni ņu pro ce su ti kai vē
ro jot, bet ne kā di ne ko ri ģē jot. «Viņš brauc pie 
ma nis pirms rī ta tre ni ņiem, kas vi ņam ir sva
rī gā kie. Es vi ņu lie ku uz gal da, sa ga ta vo ju. Pēc 
tam, ja man ir laiks, es vi ņus sa vā cu, un ko pā 
brau cam uz va ka ra tre ni ņu, pēc ku ra pa tais
no ve du pie se vis uz ofi su un at kal lie ku uz 
gal da,» ie ska tu ik die nā sniedz Fa de jevs. Rī gā 
ve se lu ne dē ļu di vos sta di onos  – «Dau ga vas» 
un LSPA – sa vu meis tar kla si pa snie dza Vol

RAIMoNDS RUDzĀTS

Aizvadītajā nedēļā Rīgā pavisam klusi un gandrīz vai anonīmi  
viesojās izcilais amerikāņu sprinteris Volters Dikss. Nē, viņš nebija 
ieradies ballēties ar parisu Hiltoni, bet gan sagatavoties Dimanta līgas 
posmam Cīrihē, kas notiks 29. augustā. Savainojumu nomocīts,  
Dikss šo sezonu ir aizvadījis ļoti saudzējošā režīmā, bet Cīrihē  
gatavojas tā pa īstam «izsprāgt», 100 metru distanci veicot ātrāk par 
9,70 sekundēm. Un, lai to paveiktu, viņš nolemj atbraukt uz Rīgu  
pie olimpiskā medaļnieka Aigara fadejeva. «Sporta Avīzei»  
tika dota ekskluzīva iespēja procesu pavērot. 

fADEJEVS atved Volteru DIKSU
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Volteru DIKSU
Volters DIKSS

Dzimis:  1986. gada 31. janvārī 
Augums:  175 cm
Svars:  86 kg

personīgie rekordi: 
100 m:  9,88 (Notvila, 2010. gads)
200 m:  19,53 (Brisele, 2011. gads)

panākumi:
Bronza  Pekinas olimpiskajās spēlēs 
 100 metru sprintā
Bronza  Pekinas olimpiskajās spēlēs 
 200 metru sprintā
Sudrabs  2011. gada pasaules čempionātā 
 100 metru sprintā
Sudrabs  2011. gada pasaules čempionātā 
 200 metru sprintā

Interesanti:
• Pēc paša vārdiem, personīgais rekords 

100 metru distancē esot 9,72 un tas ticis 
sasniegts kādās sacensībās Oregonā, taču nav 
oficiāli fiksēts. 

• Viņa personīgais rekords 200 metros (19,53) 
ir ceturtais labākais rezultāts vieglatlētikas 
vēsturē. 

• Dikss ir viens no diviem sprinteriem, kas ir 
trīskārtējs NCAA čempions 200 metros. 

• Diksa tēvs pats savulaik ir bijis sprinteris un 
vēlāk dēlam palīdzējis arī ar trenera padomu.

• Abi brāļi – Alekss un Viljams – arī ir 
nodarbojušies ar skriešanu. 

• 2008. gadā Dikss parakstīja vairāku miljonu 
vērtu līgumu ar «Nike».

• Pekinas olimpiskajās spēlēs Volters Dikss bija 
vienīgais amerikāņu sprinteris, kurš izcīnīja 
divas medaļas. Trešā varēja būt stafetē, bet 
Dārviss Patons ar Taisonu Geju kļūdījās stafetes 
kociņa nodošanā/saņemšanā. 

• Londonas olimpiskās spēles Diksam gāja secen 
savainojuma dēļ.

ters Dikss, viegl at lē ti kas su per zvaig zne, bet 
vie tē jie tre ne ri to vi su ir pa lai du ši ga rām, jo 
tā da ir bi ju si pa ša spor tis ta gri ba, ko Fa de jevs 
res pek tē jis, jo  – cil vēks ga ta vo jas at bil dī gam 
star tam, ne vis ir ie ra dies vies iz rā dē. «Tas ir la
bi, ka šeit ap kārt nav ne vie na tre ne ra un lie kas 
uz ma nī bas. Vi ņam tas ne pa tīk, viņš jau man 
sā ku mā pa tei ca, ka to ne va jag. Vi ņam šo brīd 
ir ļo ti at bil dīgs mo ments  – viņš grib Cī ri hē 
skriet zem 9,70 se kun dēm 100 met ru. Vi ņam 
lie kas acis ne va jag, tā pēc es sa kār to ju, lai arī 
sta di onos se viš ķi ne vie na ne bū tu, it se viš
ķi tur, kur vi ņi tai sa kon tro ltes tus uz lai ku,» 
skaid ro Fa de jevs.

ç savulaik Volters Dikss centās  
skrie ties arī ar pašu useinu BOltu, 
taču jamaikietis jau daudzus gadus ir 
pasaules ātrākais vīrs.
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gan drīz 25 ga dus il gā spor tis ta kar je ra un lie
lis kie ār sti – gal ve no kārt Al dis Cī ru lis – man 
ļo ti daudz ko ie mā cī ja un pa šam ļā va sa prast, 
kā me ne džēt spor ta trau mu re ha bi li tā ci ju. Tas 
nav ti kai tas, ko es ie mā cī jos stu dē jot, bet es 
pats re āli zi nu, kā spor tists jū tas ta jā brī dī. Lai 
ko es spies tu, griez tu vai stiep tu, es re āli zi nu, 
kā tas ir.»

Šo brīd Aiga ra pras mī gās ro kas Lat vi jā gal
ve no kārt iz man to spor ta spē ļu ko man du spē
lē tā ji. Zī mī gi, ka ar Fa de je vu ir strā dā ju ši tā

das viegl at lē ti kas zvaig znes kā Tai sons Gejs, Le rojs Dik sons, Džaj su ma 
Ndu re un dau dzi ci ti, bet Lat vi jā Ainārs Ko vals ir vie nī gais viegl at lēts, 
kurš ir sa dar bo jies ar Fa de je vu. «In te re san ti, ne?» vār dus no mu tes iz
rauj pats Aigars.

Par sa vu darb au dzi nā tā ju un, ja tā var teikt, pro fe si onā lo krust tē vu 
Aigars sauc sla ve no fizio te ra pei tu, vai rā ku grā ma tu au to ru un eli tā rās 
sa bied rī bas pir mo iz vē li Ba ren su Ba to su, kurš sā kot nē ji pie jaun ā cen
so ņa ve da pirm ās spor ta zvaig znes, tos tarp Ko bi Brai en tu. «Ba toss ir 
fizio te ra peits, pie ku ra prin ci pā ne var tikt – ti kai iz mek lē ta sa bied rī ba 
pie vi ņa ār stē jas. Vien reiz es mu 7.00 no rī ta brau cis pie vi ņa uz vil lu 
oke āna pa šā kras tā dzert ka fi ju – ci tā di vi ņu ne maz ne var no ķert pa ru
nā ties. Kaut kā viņš ma ni vis iem ir ie tei cis. Ir pat ļā vis ska tī ties, kā viņš 
strā dā. Tāds sirms, apaļš kungs, vien mēr no svī dis un strā dā sē žot. Vai
rā kas rei zes ir sa nā cis līdz dar bo ties – vien reiz es strā dā ju ar Ko bi, un 
Ba renss brau ca pie ma nis ska tī ties, pēc tam at kal es brau cu ska tī ties, 
kā viņš strā dā ar Ko bi,» stās ta Fa de jevs. «Viņš at ve da Ko bi un sā ku mā 
sē dē ja un ska tī jās, ko un kā es da ru. Vi ņam pa ti ka,» ie mes lu, kā pēc Fa
de je vu ak cep tē jis ir sla ve nais fizio te ra peits, mē ģi na rast Fa de jevs.

Kad ne no piet ni vai cā ju, kad mēs Rī gā re dzē sim Ko bi Brai en tu, Fa
de jevs no piet ni at bild, ka ne sen ru nā jis ar Ba to su, kurš tei cis – Brai en ta 
sa vai no jums ir ār kār tī gi no pietns. Tas tā – kā da aiz ku li šu in for mā ci jas 
de va NBA vē ro tā jiem šeit, Lat vi jā. Bet, no piet ni ru nā jot, nav iz slēgts, 
ka pa Dik sa ie mī to ta ci ņu turp māk uz Rī gu ce ļos vēl ci tas spor ta zvaig
znes, jo spor tis ti nav tie cil vē ki, kas sa vā star pā ne sa ru nā jas. No de rī gi 
Lat vi jas tē lam – «krie vu ma sie ris» lē nā ga rā pa sau les spor ta eli ti klā
tie nē ie pa zīs ti na ar Lat vi ju. 

– Es bi ju ļo ti pār steigts, kad Aigars tei ca, ka Vol ters Dikss ir šeit, Rī gā. 
Kā pēc tu esi šeit?
– Es mu šeit, lai tre nē tos un strā dā tu ar Aiga ru. Iz eju ma sā žas te ra pi ju, lai va
rē tu, at grie žo ties tra sē, sa sniegt pēc ie spē jas la bā kus re zul tā tus.
– Kā tu vēr tē mū su sta di onus un to skrej ce ļu kva li tā ti? Dau dzi lat vie šu 
spor tis ti bie ži vien sa ka, ka kva li tā te ir ka tas tro fā la...
– Man ļo ti pa tīk «Dau ga vas» sta di ons, tur pa vi sam no teik ti ir labs skrej ceļš. 
Es re dzu, kā pēc spor tis ti vē las, lai sta di onā tik tu ie gul dī ti nau das lī dzek ļi, 
bet vien al ga tas at ro das skais tā pil sē tā. Es iz bau du at ra ša nos šeit – tā no
teik ti ir la ba vie ta, kur tre nē ties.
– Tā tad skrej ce ļu kva li tā te ir la ba?
– Skrej ce ļi ir la bi – vis maz man. No teik ti la bā ki ne kā daž viet Ame ri kā.
– Pa rak stu ro sa vu sa dar bī bu ar Aiga ru – kā jūs viens ot ru sa ti kāt?
– Es par vi ņu uz zi nā ju no pār is spor tis tiem, kas bi ja ma nā tre ni ņu gru pā. 
Vē lē jos strā dāt ar vi ņu, tā pēc ie ra dos šeit, lai sāk tu mū su sa dar bī bu.
– Šo se zon 100 met ros tev se zo nas la bā kais re zul tāts ir 10,11 se kun žu 
un 20,16 se kun žu 200 met ros. Esi ap mie ri nāts ar sa vu snie gu mu līdz 
šim?
– No teik ti. Viss pa gai dām no rit veik smī gi. Vē los pēc ie spē jas la bāk sa ga ta
vo ties Di man ta lī gas sa cen sī bām un tā pēc arī es mu šeit.
– Aigars tei ca, ka tavs mēr ķis ir iz skriet zem 9,70 se kun dēm.
– Jā, tas pa vi sam no teik ti ir mans mēr ķis, tas pa vi sam no teik ti ir tas, kā dēļ 
es tre nē jos. No teik ti vē los šā du re zul tā tu sa sniegt nā ka ma jās olim pis ka jās 
spē lēs, nā ka ma jā pa sau les čem pio nā tā un, ie spē jams, pat šo gad.
– Do mā, esi kam tā dam ga tavs?
– Es do mā ju, ka zi nu, kā tā dam re zul tā tam sa ga ta vo ties. Es ne zi nu, kad tas 
no tiks, ta ču šāds re zul tāts kri tīs.
– Dzir dē ju kaut ko par 9,65...
– (Sme jas.) Strā dā šu un tur pi nā šu gāzt bar je ras – re dzē sim, cik tā lu es va
rē šu aiziet.
– Kā tu vēr tē lai ka ap stāk ļus šeit? Mums, lat vie šiem, pē dē jās die nas ir 
šķi tu šas ļo ti, ļo ti kar stas.
– Ma nu prāt, gai sa tem pe ra tū ras ir lie lis kas. Es pats es mu no Flo ri das. Šeit ir 
maz liet zem 40 grā diem, Flo ri dā tā das gai sa tem pe ra tū ras ir vi su augu ga
du. Per fek ti man!
– Tu šeit esi ie ra dies ti kai ar sa vu me ne dže ri. Kur ir tavs per so nāls, tre
ne ris?
– Tre ne ris ir Los an dže lo sā, viņš ga ta vo spor tis tus pa sau les čem pio nā tam. 
Arī pā rē jie ma ni ko man das bied ri ir tur.
– Kā tev vis pār pa tīk Lat vi ja, Rī ga?
– Pil sē ta pa vi sam no teik ti ir ļo ti skais ta, man pa tīk arī vies nī ca [«Ra dis son 
Blu e Ho tel»], ku rā es mu ap me ties. Ma ni viss ap mie ri na, cil vē ki ir ļo ti jau ki. 
Vien kār ši la ba vie ta, kur at ras ties.
– Pie ļau ju, šī ir pirm ā rei ze, kad esi Lat vi jā.
– (Sme jas.) Jā, tā ir, un es mu lepns, ka ie ra dos šeit tre nē ties un sa vest se vi 
kār tī bā.
– Dzir dē ju, ka, ie spē jams, nā kam va sar tu va rē tu at griez ties?
– Jā, tāds ir plāns. Es plā no ju nā kam va sar ie ras ties uz ne dē ļu līdz di vām, lai 
tre nē tos.
– un tad jau ar vi su per so nā lu un tre ne ri?
– Jā, ie spē jams. Re dzē sim. Šo brīd es tu ros pie sa ga ta vo ša nās plā na un arī 
turp māk vē lē tos strā dāt ko pā ar Aiga ru.

ekspresintervija

Eli tārs fizio te ra peits
«Man nav jē gas va zā ties uz Ame ri ku, ja spor tis ti, kam ma ni va

ja dzēs, tā pat at brauks uz Rī gu,» stās ta Aigars Fa de jevs, ne tie ši lie kot 
sa prast, ka turp māk tā da ka lib ra spor tis tu kā Vol ters Dikss ie ra ša nās 
pie vi ņa Rī gā ne būs ik die na, ta ču ga na bie ža pa rā dī ba. «Vārds ir no
pel nīts. Aug stā ka jās spor tis tu ap rin dās ma ni pa zīst, zi na, kam es es
mu pa lī dzē jis. Vi ņi «uz dul lo» ne kur ne skrien. Pal dies Die vam, ma na 

é Jācer, ka 
olimpiskais 
vicečempions 
aigars FaDeJeVs 
pratīs sagatavot 
Volteru Diksu tā, 
lai viņš kļūtu par 
pasaules ātrāko 
sprinteri..
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PIRMIE

Uz ti cas jaun ajiem
Sa vā pir ma jā pre ses kon fe ren cē pirms ma ča 

ar igau ņiem Pa hars te ju vai at kār to ja ie priek šē jā 
gal ve nā tre ne ra Alek san dra Star ko va tik ie ras
to frā zi, ka dur vis uz iz la si va ļā esot vis iem. Arī 
tiem, ku ri da žā du ie mes lu dēļ šo reiz bi ja pa li
ku ši ār pus iz la ses tre ne ru re dzes lo ka. Un tā du, 
sa lī dzi not kaut vai ar ie priek šē jo ma ču pret 
bos nie šiem, bi ja vi sai daudz. Tur klāt starp vi
ņiem bi ja fut bo lis ti, bez ku riem pē dē jos ga dos 
nu dien bi jis grū ti ie do mā ties mū su ko man du. 
Pie mē ram, aiz sar gi Os ka ra Kļa va un De niss 
Iva novs, pus sargs Alek sejs Viš ņa kovs – vi ņiem 
vis iem valstsvie nī bā jau ir vai rāk ne kā 50 spē ļu! 
Arī pus sargs Oļegs Lai zāns un uz bru cējs Ed gars 
Gau račs, ku riem ir pa 18  ma čiem. Pie mē ram, 
Gau račs pērn ar čet riem vār tiem bi ja re zul ta tī
vā kais spē lē tājs valstsvie nī bā!

Ta gad mums ir tā in te re san tā ie spē ja vē
rot, kā at šķi ras Pa ha ra un Star ko va vie dok lis 
par vie nu vai ot ru fut bo lis tu, pa tu rot prā tā, ka 
valstsvie nī bas cie nī gu spē lē tā ju loks pa tie sī
bā ne būt nav liels. Skaidrs, ka vis i pie mi nē tie, 
ku ri šo reiz nav iz sauk ti, nav aiz mir sti. Vi ņiem 
vis iem, Pa ha ra vār diem ru nā jot, ir ie spē ja at
griez ties, ja vien vi ņi tre ne ru acīs ap lie ci nās sa
vu no de rī gu mu. Vie nam ot ram dro ši vien pir
mais, par ko ir jā do mā, ir sta bi las dar ba vie tas 
at ra ša na, jo bez spē ļu prak ses ir grū ti kon ku rēt 
ar tiem, kas lau ku mā iet re gu lā ri un da ra to arī 
ne slik ti.

Ru nā jot par sa stā va iz vē li pret igau ņiem  – 
no vie nas pus es, tā, šķiet, bi ja diez gan dros mī ga, 

no ot ras, pa vi sam lo ģis ka un «pa rei za». Kā pēc 
dros mī ga? Tā pēc, ka star ta vien pa dsmit nie kā 
lau ku mā iz gā ja uz reiz se ši fut bo lis ti, ku riem 
ne vie nam ne bi ja vai rāk par sep ti ņām spē lēm 
valstsvie nī bā, bet vēl di vi bi ja ti kai ot ra jā des
mi tā, kas, rup ji ru nā jot, no zī mē di vus trīs ga dus 
valstsvie nī bā un arī bez ga ran ti jas, ka jau esi sta
bils sā kum sas tā va spē lē tājs. Pie mē ram, kā tas ir 
pus sar ga Rit va ra Ru gi na ga dī ju mā.

Pie mē ram, ie priek šē jā 2014.  ga da Pa sau les 
kau sa iz cī ņas kva li fi kā ci jas spē lē pret bos nie
šiem, kas vē lāk iz rā dī jās lik te nī ga Alek san dram 
Star ko vam, Lat vi jas valstsvie nī bas star ta sa stā
va vi dē jais aiz va dī to spē ļu skaits bi ja 35,9  spē
les, bet pret igau ņiem – 16,9 spē les. Sa ru cis bi
ja arī ko man das vi dē jais ve cums – no 28,5 līdz 
25,1  ga dam. Pro tams, tās ir at se viš ķas spē les, 
ci tās star pī ba dro ši vien bū tu ma zā ka kaut vai 
uz tā rē ķi na, ka ma čā pret bos nie šiem star ta 
sa stā vā iz gā ja nā ka mais «simt nieks» Ver pa
kov skis, kurš Tal li nā iz gā ja 2. pus lai kā, ta ču tas 
kar di nā li ne mai na ainu ko pu mā. Tā tad jaun ais 
gal ve nais tre ne ris Pa hars pret Igau ni jas iz la si, 
kas FI FA ran gā at ro das par 34  vie tām aug stāk 
ne kā mēs, lau ku mā lai da tā dam lī me nim vi sai 

za ļus spē lē tā jus, ku ru jau nī bu at šķai dī ja ti kai 
da ži pie re dzē ju ši vī ri – vārt sargs An dris Va ņins 
un aiz sargs Kas pars Gorkšs kopš ma ča sā ku ma, 
uz bru cējs Mā ris Ver pa kov skis – 2. pus lai kā.

Arī Pa hars ap lie ci nā jis, ka, lai arī ir ar ma
zu stā žu tre ne ra dar bā, ša jā ama tā ne jū tas kā 
tāds ie sā cējs. Viņš ne sa mul sa arī tad, kad vi
ņu par pui še li no sau ca pie re dzē ju šais Igau ni jas 
valstsvie nī bas gal ve nais tre ne ris Tar mo Rīt li, 
at bil dot uz jau tā ju mu, vai zi na, kas ta gad va da 
mū su valstsvie nī bu. Ma ri ans uz šā du ap zī mē
ju mu re aģē ja pa vi sam mie rī gi, bez mul su ma iz
paus mēm, sa kot, ka ne ba ve cums iz šķir, cik kurš 
ir labs vai slikts tre ne ris, bet gan zi nā ša nas un 
pie re dze fut bo lā. Un Pa ha ram ša jā zi ņā ir tais nī
ba, ka tā jau ir ten den ce, ka pie ko man du stū rēm 
stāv ne ti kai vī ri sir miem ma tiem.

Kas at tie cas uz sa stā vu, dro ši vien jau šo gad 
mēs ta jā at kal re dzē sim iz mai ņas. Pirm kārt, tas 
at tie cas uz sa vai no to pus sar gu Alek san dru Cau
ņu, par ku ra liet de rī bu ne viens ne šau bās. Otr
kārt, uz pus sar gu Alek san dru Fer to vu, ku ram 
dis kva li fi kā ci jas dēļ jā iz laiž di vi nā ka mie ma či 
Pa sau les kau sa iz cī ņas kva li fi kā ci jā. Tā pēc vi
ņam pret igau ņiem at vē lē ja vien pus stun du 

sirmie mati
IL VARS KoS CIN KE VIČS

De bi ja Lat vi jas fut bo la valstsvie nī bas  
gal ve nā tre ne ra ama tā Ma ri anam  
pa ha ram un vi ņa ko man dai iz de vās  
da ļē ji – ne iz šķirts 1:1 pār bau des spē lē  
Tal li nā pret igau ņiem, kas vi su 2. pus lai ku 
spē lē ja ma zā ku mā. Ko pu mā po zi tī vā  
no teik ti bi ja vai rāk par ne ga tī vo!

ŠogadLatvijasvalstsvienībaslabāvārtusguvušipiecidažādifutbolisti.  
TieirValērijsŠabala(2vārti),AleksandrsCauņa(1),JurijsŽigajevs(1),
EdgarsGauračs(1)unArtūrsZjuzins(1).

VAI TU ZINI ,  KA.. .
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2. pus lai kā. Treš kārt, uz vēl vie nu pus sar gu Ju ri 
Lai zā nu, kurš ie dzī vo jās trau mā tie ši pirms ma
ča Tal li nā. Ja jau Pa hars vi ņu iz sau ca uz iz la si, ar 
Ju ri rē ķi nās. Ce rams, Lai zāns sep tem brī būs uz 
kā jām, jo nu dien gri bē tos re dzēt, kā da būs vi ņa 
lo ma ko man dā, kas acīm re dzot ies at jau ni nā ša
nās ce ļu.

Būs at kal jā svīt ro
Ru nā jot par spē li, pa ti ka la bi aiz va dī tais 

1. pus laiks – la bi kon tro lē jām bum bu, vi sai bie ži 
ap drau dē jām pre ti nie ku vār tus. Ja acis ne me lo, 
pa igau ņu vār tiem vi sā ma čā ko pā si tām 15 rei
žu, kas ir vai rāk ne kā so līds rā dī tājs, tur klāt, kas 
nav maz sva rī gi, katrs tre šais si tiens li do ja vār
tu taisn stū rī. Ne pa ti ka, ka ne spē jām iz man tot 
skait lis ko vai rā ku mu te ju 50  mi nū šu ga ru mā. 
Arī tas, ka, esot vai rā ku mā, ne ti kām ga lā ar 
strau jiem sān cen šu pret uz bru ku miem. Ta ču tās 
ir lie tas, ko var la bot un slī pēt, zi not, ka shē ma 

3–5–2 mū su valstsvie nī bā to mēr ir jau nums.
Līdz nā ka ma jām di vām spē lēm sep tem brī 

pret lie tu vie šiem un grie ķiem ir trīs ne dē ļas. 
Jā cer, ka ša jā lai kā sta bi las dar ba vie tas būs at
ra du ši Iva novs un Viš ņa kovs, ka spē ļu prak se 
būs Gau ra čam, la bā kā for mā būs vēl da ži, kas 
tā dā ne bi ja šo reiz. Būs in te re san ti pa vē rot, kā
da tad būs Pa ha ra iz vē le, pa tu rot prā tā, ka pret 
igau ņiem ti ka sa pel nī ti ne ti kai plu si, bet arī – 
mī nu si. Ie spē jams, būs stip ri lī dzī gi, kā bi ja šo
reiz  – no ap tu ve ni 30  re āliem kan di dā tiem uz 
vie tu iz la sē se ši sep ti ņi Ma ri anam sa vā blo ci ņā 
būs jā iz svīt ro. Iz vē le ne būs vieg la, bet tāds nu ir 
šis darbs. Pir mos sir mos ma tus Pa hars jaun ajā 
ama ta jau ir da bū jis. La bi, ka vēl da žus vi ņam 
aiz tau pī ja lie lis kās Vi tā li ja Mak si men ko, De ni sa 
Ra ke la un Ar tū ra Zju zi na sa spē les re zul tāts, kas 
ļā va gūt vār tus un mā jās no Tal li nas braukt ar 
go dam no pel nī tu ne iz šķir tu, ne vis zau dē ju mu! 

Ie priek šē jā 2014. ga da pa sau les kau sa iz cī ņas kva li fi kā ci jas spē lē pret 
bos nie šiem Lat vi jas valstsvie nī bas star ta sa stā va vi dē jais aiz va dī to spē ļu 

skaits bi ja 35,9 spē les, bet pret igau ņiem – 16,9 spē les.

pār bau des spē le fut bo lā
«A.LeCoq» sta di ons Tal li nā, Igau ni ja

IgAU NI JA – LAT VI JA 
1:1 (0:0)

Vār ti:  Krug lovs (68.); Zju zins (73.).
Brī di nā ti:  Dmit ri jevs (41., 43.), Jē gers (77.); 
 Si ņeļ ņi kovs (15.), Ga bovs (65.), Fer tovs (76.).
No rai dī jums:  Dmit ri jevs (43.).
Ties ne sis:  Mi ha els Ler je uss (Zvied ri ja).
Ska tī tā ji:  5686.

Igau ni ja: Pa rei ko; Jē gers, Mo ro zovs (Rein
tams 49.), Kla vans, Te nis te; Kinks (Oja mā 63.), 
Dmit ri jevs, Va siļ jevs, Luts (Krug lovs 49.); Ah ju pe ra 
(Vunks 46.), Aniers (Ze ņovs 46.).
Lat vi ja: Va ņins; Bul vī tis, Gorkšs, Mak si men ko; Ga
bovs (Ka mešs 69.), Ru gins, Laz diņš (Fer tovs 62.), 
Zju zins (Ži ga jevs 81.), Si ņeļ ņi kovs (Ko va ļovs 56.); 
Rud ņevs (Ra kels 59.), Ša ba la (Ver pa kov skis 46.). 
Re zer vē: Ko liņ ko, Mā liņš, Ro de, Ja go din skis.

ç latvijas 
valstsvienības 
galvenais  
treneris Marians 
Pahars (att. 
pa labi) ļoti 
nevēlējās darbu 
jaunajā amatā 
sākt ar zaudējuma 
rūgtumu, un 
viņam tas arī 
izdevās.
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zjuzins:
«No katra var

prasīt vairāk»
IL VARS KoS CIN KE VIČS

Skaists si tiens vār tu aug šē jā stū rī pār bau
des spē lē pret igau ņiem turp māk uz vis iem 
lai kiem ro tās pus sar ga Ar tū ra zju zi na dos
jē Lat vi jas fut bo la valstsvie nī bā, jo tie vi ņam 
bi ja pirm ie vārti sar kan balt sar ka no rin dās.

– Vai pirm ie vār ti valstsvie nī bā tev līdz šim bi ju
ši arī sva rī gā kie kar je rā?
– Jā! Šī spē le, pro tams, bi ja jā uz var, ta ču la bāk 1:1, 
ne kā 0:1.
– Tas jums bi ja ne gai dī ti, ka no nā cāt ie dzi nē jos, 
zi not, ka spē les pirm ā pus e Lat vi jas valstsvie nī
bas iz pil dī ju mā to mēr bi ja la ba?
– Ne viens ne do mā ja, ka tā sa nāks. Tur klāt bi jām 
vai rā ku mā. It kā kon tro lē jām spē li, bi ja arī mo
men ti, bet te – hop – kaut kāds mo ments, un viss 
pēk šņi sa grie zās. Var būt man ti kai lie kas, bet la bāk 
bū tu bi jis pa likt vie nā dos sa stā vos. Sā kām to mēr 
diez gan la bi, 11 pret 11 nor mā li ka pā jām. Ta ču tā 
bie ži sa nāk, arī klu bā bi jis tā pat – tik līdz no nāc vai
rā ku mā, ne zi ni, ko da rīt.
– Dro ši vien maz liet no mie ri nā jā ties – ta gad jau 
nu gan mēs vi su iz da rī sim!
– Jā, tā vien mēr sa nāk.
– Tev šī bi ja ot rā spē le valstsvie nī bas star ta sa
stā vā. Ar ko tā at šķī rās no pirm ās pret Meln kal
ni, ja vien at ce ries ni an ses?
– At ce ros! Pirm kārt, to reiz pre ti nieks bi ja spē cī gāks. 
Bi ja ci tā dāk. To reiz man Star kovs de va ie spē ju pa
mat sas tā vā, bet es to ne iz man to ju. Vis maz man tā 
šķiet, tā pēc vē lāk pret ma ni arī bi ja tā da at tiek sme. 
Šo reiz gri bē jās pie rā dīt, ka nav tik slik ti.
– un, kā tu do mā, – šo reiz iz man to ji sa vu ie spē
ju?
– Šo reiz no spē lē ju vai rāk po zi tī vi ne kā ne ga tī vi. 
Pro tams, skaidrs, ka tie bi ja igau ņi, ne vis kaut vai tā 
pa ti Meln kal ne. Pro tams, ka var la bāk, bet man lie
kas – ne bi ja tik slik ti.
– Pir mais pus laiks, kad bi jāt vie nā dos sa stā vos, 
mū su ko man dai pat bi ja kva li ta tī vāks!
– Jā. Tā pēc jau tei cu, ka la bāk ties ne sis ne bū tu to 
igau ni no rai dī jis. Tad bū tu vai nu ne iz šķirts, vai mēs 
uz va rē tu.
– Abas dzel te nās kar tī tes gan ti ka pa rā dī tas 

nī. Pro tams, no kat ra var pra sīt vai rāk. Kaut vai no 
tā pa ša Rud ņe va, ta ču tad mums ir vi ņam jā ie dod 
tā pie spē le, lai viņš va rē tu gūt vār tus, bet mums jau 
ne sa nā ca pret igau ņiem ne ko tā du iz da rīt.
– Kas tie ši pa ti ka Ga bo va snie gu mā?
– Tas, ka viņš var tā skrai dīt – ne zi nu, cik vi ņam sir
žu. Tad priekš ā uz spēj, tad – aiz mu gu rē. Viņš ir tāds 
mie rīgs. Vi ņa spē le sim pa ti zē ja arī Vents pi lī, kad tur 
spē lē jām ko pā. Do mā ju, vis i no spē lē ja sa vā lī me nī. 
Iz la sē jā spē lē mak si mā li. Aiz sar dzī ba diez gan dro ši 
no spē lē ja. Gorkšs sa vā lī me nī, arī Bul vī tis. Vis i dže ki 
cen tās.
– Sā kāt ar 4–4–2!
– Sā ku mā bi ja tāds uz de vums, lai vai rāk pre sin go
tu, tad pār gā jām uz 3–5–2. Sā ku mā pa pre sin go jām 
un pa ska tī jā mies, ko vi ņi da rīs. Ne zi nu, cik mi nū šu 
pa gā ja, bet tre ne ris pa tei ca, ka jā sāk spē lēt ci ta 
shē ma.
– Kā di mēr ķi un am bī ci jas tev un ko man dai šo
se zon Krie vi jas 1. lī gā?
– Vien mēr jau gri bas spē lēt aug stā ka jā lī gā. Ko
man dai ti ka uz dots uz de vums cī nī ties par 7. vie tu.
– Kā pēc par 7. vie tu?
– Ne zi nu. Fi nan sē jums 1. lī gā arī nav tas la bā kais, 
lai uz kaut ko pre ten dē tu. Pār sva rā no 1. lī gas 
prem jer lī gā tiek tās ko man das, kam ir va ja dzī gais 
fi nan sē jums.
– Pie ļau ju, ka pa ši spē lē tā ji cer uz ie kļū ša nu 
prem jer lī gā!
– Pro tams, vis i ce ram un gri bam tur spē lēt. Mums 
ir diez gan jaun a ko man da. Pār sva rā jau sa ka, ka tik 
jaun ām ko man dām nav tas sta bi lā kais re zul tāts. 
Ta ču pie re dzē ju šie fut bo lis ti, ku rus vis i pa zīst, par 
tām al gām uz še jie ni ne nāks. 

Ar tūrs zJU zINS
Dzi mis:  1991. ga da 18. jū ni jā Rī gā
Po zī ci ja:  cen tra pus sargs
Augums:  1,84 m
Svars:  73 kg
Lat vi jas valstsvie nī bā  8 spē les/1 vār ti.

Klu bi*
2007. gads FK «Vents pils» 1/0
2008. gads FK «Vents pils» 1/0
2009. gads Vents pils «Tran zīts» 17/1
2010. gads FK «Vents pils» 20/2
2010./11. «Ži li na», Slo vā ki ja 5/1
2011./12. Ka ļi ņin gra das «Bal ti ka», Krie vi ja 22/3
2012./13. Ka ļi ņin gra das «Bal ti ka», Krie vi ja 25/1
2013./14. Ka ļi ņin gra das «Bal ti ka», Krie vi ja 7/0

*Žur nā lis ta Val te ra Ni ka na sta tis ti ka par kar je ru Lat vi jā.

pa ma to ti!
– Jā. Pat ne zi nu, kā pēc tas igau nis tā no aiz mu gu
res le ca. Var būt ne zi nā ja, kā no ņemt bum bu, ko 
da rīt.
– Vai fakts, ka spē lē jāt jaun a gal ve nā tre ne ra 
va dī bā, arī ie tek mē ja ko man das no ska ņo ju mu 
un ape tī ti, ja sa lī dzi na ar ie priek šē jām spē lēm?
– Man lie kas – jā, jo bi ja diez gan lie las iz mai ņas gan 
sa stā vā, gan spē les plā nā. Arī tak ti ka bi ja pa vi sam 
ci ta. Daudz kas mai nī jās.
– Acis arī vai rāk de ga ne kā ie priek šē jās spē lēs?
– Mo ti vā ci ja jau ir vien mēr. Spē lē ja daudz dže ku, 
kas iz la ses sa stā vā ne bi ja īpa ši daudz spē lē ju ši. Ska
tī jos spē li pret Tur ci ju, ku rā Ša ba la gu va di vus vār
tus. Man pa ti ka, kā iz la se spē lē ja. Tā bi ja la ba spē le.
– Kurš ma čā pret igau ņiem, ta vu prāt, bi ja la bā
kais spē lē tājs Lat vi jas valstsvie nī bā un kā pēc?
– Grū ti pa teikt. Pa ti ka vai rā ki. Ļo ti pa ti ka, kā no spē
lē ja Ga bovs. Man lie kas, ka ča ļi no spē lē ja sa vā lī me
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Vēr tī gi pa do mi
Pro tams, vai rāk ne kā lo ģis ki ir jau tā jums, 

kā pēc šie fut bo lis ti at kal tiek aici nā ti uz iz la
si, ku rā nav spē lē ju ši di vus un vai rāk ga du. 
Pa tie sī bā at bil de ir pa vi sam vien kār ša – vi ņu 
rā dī tās kva li tā tes un meis ta rī bas dēļ. Do mā ju, 
par Lai zā nu dau dziem šis jau tā jums ne maz 
nav ak tu āls, jo ir re dzē ju ši vi ņa so lī do snie gu
mu vie nā no virs lī gas va do ša jām ko man dām 
Rī gas «Skon to». Vi ņa iz pil dī ju mā ir gan deg
sme, gan kva li tā te. Par Ko liņ ko, kurš jau di vus 
ga dus spē lē Krie vi jas 1.  lī gas ko man dā Ka ļi
ņin gra das «Bal ti ka», vai rāk var spriest pēc 
sta tis ti kas un video in ter ne tā, ku ros va ram 
pār lie ci nā ties par vi ņa kva li tā tēm. Un ne va jag 
raukt pie ri, ska to ties uz Ko liņ ko ve cu mu, jo 
sen la bi zi nā ma pa tie sī ba, ka uz vārt sar gu ve
cu mu pa sē jā ska tās kriet ni ci tā di ne kā uz pā
rē jo po zī ci ju spē lē tā jiem. Tiem, kas kliegs, ka 
jā dod ie spē ja jaun ajiem un per spek tī va jiem, 
par at bil di de rēs at zi ņa, ka valstsvie nī bas ot ra
jam nu mu ram šī lo ma nav jā pil da. Tam «do
māts» tre šais nu murs, ja vien ir tā da vēl me un 
va ja dzī ba.

Bet vai Ko liņ ko šo brīd pa tie šām ir otrs la
bā kais Lat vi jas vārt sargs? Drī zāk jā, ne kā nē. 
Mil zī gā pie re dze ir vi ņa gal ve nais trum pis 
kon ku ren cē ar ci tiem, tur klāt pē dē jos ga dos 
sta bi la ot rā nu mu ra mums jau ne maz nav bi
jis. Pā vels Do ro ševs, De niss Ro ma novs, Ger
mans Mā liņš, Kas pars Ik stens  lai teik tu, ka 
kāds no vi ņiem šo brīd ir ne šau bī gi la bāks par 
Ko liņ ko, ro ka nu dien ne ce ļas. Tur klāt ne var 
ne pa ma nīt Ko liņ ko lo mu pat tad, ja viņš ir uz 
re zer vis tu so li ņa. Vi ņa ska ļā balss jaun o un 
ma zāk pie re dzē ju šo fut bo lis tu sir dīm liek no
trī cēt...

To, ka res pek ta pret Ko liņ ko ne trūkst, 

ILVARS KoSCINKEVIČS

Ja ne gluži kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, bet 
pārsteigums tas bija noteikti. Ar šādu noskaņojumu neviens 
vien uzņēma vēsti, ka Latvijas valstsvienības apcirkņos 
atgriežas 38 gadus vecais vārtsargs Aleksandrs Koliņko 
un četrus gadus par viņu jaunākais pussargs Juris Laizāns. 
Daudzi droši vien domāja, ka viņu laiks izlasē jau sen ir 
beidzies. Acīmredzot tā nav!

ap lie ci na arī vi ņa ko man das bied ra «Bal ti
ka» sa stā vā pus sar ga Ar tū ra Zju zi na teik tais: 
«Vi ņam ir ne re āla pie re dze. Pat tad, kad viņš 
iz la sē sēž ma lā, es vi ņu vien mēr dzir du, viņš 
vien mēr kaut ko pa skaid ro, pa kliedz, kur va
jag no spē lēt – pa la bi, pa krei si, aiz mu gu rē vai 
priekš ā. Viņš ir ne re āls džeks. Pa vei cās, ka es 
ar tā du es mu vie nā ko man dā. Vis iem ir liels 
res pekts pret vi ņu, jo vi ņam ir tik lie la pie
re dze, spē lē jis ļo ti la bos čem pio nā tos. Viņš 
vien mēr sa ka to, kā ir – vai nu to, ka ir slik ti, 
vai – la bi, ne ko ne iz do mā. Un vien mēr cen šas 
pa lī dzēt – arī stā vot vār tos. Viņš lau ku mā ir 
dzir dams vien mēr!»

Arī pie re dzē ju šais uz bru cējs Mā ris Ver pa
kov skis, kurš ar Ko liņ ko un Lai zā nu valstsvie
nī bā ko pā ne vie nu vien pu du sāls iz ēdis, ir 
prie cīgs re dzēt ve cos cī ņu bied rus at pa kaļ. 
«Kad par to uz zi nā ju, bi ja pār steigts, jo li
kās, ka sa vu kar je ru iz la sē ir bei gu ši, ka iz la sē 
vi ņus vairs ne kad ne re dzē šu. Var teikt, man 
tas ir pa tī kams pār stei gums. No ot ras pus
es, lo ģis ki do mā jot, abi ti ka iz sauk ti diez gan 
pel nī ti. Pats ne es mu re dzē jis, bet, cik sa pro
tu, Lai zāns rā da ļo ti la bu snie gu mu «Skon to» 
rin dās, un «Skon to» pēc spē les šo brīd ir la bā
kā ko man dā Lat vi jā. Tik mēr Ko liņ ko tur pi na 
spē lēt Krie vi jas 1.  lī gā. Vis maz iz la ses tre ni
ņos iz ska tās tik pat pār lie ci no ši, kā bi ja pirms 
tam. Ja Ma ri ans ir vie no jies, ka viņš var tikt 
pie mums un pa lī dzēt, ne ska to ties, ka rei
zē ir spē les 1.  lī gā, tas ir ti kai pluss. Pē dē jos 
ga dos iz la sei tāds sta bils ot rais nu murs, tie ši 
tāds Va ņi na kon ku rents, bez ap vai no ju miem 
pā rē jiem vārt sar giem, ku ri ša jā lai kā bi ju ši, 
mums nav bi jis. Pie mē ram, tāds sta bils ot rais 
nu murs kā sa vu laik pats Va ņins bi ja Ko liņ ko, 

100 SpĒLĒM BAgĀTĀKIE 
LATVIJAS VALSTSVIENĪBĀ
1.Vitālijs Astafjevs 167/16 (1992.2010.)*
2.Andrejs Rubins 117/10 (1998.2012.)
3.Juris Laizāns 108/15 (1998.)
4.Imants Bleidelis 106/10 (1995.2007.)
5.Mihails Zemļinskis 105/12  (1992.2005.)
6.Igors Stepanovs 100/4 (1995.2011.)
7.Māris Verpakovskis 99/29 (1999.)
8.Aleksandrs Koliņko 86/0 (1997.)
9.Andrejs Štolcers 81/7 (1994.2005.)
10.Marians Pahars 75/15 (1996.2007.)

*Periods, kurā spēlējis Latvijas valstsvienībā.

ka jeb ku rā brī dī va rē ja iz laist un zi nā ji  [ka 
viss būs kār tī bā – aut.]. Do mā ju, viņš mums 
no teik ti pa lī dzēs – spē lē, ar pa do mu vai ar to 
pa šu at mo sfē ras vei do ša nu ko man dā. To mēr 
pie re dzē jis spē lē tājs.»

Ver pa kov skis no rā dī ja, ka tie ši pie re dze 
ir tā, ko valstsvie nī bai var dot gan Ko liņ ko, 
gan Lai zāns. «Abu pie re dze mums ļo ti no
de rēs. Star kovs jau arī mek lē ja vi sā dus vir
knē ju mus  – cen trā pār bau dī ja ļo ti dau dzus 
spē lē tā jus. Diem žēl ne at ra dām to ide ālā ko 

Viņi ir atpakaļ
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arī vēl va ru,» at zi na 86  spē ļu īpaš nieks. Ko
liņ ko ne slē pa, ka arī pēc at tā li nā ša nās no 
valstsvie nī bas viņš tur pi nā jis gai dīt, kad at kal 
tiks iz saukts. «Es jau ne maz ne bi ju pa tei cis, ka 
bei dzu spē lēt. Gai dī ju sa vu ie spē ju, un ta gad 
jaun ais tre ne ris man to ir de vis. Re dzē sim, vai 
būs ie spē ju iz iet arī vien pa dsmit nie kā. Iz la sē 
jū tos ļo ti la bi. Pro tams, ir tā da sa vā da sa jū ta – 
jauns tre ne ris, ko man da. Maz to mēr pa li cis 
no tiem, ar ku riem ko pā pats spē lē ju. Pat no 
tiem, ku rus bi ju re dzē jis, kā vi ņi spē lē. Ir tāds 
kā sa trau kums, jaun as sa jū tas.»

Ko liņ ko ne slē pa, ka vi ņa am bī ci jas ir būt 
pir ma jam nu mu ram, un viņš cer, ka tāds arī 
kļūs. «Dro ši vien tā ne būs, ka ma ni iz sauks 

un uz reiz spē lē šu. Tre ne ris dro ši vien ska tī
sies, kurš būs stip rāks tre ni ņos, spē lēs klu bā, 
un tad lems. Ta ču kat rā zi ņā pa cen tī šos iz da
rīt vi su, lai iz la sē bū tu pir mais.»

Iz dzir dot jau tā ju mu par mēr ķiem, Ko
liņ ko pa rau dzī jās FI FA valstsvie nī bu ran ga 
vir zie nā. «Gri bu, lai Lat vi jas iz la se vairs nav 
119. vie tā rei tin gā. Man lie kas, ka tas kaut kā 
iz ska tās – pat ne zi nu, kā dus vār dus pie mek
lēt... Gri bu pa lī dzēt Pa ha ram iz vei dot jaun u 
ko man du, kas spē lēs un arī uz va rēs!» 100 spē
les? «Go dī gi sa kot, pirms tri jiem čet riem ga
diem man bi ja tāds mēr ķis, ta ču ta gad sa pro
tu, ka ne jau tas dzī vē ir sva rī gā kais. Tad jau 
la bāk di vas trīs spē les, ta ču uz va ras – sva rī gas 
uz va ras!»

Ko liņ ko no rā dī ja, ka ga du skai tam pa sē 
viņš uz ma nī bu ne pie vērš. Gri bot spē lēt tik 
il gi, ka mēr to ļaus ve se lī ba un ka mēr būs tre
ne ris, kas vi ņu gri bēs re dzēt ko man dā. «Ja ju
tī šos ga tavs spē lēt, tad spē lē šu!» 

sa ska ņo ju mu, kas var pa lī dzēt ko man dai un 
vi dē jo lī ni ju no stip ri nāt, lai tā bū tu la ba gan 
aiz sar dzī bā, gan uz bru ku mā. Vi dē jā lī ni ja – tā 
to mēr ir vis as ko man das spē le, bez tās – ne
kur. Ja tāds spē lē tājs kā Lai zāns, kurš ir ļo ti 
pie re dzē jis, spē lē jis la bos klu bos, la bā lī me nī, 
at kal būs la bā kon dī ci jā, tas, pro tams, ir liels 
bo nuss.»

Cer uz sep tem bri
Drīz vien pēc iz sau ku ma uz valstsvie nī

bu Lai zāns bi ja spiests iz kārt bal to ka ro gu, jo 
virs lī gas spē lē gū tā trau ma iz rā dī jās pā rāk no
piet na, lai piln vēr tī gi pie da lī tos valstsvie nī bas 
tre ni ņos, par spē lē ša nu pret igau ņiem ne maz 
ne ru nā jot. «Va ja dzē ja būt jau 109  spē lēm, 
diem žēl  – trau ma. Ce rē sim, ka iz la sē spē les 
vēl būs. At griez ties – man tas ir liels gods. Ļo
ti gri bas uz spē lēt, tā pēc gai dī šu nā ka mo rei zi. 
Ja iz sauks sep tem brī, tas būs su per!»

34  ga dus ve cais Lai zāns at zi na, ka pē dē
jā lai kā par se vi valstsvie nī bas kon tek stā nav 

do mā jis, bet, kad at ska nē jis zvans no Pa ha ra, 
ar at bil di nav vil ci nā jies. «Iz sau kums man bi
ja liels pār stei gums, jo trīs ga dus to mēr iz la sē 
ne bi ju spē lē jis. Šo gad la bi spē lē ma na ko man
da «Skon to», dau dzi spē lē tā ji ir iz la sē. Arī 
pats es mu la bā for mā, tā pēc – kā pēc ne!»

Lai zāns ne slē pa, ka jau bi ja aiz mir sis, ku
ra vi ņam bi ju si ie priek šē jā spē le valstsvie
nī bā. Vien iz la sī jis, ka pret Gru zi ju. Tas bi ja 
2010.  ga da ru de nī «Eu ro  2012» cik lā  – 1:1. 
«Zi nu, kāds Pa hars ir kā tre ne ris, vi ņa at tiek
smi, to, kā vi ņam pa tīk strā dāt, kā du tak ti ku 
iz vē lē ties, spē les plā nu, spē lē tā jus un fut bo lu. 
Pro tams, ka vi ņam pa tīk uz brukt, mek lēt ie
spē jas pie pre ti nie ku vār tiem, ne sē dēt aiz sar

dzī bā, jo, ja ne gūs tam vār tus, sē dēt aiz sar dzī
bā vi su ma ču dro ši vien ir grū ti,» sa ru nā ar 
SA sprie da Lai zāns.

grib būt pir mais
Uz jau tā ju mu, vai at ce ras sa vu ie priek šē

jo spē li valstsvie nī bā, Ko liņ ko pa rau dzī jās 
2010. ga da vir zie nā, kad Lat vi jas valstsvie nī
ba An gli jā aiz va dī ja pār bau des ma ču pret Ga
nu. To reiz Ko liņ ko sar gā ja vār tus 2. pus lai kā, 
spē les 88. mi nū tē ie lai žot vie nī go go lu  (0:1). 
Alek sandrs no šā va grei zi pa vi sam ne daudz, 
jo pēc tā ma ča viņš sar gā ja mū sē jo vār tus 
arī di vās Bal ti jas kau sa iz cī ņas spē lēs. Lai arī 
Star kovs tur pi nā ja vi ņu saukt uz iz la si līdz 
2011. ga da sā ku mam, pie teik ša nas viņš vairs 
ne ti ka.

«Iz sau kums man ne bi ja pār stei gums, jo 
pirms tā ar Ma ri anu jau bi jām ap ru nā ju šies. 
Viņš man pra sī ja, vai man tas ir va ja dzīgs, vai 
es to vē los. Es at bil dē ju po zi tī vi, jo tie šām vēl 
gri bu spē lēt valstsvie nī bā un pats jū tu, ka to 

«gribu, lai Latvijas izlase vairs nav 119. vietā reitingā.  
Man liekas, ka tas kaut kā izskatās – pat nezinu, kādus vārdus piemeklēt...»
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Kas lācītim
VĒDERĀ?

Valsts sporta budžets
Gads Finansējums latos
2004 14 871 532
2005 17 156 122
2006 22 044 591
2007 26 867 452
2008 27 585 643
2009 17 777 177
2010 13 999 825
2011 13 910 887
2012 15 677 490
2013 16 593 302

Aplūkojot valsts sporta budžeta kopējo 
apjomu pēdējos desmit gados, ļoti uzskatāmi 
ir redzams, kādām ekonomiskajām augšup 
un lejupejām Latvija ir gājusi cauri šajā laikā. 
Treknie un liesie gadi ir bijuši visās jomās un 
nozarēs, sports nav bijis atrauts no realitātes. 
Valstsvīri vietā un nevietā mēdz teikt, ka 
krīze jau ir aiz muguras un nu mūsu valsti 
ir piemeklējusi ekonomiskā augšupeja. Kas 
attiecas uz sporta budžetu, pēdējos divos 
gados, kā redzams, ir novērojama neliela 
augšupeja.

2013. gada sporta budžets
Programma/apakšprogramma Finansējums

Sporta būves 1 209 234
Balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā

30 000

Sporta federācijas un sporta 
pasākumi

1 129 007
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Murjāņu sporta ģimnāzija 2 191 879
Latvijas Sporta muzejs 51 316
Dotācijas nacionālās nozīmes 
sporta pasākumu organizēšanai 
Latvijā

50 000

Dotācijas komandu sporta spēļu 
izlašu nodrošināšanai

600 000

Finansējums profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un 
VSAOI

3 862 123

Augstas klases sasniegumu sports 3 144 730
Valsts ilgtermiņa saistības – dotācija 
LOK – valsts galvoto aizdevumu 
atmaksai

4 325 013

Šajā tabulā ir redzams šā gada sporta 
budžeta sadalījums pēc programmām. Kā 
redzams, vairāk nekā miljons latu ir paredzēti 
sporta būvēm, taču lielākais kumoss ir atvēlēts 
Siguldas bobsleja trasei – 850 tūkstoši latu. 
650 tūkstoši ir paredzēti šajā gadā plānoto 
rekonstrukcijas darbu veikšanai, bet pārējie 
200 – saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
Bez trases vēl 20 sporta bāzes (vēl trīs valsts 
sporta bāzes, sešas pašvaldību, divas biedrību, 
seši olimpiskie sporta centri un piecas 
privātās sporta bāzes) šogad saņems valsts 
dotācijas savas darbības nodrošināšanai. 
Salīdzinoši mazā naudas summa, kas vēl 
ir jādala 21 daļā, lielāko kumosu paņemot 
vienam objektam, pati pasaka priekšā, ka par 
valsts naudu lielākoties šogad viss tiks tikai 

uzturēts, tostarp «Daugavas» stadions, kam 
tikuši 170 tūkstoši latu izdevumu segšanai. 
Sporta bāzes ir viena no galvenajām valsts 
sporta politikas pamatnostādņu pozīcijām, 
par to daudz tika runāts arī pērn notikušajā 
Sporta kongresā, taču līdz reāliem un 
straujiem uzlabojumiem šajā Latvijas 
sporta infrastruktūrai tik sāpīgajā jautājumā 
acīmredzot vēl būs krietni jāpagaida.

Noteikti daudziem ne tās labākās sejas 
grimases raisa vairāk nekā divi miljoni 
latu, ko šogad no valsts saņems Murjāņu 
sporta ģimnāzija. Summa gan šogad ir 
uzlēkusi tik augstu, jo tur tiks sākti vērienīgi 
labiekārtošanas darbi, pēc kuriem teritorija 
burtiski brēc. Tuvāko gadu laikā Murjāņos 
tiks investēti teju septiņi miljoni latu, līdz 
ar to varam tomēr pieskaitīt vēl vienu sporta 
bāzi pie tām, kas tiks savestas kārtībā. Cita 
lieta – saturs un izpildījums. Šajā stāstā 
jautājumu zīmju netrūkst vēl aizvien. 
Sportu pārraugošās Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) vēlme ir, lai Murjāņos 
būtu ne tikai 21. gadsimta ēkas, bet arī 
saturs. Kā tas izskatīsies dabā, nudien būtu 
interesanti uzzināt, jo, vairākkārt rakstot 
par šo Latvijas sporta rūpju bērnu, tā arī 
nav izdevies saklausīt konkrētas atbildes uz 
jautājumu, kādi tad īsti būs «jaunie Murjāņi». 
Priekšplānā vien skices un septiņi miljoni. 
Un aicinājumi sporta sabiedrībai diskutēt par 
saturu.

Otrā lielākā budžeta pozīcija ir sporta 
pedagogu atalgojumam, taču šis ir tas 

gadījums, kad sudrabs nespīd. Diānas Zaļupes 
aktivitātes valsts tomēr ignorēt nespēja, un 
sporta pedagogu algas nepiedzīvos «nejaušu» 
apcirpšanu, taču vēl aizvien valsts dotācija 
ir smieklīga un lauž rokas ārā pašvaldībām, 
kam «jāpiestiķē», un pat ar visu to lielākoties 
Latvijas sporta pedagogs ir pārstrādājies, 
neadekvāti atalgots cilvēks, saukts arī par 
«inteliģento simtlatnieku». Ņemot vērā to, 
ka Latvijā sporta piramīda allaž ir stāvējusi 
ar kājām gaisā, nav pazīmju, ka kādu dienu 
kas šajā stāstā varētu kardināli mainīties 
uz labo pusi, līdz ar to varam aizmirst par 
sistemātisku nākamo olimpisko medaļnieku 
sagatavošanu – virs zemes izlīdīs vien tie 
asni, kurus pārāk nenomīdīs.

Jau tradicionāli lielākais kumoss valsts 
sporta budžetā ir dotācija LOK valsts galvoto 
kredītu atmaksai. Kad SA gada sākumā 
intervēja tā laika izglītības un zinātnes 
ministru Robertu Ķīli, viņš, runājot par šo 
jautājumu, kļuva vēl emocionālāks nekā 
parasti, lietojot tādu apzīmējumu kā «shēma» 
un sakot, ka šādai pozīcijai sporta budžetā 
nav jābūt vispār, jo tā rada greizu priekšstatu 
par to, kas tad īsti ir sporta budžets. Kamēr 
Ķīlis ministra amatu ir nomainījies pret 
«kādu alu», tikmēr IZM turpina strādāt, un, 
kā tagad skaidro, neesot nekādas starpības, 
no kuras kabatas valsts velk ārā naudu par 
saistībām, kuras ir uzņēmusies, – sporta 
budžetu tas nekādi neietekmē ne uz labo, ne 
slikto pusi, jo atmaksas grafiki esot nemainīgi 
un saplānoti daudzus gadus uz priekšu.

Basketbols ir ļoti mīlēts Komandu sporta spēļu asociācijā, kas arī ir  
galvenais veids, kā apgūt valsts finansējumu, jo no LSfp atlec vien asakas, 

bet no LoK katla atšķirībā no hokeja basketbols pasmelties nevar.

RAIMoNDS RUDzĀTS

Sporta budžets sporta funkcionāru vidū tiek piesaukts bieži. Kā likums, tas 
esot par mazu, ko vistiešākajā mērā veidojot mūžīgais sadrumstalotības 
princips, naudu dodot visiem, kas eksistē Latvijas sporta mežā. Daži saka, 
ka naudas sportam esot pietiekami, vien jāprot pareizi saimniekot, citi 
savukārt sporta budžetu piesauc kā iemeslu, kāpēc prioritāro sporta veidu 
noteikšana nemaz neesot nepieciešama – ja tā labi tabulās ieskatoties, 
prioritātes jau sen esot noteiktas. SA izmalās cauri biezajiem papīru 
džungļiem, lai izceltu dažas būtiskākās iezīmes.
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Tāpat kādam noteikti radīsies jautājumi, 
kāpēc balvām par izciliem sasniegumiem ir 
atvēlēti vien 30 tūkstoši latu, ja pirmskrīzes 
gados šai summai klāt bija viena nulle. Tam 
ir jābūt ārkārtīgi drūmam gadam Latvijas 
sportā, lai šajos 30 tūkstošos «ielīstu». 
Sportā medaļas plānot nav labais tonis, un 
tāpēc lielākoties prēmēšanai tiek izmantota 
valsts budžeta nauda no neparedzētajiem 
gadījumiem.

Valsts dotācija atzīto sporta 
federāciju sporta speciālistu 
darba samaksai. Top 5

Vieta Sporta federācija Sporta veids Finansējums
1. Latvijas Vieglatlētikas savienība Vieglatlē tika 71 888

2. Latvijas Modernās pieccīņas 
federācija Modernā pieccīņa 36 000

3. Latvijas Hokeja federācija Hokejs 31 567
4. Latvijas Jātnieku federācija Jātnieku sports 24 800

5. Latvijas Riteņbrauk šanas 
federācija

BMX,
riteņbrauk šana 24 065

Šādu tabulu noteikti neviens nebūs redzē jis, jo tāda vēl nekad 
iepriekš nav sastādīta. Izejot cauri visām sporta federācijām, kas 
saņem valsts līdzekļus, lai norēķinātos ar nodarbinātajiem sporta 
speciālistiem, acīs uzreiz iekrita divi sporta veidi – modernā pieccīņa 
un jātnieku sports. Iekrita acīs ar dāsno dotāciju, kas, savelkot galus 
kopā, šos abus sporta veidus nostāda tabulas galvgalī, attiecīgi otrajā 
un ceturtajā vietā. Kā saka – ja liktu minēt, nekad neuzminētu. Tāpat 
arī pārliecinošais vieglatlētikas atrāviens šķiet savāds.

Āķis esot paslēpts kādā Ministru kabineta rīkojumā nr. 813, kas 
izdots 2009. gadā un ietver sevī valsts sporta aģentūru reorganizāciju. 
Tās rezultātā tika likvidētas arī tādas valsts aģentūras kā «Lietišķo 
sporta veidu centrs «Kleisti»», «Nacionālais olimpiskais sporta 
metodiskais centrs» un «Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs». 
Reorganizācijas rezultātā, vienkāršā valodā runājot, valstij, slēdzot 
trīspusējos līgumus ar Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) 
un atzītajām federācijām, bija jāturpina maksāt algas treneriem, 
kas savukārt nodrošināja to, ka ir iespējams Latvijā nodarboties ar 
tādiem sporta veidiem kā modernā pieccīņa un jātnieku sports, kas 
nav nevienā sporta skolā. Līdzīgs stāsts arī par vieglatlētiku, kurai 
veselas divas valsts aģentūras savā laikā tika likvidētas ar 2009. gada 
MK rīkojumu. Uzreiz aiz pirmā piecnieka šajā topā ir basketbols un 
slēpošana – gan distanču, gan kalnu jeb dotācija Latvijas Slēpošanas 
savienībai.

é Bobslejisti pretī 
lielajiem valsts 

naudas tēriņiem 
var nolikt pagaru 

sarakstu ar 
panākumiem  

pasaules 
čempionātos un 
pasaules kausa 

izcīņas posmos.

Var jau teikt, ka ir vesela rinda sporta veidu, kas tā jau neko daudz 
nesaņem, tāpēc atņemt to pašu mazumiņu būtu nežēlīgi, bet, saskaitot  

visus šos uz diētas sēdošos kopā, sanāk viens labi barots mūlis.
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sporta zupas katlā, kas ir pārsātināts 
ar garšvielām, to ļoti labi var redzēt. 

Līdzekļu jūtami pietrūkst gandrīz visiem, 
arī tiem, kas ir tabulu galvgalī. Piemēram, 
bobslejs un skeletons, nebūdami masveidīgi 
sporta veidi, kā redzams, nav galīgi aizmirsti, 
saņemot vislielāko valsts finansējumu uz 
vienu sportistu, taču  – ar visu to lielāko 
daļu budžeta viņiem veido atbalstītāju 
finansējums. Šā vai tā uz konkurenta fona 
iespēju ziņā brīžiem esam nabagi. Uz 
trotuāra atrastajā tabulā redzamais līdzekļu 
daudzums, kas tiek ieplūdināti sporta karalī 
futbolā, vispār gāž nost no krēsla  – nav pat 
150 tūkstoši latu.

Var jau teikt, ka ir vesela rinda sporta 
veidu, kas tā jau neko daudz nesaņem, tāpēc 
atņemt to pašu mazumiņu būtu nežēlīgi, 
bet, saskaitot visus šos uz diētas sēdošos 
kopā, sanāk viens labi barots mūlis. Diemžēl 
drosmīgi, kaut arī nepopulāri lēmumi 
birokrātiskajam aparātam nav raksturīgi. 
Līdz ar to var saprast arī tos, kas saka  – 
naudas sportam ir pietiekami daudz, jāprot 
tikai saimniekot. 

Visdāsnāk dotētie sporta veidi 
2013. gadā. Top 5*

Vieta Sporta veids Finansējums
1. Bobslejs/skeletons 524 036
2. Basketbols 421 882
3. Hokejs 381 961
4. Kamaniņu sports 336 747
5. Vieglatlētika 309 683

*Neoficiāli dati

Ko tik mūsdienās var nejauši atrast 
uz ielas! Uz kāda Elizabetes ielas trotuāra 
vientuļa mētājās kāda tabuliņa, kura, redz, 
esot dienesta lietošanai LOK izpildkomitejas 
locekļiem  (acīmredzot kādam pa ceļam 
izkritusi). Tabulas saturs ir ārkārtīgi 
interesants, jo uzskatāmi ir redzams, kam, cik 
un no kā. Saliekot kopā visu puzli, kā nauda 
ir nonākusi federāciju kontos caur LOK, 
LOV, LOSF  (Latvijas Olimpiešu sociālais 
fonds, tautā saukts par «Uļas fondu»), 
LSFP un LKSSA  (Latvijas Komandu sporta 
spēļu asociācija) rokām, tendences ir acīm 
redzamas. Lai arī bobslejs un skeletons nav 
viens sporta veids, tomēr abi šie ledus trašu 
sporti ir zem vienas federācijas jumta, tāpēc 
pirmo vietu šoreiz viņiem tabulā atvēlam 
apzināti, kaut gan, skeletona tiesu noņemot 
(167 329 lati), bobslejam būtu vien trešā vieta.

Basketbols ir ļoti mīlēts Komandu sporta 
spēļu asociācijā, kas arī ir galvenais veids, 
kā apgūt valsts finansējumu, jo no LSFP 
atlec vien asakas, bet no LOK katla atšķirībā 
no hokeja basketbols pasmelties nevar. 
Hokejs 2013.  gadā caur LOK esot saņēmis 
141 390 latu (olimpiskā solidaritāte – 50 000; 
īpašiem mērķiem – 91 390), kamēr basketbola 
jājamzirdziņš ir valsts kapitālsabiedrību 
ziedojumu apguve, kur viņi dominē zem 
groziem. Tāpat jau tradicionāli augšalā ir 
meklējams arī kamaniņu sports, kas, apgūstot 
finansējumu pa LOK, LOV, LOSF un LSPF 
kanāliem, sīvi spēkojas ar rādītāja līderi 
bobsleju.

Iepriekš redzamā tabula, pat ja līdz 
santīmam precīzi neatspoguļo naudas 
sadali pa sporta veidiem, tomēr sniedz ļoti 
nepārprotamu ieskatu, kas ir kas Latvijas 
sportā, un daļēji ļauj saprast tos, kas runā 
par to, ka prioritāros sporta veidus nav 
jēgas noteikt, jo dabā viss tāpat esot skaidrs. 
Skaties, kurā virzienā (tabulā) gribi, galvenie 
aktieri pārsvarā nemainās  – vēl klāt varam 
pielikt volejbolu un riteņbraukšanu, kas, 
pateicoties mazajiem brāļiem bīčam un BMX, 
ir uzreiz aiz lielā piecnieka (sešnieka). Turpat 

netālu arī futbols un kērlings, bet aiz 
viņiem – plaisa.

Starp citu, gada sākumā arī SA pauda 
savu versiju par tiem sporta veidiem, kurus 
vajadzētu valstij noteikt kā prioritāros. 
Sanāca deviņi, un mūsu versija sakrīt ar valsts 
visdāsnāk dotēto sporta veidu Top 9 (uzreiz 
aiz tā meklējams kērlings). Tomēr princips 
visam pa mazumiņam Latvijā ir lielā cieņā, un 

katrs Martinā Dukurā ieguldītais 
santīms ir atstrādāts godam  viņš jau 
vairākus gadus pēc kārtas ir pasaules 
labākais skeletonists. è
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No bēr na līdz čem pi onam
Ana bo li ķi, tes tos te rons, es tro gēns, EPO  – 

vis i šie me di cī nis kie pre pa rā ti, ku ri spor ta pa
sau lē sais tās ar vār du «do pings», sa vu laik pla ši 
ti ku ši iz man to ti ne ti kai VDR, bet arī Vā ci jas 
de mo krā tis ka jā pus ē VFR, tur klāt to ra žo ša nai, 
efek ti vi tā tes uz la bo ša nai un sa da lei spor tis tiem 
ti ku si ra dī ta spe ci āla valsts prog ram ma, lie ci
na Hum bol ta uni ver si tā tes (Ber lī nē) spe ci ālis tu 
veik tais pē tī jums vai rā ku ga du ga ru mā. Vā ci jā 
šā fak ta at klā ša na ra dī ju si bum bas sprā dzie na 
efek tu, jo līdz šim ti ka uz ska tīts, ka kaut kas tāds 
bi ja ie spē jams ti kai pie vi ņu ko mu nis tis ka jiem 
kai mi ņiem, kur valsts spē ka ap lie ci nā ša nai ne
kā di lī dzek ļi ne ti ka smā dē ti.

Šo brīd Vā ci jā no tiek kar stas dis ku si jas par 
to, vai pub li cēt šo 800  la pu bie zo do ku men tu 
ar no sau ku mu «Do pings Vā ci jā no 1950.  ga da 
līdz mūs die nām no vēs tu ris kā un so ci olo ģis kā 
vie dok ļa ētis kās le ģi mi tā tes kon tek stā», ar ku ra 
117  lap pu šu lie lo re zu mē ju mu pa ap lin kus ce
ļiem ie pa zi nu šies iz de vu ma «Su ed de uts che Zei
tung» žur nā lis ti. «Pē tī ju ma mēr ķis ir ob jek tī va, 
dzi ļa Vā ci jas do pin ga vēs tu res ana lī ze ap tu ve ni 
60 ga du ga ru mā ne at ka rī gi no tā, kā di cil vē ki un 
in sti tū ti ša jā pro ce sā ti ka ie sais tī ti,» teikts zi ņo
ju ma au to ru pa skaid ro ju mā.

Kā lie ci na pē tī jums, ko vēl 2008. ga dā Hum
bol ta uni ver si tā tei pa sū tī ja Vā ci jas Fe de rā lais 
spor ta zi nāt nes in sti tūts un Valsts olim pis kā 
ko mi te ja un kas ti ka pa beigts šo gad, sā kot ar 
1950. ga du, un, ie spē jams, vēl ag rāk, VFR va ras
ie stā des fi nan sē ju šas pla šas valsts va do šo spor
tis tu do pin ga lie to ša nas prog ram mas. Pē tī ju mā 
teikts, ka spor ta zi nāt nes in sti tūts in ves tē jis vai

rāk ne kā des mit mil jo nus mar ku, lai me di ķi va
rē tu iz pē tīt, kā la bāk iz man tot do pin gu aug stā
ku spor tis ko re zul tā tu sa snieg ša nai. Šie pē tī ju mi 
ti ku ši veik ti Frei bur gā, Ķel nē un Zār bri ke nē. 
Tur klāt do pin ga lie to ša nu kū rē ju si VFR Iekš lie
tu mi nis tri ja, kas no dro ši nā ju si šo prog ram mu 
sle pe nī bu. Bi ju šas aiz lieg tas jeb kā das pub li kā ci
jas par šo tē mu. Da žu pre pa rā tu iz mē ģi nā ju mi 
ti ku ši veik ti pat ar ne piln ga dī giem (11 ga du ve
ciem) jaun ajiem spor tis tiem, do pin ga prog ram
ma skā ru si vis da žā dā kos spor ta vei dus, sā kot ar 
viegl at lē ti ku, kur īpa ši ko tē ju šies ana bo li ķi, un 
bei dzot ar fut bo lu, kur die nas kār tī bā sā ku mā 
bi jis pre pa rāts «Per vi tin», bet vē lāk ci ti am fe ta
mī ni, ar EPO vā cu me di ķi eks pe ri men tē ju ši jau 

kopš 1988. ga da, bet pil nā ap jo mā šī prog ram ma 
dar bo ju sies no pa gā ju šā gad sim ta sep tiņ des mi
to ga du sā ku ma.

Ta jos lai kos šā da valsts do pin ga po li ti ka ti ka 
at tais no ta ar ne pie cie ša mī bu iz rā dīt kon ku rēt
spē ju Aus tru mu blo ka val stu spor tis tiem, pirm
ām kār tām jau VDR at lē tiem, par ku ru do pin
ga lie to ša nu kai miņ val stī ne kā du šau bu ne bi ja. 
Zi ņo ju ma au to ri gan ap gal vo, ka VFR val dī bas 
fi nan sē tie do pin ga pē tī ju mi ne esot bi ju si si met
ris ka at bil de VDR spor tis tu aiz lieg to pre pa rā tu 
lie to ša nai pie spie du kār tā. Ie spē jams, ta ču šos 
pē tī ju mus acīm re dzot at bal stī ja val do šās po li
tis kās par ti jas, ku ras va rē ja di žo ties ar sa viem 
pa nā ku miem spor tā.

AR MANDS po DĀNS

Kad 1989. ga dā kri ta Ber lī nes mū ris,  
pa sau li šo kē ja at klā jums par VDR va ras ie stā žu  
fi nan sē to do pin ga prog ram mu, kas pa lī dzē ja  
valsts spor tis tiem sa sniegt vis aug stā kos re zul tā tus.  
pēc di vām ar as tī ti des mit ga dēm do pin ga skan dāls at kal 
sa trie cis Vā ci ju, ti kai šo reiz sais tī bā ar bi ju šo VfR –  
kā lie ci na Hum bol ta uni ver si tā tes pē tī jums, lī dzī ga  
prog ram ma pa stā vē ju si mū ra ot ra jā pus ē, tur klāt arī  
tā ti ku si fi nan sē ta par no dok ļu mak sā tā ju nau du.

VĀCIJĀ
Dopinga bumba
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Arī fut bo lis ti uz ada tas
Zi ņo jums ti cis pa beigts ap rī lī, un tā pub li cē

ša nai va ja dzē ja no tikt vēl pa gā ju šo gad, ta ču va
ras ie stā des līdz pē dē jam cen tās šo in for mā ci ju 
tu rēt sle pe nī bā, lai it kā aiz stā vē tu pri vā tās in te
re ses, jo bie za jā do ku men tā vār dā mi nē ti dau dzi 
cil vē ki  – po li ti ķi, zi nāt nie ki, spor tis ti. Pil nī bā 
pa tu rēt sle pe nī bā do ku men tu, kā re dzams, nav 
iz de vies, ta ču, vis maz pa gai dām, kon krē tu cil vē
ku vār di ne tiek iz paus ti.

Spor ta vēs tur nieks Gi zel hers Špi cers stās ta: 
«Val dī ba fi nan sē ja pre pa rā tu, ku ri va rē tu tikt 
iz man to ti kā do pings, pē tī ju mus. Da žā das vā cu 
spor ta aso ci āci jas to at bal stī ja, un mēs to va ram 
pie rā dīt.» Vā ci jas Olim pis ko spor ta vei du kon
fe de rā ci jas ģe ne rāl di rek tors Mi ha els Ves pers ap
gal vo, ka valsts va ra tie ši ša jā prog ram mā ne esot 
bi ju si ie sais tī ta. «Jā, ti ka iz mē ģi nā ti pre pa rā ti, un 
to fi nan sē ja valsts par no dok ļu mak sā tā ju nau
du. Ta ču ne kā das pa vē les no valsts aug stā ka jiem 
va ras eše lo niem ša jā zi ņā ne bi ja. To ne var pie
lī dzi nāt do pin ga ra žo ša nai pēc pa sū tī ju ma, kas 
veik ta val stis kā mē ro gā.»

Lai gan šo brīd pie eja ma ti kai da ļē ja in for
mā ci ja par šo do ku men tu, vā cu žur nā lis ti se ci

nā ju ši, ka ap sū dzī bas do pin ga lie to ša nā vēr stas 
arī pret Vā ci jas gal ve no spor ta vei du fut bo lu un 
tās pār stāv jiem. 1954.  ga dā VFR valstsvie nī ba 
Pa sau les kau su esot iz cī nī ju si ar am fe ta mī na pa
lī dzī bu. Pēc tur nī ra vis i kā viens ap gal vo ja, ka 
vā cu fut bo lis ti esot ne ie do mā ja mi ātr i un fi zis ki 
iz tu rī gi, bet lie lā ko pār stei gu mu ra dī ja ko man
das zau dē jums gru pu tur nī rā Un gā ri jai 3:8, ko 
vē lāk fi nā lā iz de vās ap spē lēt. Uz sa lie dē tās un
gā ru iz la ses fo na vā cie ši iz ska tī ju šies tā, it kā 
pa mat sas tā va vie tā spē lē tu dub lie ri, ku rus vē lāk 
tur nī ra gai tā no mai nī jis pa mat sas tāvs. Kā zi
nāms, am fe ta mīns uz la bo ga ra stā vok li, pa aug
sti na darb spē jas, dod cil vē kam pār lie ci nā tī bas 
un kom for ta iz jū tu, kā arī sa ma zi na mie gai nī bu.

Zi ņo ju mā arī ir in for mā ci ja par to, ka pēc 
1966. ga da Pa sau les kau sa iz cī ņas, ku rā VFR ie
ņē ma ot ro vie tu, trīs fut bo lis tu asi nīs ti ka kon
sta tē tas efed rī na pē das. Starp ci tu, vēl pirms 
sep tiņ des mi ta jiem ga diem VFR va ras ie stā des 
am fe ta mī na lie to ša nu spor tā aiz lie dza, ta ču tā 
vie tā nā ca ci ti sti mu la to ri. Ar hī va do ku men ti, 
ku ru iz pē te bi ja pa ma tā šim zi ņo ju mam, lie ci na, 
pirms Min he nes olim pis ka jām spē lēm Spor ta 
zi nāt nes in sti tūts pa sū tī jis me di ķiem pē tī ju mu, 
kā ana bo lis kie ste ro īdi ie tek mē ķer me ņa iz tu rī
bas pa aug sti nā ša nu, un sub si dē jis eks pe ri men
tus, ku ros ti ka kon sta tēts aug ša nas hor mo nu 
un in su lī na lie to ša nas efekts. Bet Frei bur gas 
uni ver si tā tē pēc sle pe na valsts pa sū tī ju ma zi nāt

nie ki bū rās ap pre pa rā tiem, ku rus ofi ci āli dē vē ja 
par «fi zis kās no stip ri nā ša nas lī dzek ļiem». Min
he nē VFR iz cī nī to god al gu skai ta zi ņā gan pa li
ka ti kai ce tur ta jā vie tā, pie kāp jo ties arī VDR...

Kur bei dzas vi ta mī ni...
1966. ga da un vē lā ko Pa sau les kau su fut bo lā 

da līb nieks, paš rei zē jais Min he nes «Bayern» go da 
pre zi dents Francs Be ken bau ers ne maz ne no liedz, 
ka sa vās fut bo lis ta gai tās sa ņē mis in jek ci jas, bet 
par zā ļu sa stā vu ne ko ne esot zi nā jis. «Pro tams, 
mums in ji cē ja vi ta mī nus. Bet ko es par to va rē ju 
zi nāt? Ne zi nā jām, kas ir do pings. Pat tā du vār
du ne bi jām dzir dē ju ši. Ja vi ņi mums kaut ko tā
du gri bē tu ie dot, es par to ne ko ne zi nā tu. Ārsts 
tei ca, ka tās ir pa ras tas vi ta mī nu in jek ci jas,» uz
sver Be ken bau ers. Jā at zīst, ka līdz šim Francs gan 
ap gal vo ja, ka ne tre ne ri, ne me di cī nis kā kor pu sa 
da līb nie ki ne esot fut bo lis tiem li ku ši lie tot lī dzek
ļus ar spor tis tiem ne zi nā mu sa stā vu. VFR iz la ses 
tā lai ka kap tei nis Ūve Zē lers iz sa kās: «Ne kad ne
es mu lie to jis do pin gu, un ne zi nu ne vie nu, kurš to 
to laik bū tu da rī jis. Ja sti mu la to ri ti ka lie to ti, tad 
jums jā no sauc vār dā kon krē ti cil vē ki. Sma gi strā
dā jām, daudz skrē jām, un mums ne bi ja ne kā du 
pro blē mu arī bez do pin ga.»

Vā ci jas Fut bo la lī gas (DFL) pre zi dents Rein
hards Rau bals uz stāj, ka vis pirms gri bē tu ie pa zī
ties ar vi su do ku men tu, pirms kaut ko ko men
tēt. «Gri bam re dzēt vi su pē tī ju mu, ne ti kai re
zu mē ju mu,» iz sa kās Rau bals. «Mums ir ie spē ja 
no in ter vēt 1966. ga da fut bo lis tus, ta ču ne spē ju 
pat ie do mā ties, ka tik go dī gam spor tis tam kā 
Ūve Zē lers bū tu kaut kā da sa ska re ar do pin gu.»

Acīm re dzot šo brīd nav ci ta ce ļa, kā pub li
cēt pil nu šo do ku men tu, to vē las ne ti kai Vā ci
jas opo zi ci onā rās par ti jas («Pa lā sī tei līdz mums 
no nā ko šās zi ņas pār spēj vis slik tā kās pro gno zes, 
gri bam vi su pa tie sī bu, pil nī bā, un pēc ie spē jas 
ātr āk,» iz sau cies opo zi ci onā rās So ci āl de mo krā
tis kās par ti jas spor ta ko mi te jas pār stā vis Mar
tins Ger sters), bet arī gal ve nais pre ten dents uz 
Starp tau tis kās Olim pis kās ko mi te jas pre zi den ta 
ama tu  (vē lē ša nas no tiks ru de nī), Vā ci jas olim
pie šu va dī tājs To mass Bahs, kurš, ko men tē jot 
no tie ko šo, pa zi ņo jis, ka bi jis viens no šā da pē tī
ju ma veik ša nas ini ci ato riem.

Ar pre sē pub li cē to fak tu pār bau di paš laik no
dar bo jas spe ci āla Bun des tā ga de pu tā tu ko mi si ja, 
ku ra tad arī lems, kad un vai tiks pub li cēts šis 
do ku ments, pa gai dām gan vā cie ši pat ne pre ci zē, 
kad kon krē tā do pin ga prog ram ma ti ku si ap tu rē
ta. Iz skan vie dok lis, ka Starp tau tis kā Olim pis kā 
ko mi te ja va rē tu iz rā dīt ini ci atī vu, aici not vis as 
va do šās spor ta liel val stis no ņemt sle pe nī bas plī
vu ru no tam lī dzī gām prog ram mām.

Do pin ga skan dā li tur pi na pār steigt pa sau
li – vai tie nāk tu no Aus trā li jas, ASV un Ja mai
kas  (pē dē jais eli tes sprin te ru pie ķer ša nas ga dī
jums), vai Balt krie vi jas, Tur ci jas, Krie vi jas. Un 
ta gad arī Vā ci jas. 

ç hum bol ta uni ver si tā tes pē tī ju mā 
mi nēts, ka jau 1954. ga da Pa sau les kau
sa iz cī ņā fut bo lā vā cie ši, ku ri ti ka pie 
ti tu la, lie to ju ši me tam fe tī nu «Per vi tin»
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Pēc tam, kad pa gā ju ša jā ne dē ļā ti ka pub li cēts jaun ākais ATP rangs, kļu
va zi nāms, ka TOP’20 vi dē jais ve cums ir lie lā kais pē dē jo 20 ga du lai kā. Uz 
12. augus tu, kad ti ka pub li cēts jaun ākais rangs, ve cā kais bi ja vā cie tis To mijs 
Hāss, ku ram ir 35 ga di, bet jaun ākais – 22 ga dus ve cais Mi lošs Ra oničs, bet 
ko pē jais vi dē jais ve cums ir 27 ga di! Pē dē jās des mit ga des jaun ākie un ve cā kie 
te ni sis ti no TOP’20.

2013 27,0 To mijs Hāss (35) Mi lošs Ra oničs (22)
2012 26,4 Ro džers Fe de rers (31) Mi lošs Ra oničs (21)
2011 26,4 Ro džers Fe de rers (30) Alek sandrs Dol go po lovs (23)
2010 25,6 Ivans Ļu bi čičs (31) Ma rins Či ličs (22)
2009 25,5 To mijs Hāss (31) Ma rins Či ličs (21)
2008 24,2 Džeims Bleiks (29) Hu ans Mar tins Del Pot ro (20)
2007 25,3 Kar loss Mo ija (31) No vāks Džo ko vičs (20)
2006 23,7 Ra deks Šte pa neks (28) No vāks Džo ko vičs (19)
2005 24,7 An drē Aga si (35) Ri šārs Gas kē (19)
2004 25,5 An drē Aga si (34) En dijs Ro diks (22)

*Gads, vi dē jais TOP’20 ve cums, ve cā kais un jaun ākais spē lē tājs.
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Kļūs tot par To ron to tur nī ra uz va rē tā ju, ame ri kā
nie tei Se rē nai Vil jam sai tas bi ja jau 54 WTA tur nī ru 
ti tuls, un vi ņa vis vai rāk iz cī nī to ti tu lu sa rak stā ir 
pa kā pu sies uz piekt o vie tu. Ie spē jams, ka vēl šo gad 
vi ņa pa kāp sies uz ce tur to vie tu, jo Lin dse jai Dē ven
por tai ir 55 ti tu li. Ie kļūt la bā ko trij nie kā, šķiet, nav 
va ri an tu, jo Šte fi jai Grā fai ir 107, Kri sai Ever tei 157, 
bet Mar ti nai Nav rā ti lo vai 167 ti tu li.

Aiz va dī tās ne dē ļas no ga lē sā kās An gli jas prem jer lī gas čem pio nāts fut bo lā, un 
kā al laž pirms kat ras jaun ās se zo nas bri tu fut bo la ap skat nie ki pie dā vā daudz 
un da žā du in te re san tu fak tu. Viens no tiem – ko man du pie tei ku mos ir at ro da
mi 67 na ci ona li tā šu fut bo lis ti. Par vi su tau tī bu ko man du var uz ska tīt «Ful ham», 
ku rā ir pie rak stī ti 19 tau tī bu spē lē tā ji. Pa 17 da žā du tau tī bu spē lē tā jiem ir 
«Man ches ter Uni ted» un «Ever ton» ko man dās. Lo ģis ki, ka vis vai rāk prem jer lī gā 
ir pār stā vē ti an gļi – 207. Spā ni ja un Fran ci ja ir de le ģē ju si pa 32 spē lē tā jiem, Īri
ja – 29, Sko ti ja – 24, Vel sa – 21. Ja skai ta pa kon ti nen tiem, tad prem jer lī gā spē
lēs 32 Eiro pas val stu fut bo lis ti. Āf ri ku pār stā vēs 15 val stu, Dien vid ame ri ku – 8, 
Āzi ju – 3 val stis.

67 
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Jaun zē lan des lo des grū dē ja 32 ga dus ve cā Va lē ri ja Adam sa kļu vu si par pir mo 
sie vie ti – četr kār tē jo pa sau les čem pi oni vie nā un ta jā pa šā dis cip lī nā četr os 
pa sau les čem pio nā tos pēc kār tas. 2007. ga dā Osa kā vi ņas la bā kais re zul tāts 
20,54 m ti ka sa sniegts pē dē jā, ses ta jā, mē ģi nā ju mā. 2009. ga dā Ber lī nē vi
ņa uz va rē ja ar 20,44 m re zul tā tu, kurš ti ka sa sniegts piekt ajā mē ģi nā ju mā. 
2011. ga dā De gu zel tu no dro ši nā ja ses ta jā mē ģi nā ju mā sa snieg tais 21,24 m, 
bet šo gad Mas ka vā la bā kais re zul tāts bi ja 20,88 m. Vēl jā pie bilst, ka 2005. ga dā 
Hel sin kos Adam sa iz cī nī ja bron zas me da ļu.

In te re san tu so ci ālo pē tī ju mu vei ku si An gli jas Fut
bo la aso ci āci ja, un šā pē tī ju ma re zul tā ti ne maz ne
pār steidz. 63% no ap tau jā ta jiem at zi na, ka fut bols 
ir vi ņu mī ļā kā sa ru nu tē ma. 94% ap tau jā to tei ku ši, 
ka gads tiek plā nots sa ska ņā ar fut bo la se zo nas ka
len dā ru. 89% svēt kus, at va ļi nā ju mus un ci tas iz klai
des pa kār to fut bo la ka len dā ram. 91% at zi nies, ka 
dēļ fut bo la vi ņi at tei ku šies no kā zām un dzim ša nas 
die nu svi nī bām. 52% par fut bo lu do mā ju ši vai rāk 
ne kā par ēša nu, 50% – vai rāk ne kā par dar bu. 19% 
kļu vu ši par in ter ne ta ver giem, jo, sē žot pie da to ra, 
rei zi mi nū tē «ref re šē ju ši» zi ņas par fut bo lu. Kad TV 
vai in ter ne tā tiek pa zi ņo tas sen sa ci onā las zi ņas par 
fut bo lu, 59% ap tau jā to ar SMS pa lī dzī bu par jau nu
miem in for mē arī drau gus, bet 65% to iz da ra zva
not. Vis bei dzot 50% fut bo la se zo nas sā ku mā jū tas 
daudz lai mī gā ki ne kā pā rē jā ga da lai kā.

27 GADI
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Aiz va dī ta jā treš die nā vi sā pa sau lē ti ka aiz va dī tas 
starp tau tis kās iz la šu pār bau des spē les fut bo lā. 
Īpa ša bi ja An gli jas un Sko ti jas spē le Vem bli ja sta di
onā, ku rā 80 485 ska tī tā ju klāt būt nē uz va ru ar 3:2 
iz cī nī ja an gļi. Šī spē le ša jā da tu mā ne bi ja iz vē lē ta 
ne jau ši, jo pirms 51 5000 die nām jeb 1872. ga da 
30. no vem brī Aus trum sko ti jas Kri ke ta klu ba te ri to
ri jā ti ka aiz va dī ta pirm ā valstsvie nī bu starp tau tis kā 
spē le fut bo la vēs tu rē, un ša jā vēs tu ris ka jā ma čā uz
va rē ja drau dzī ba – 0:0. Šo vēs tu ris ko mir kli klā tie nē 
no ska tī jās vien 4000 in te re sen tu.

Ke ni jie šu skrē jējs Eze kils Kem bo ji pa sau les čem pio
nā tā Mas ka vā uz va rē ja 3000 m šķēr šļu skrē jie nā. Tā 
vi ņam bi ja jau tre šā uz va ra pēc kār tas, bet, pirms 
viņš sā ka ap gūt go da pje des tā la aug stā ko pa kā
pie nu, viņš vēl trīs rei zes bi ja kļu vis par pa sau les 
vi ce čem pi onu ša jā dis tan cē. Līdz ar to viņš ir kļu vis 
ti kai par tre šo spor tis tu, kurš vie nā dis cip lī nā iz cī
nī jis se šas pa sau les čem pio nā ta god al gas. Ār pus 
kon ku ren ces ir kārts lē cējs Ser gejs Bub ka, ku ra vis as 
se šas me da ļas ir no zel ta. Sa vu kārt Hai lem Geb re
se la zī se šas me da ļas ir 10 000 m skrē jie nā – 4 zel ta, 
2 sud ra ba un 1 bron zas.

Sa vu vār du Nī der lan des fut bo la čem pio nā ta re kor
du grā ma tā uz il gu lai ku ie rak stī jis «PSV Ein dho

ven» uz bru cējs Za ka ri a Ba ka li. Ot rās kār tas ma čā, 
ku rā «PSV Ein dho ven» sa vā lau ku mā ar 5:0 sa grā va 
NEC, Ba ka li iz cē lās ar trīs vār tu gu vu miem, un viņš 

ir kļu vis par jaun āko spē lē tā ju čem pio nā ta vēs tu rē, 
kurš gu vis «hat trick». Die nā, kad viņš gu va trīs vār
tus, Ba ka li bi ja 17 ga du un 196 die nas vecs (jauns). 

Ie priek šē jais re kords no tu rē jās kopš 1966. ga da, 
kad ar trīs vār tu gu vu miem iz cē lās 17 ga du un 

235 die nas ve cais (jaun ais) Rūds Gēls.

Lie lā ka jās viegl at lē ti
kas sa cen sī bās sprin ta 
dis cip lī nās tur pi na do
mi nēt Ja mai kas skrē jē ji 
un skrē jē jas. Pa sau les 
čem pio nā tā Mas ka vā 
sim ti ņu vis pirms vin nē
ja Useins Bolts, bet pēc 
pār is die nām to pa šu iz
da rī ja vi ņa tau tie te Šel
li ja An na Frē ze re Prai sa. 
Uz va rot Mas ka vā, vi ņa 
kļu va par pir mo sie vie ti, 
ku ra 100 m skrē jie nā 
pa di vām rei zēm kļu
vu si par olim pis ko un 
pa sau les čem pi oni. 
Olim pis kās čem pi ones 
go dā vi ņa ti ka 2008. un 
2012. ga dā, bet pa sau
les čem pi ones – 2009. 
un 2013. ga dā.
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B A S K E T B o L S
EIROPAS ČEMPIONĀTS. 2015. GADA 
KVALIFIKĀCIJA. A grupa. Rumānija un Bulgārija 
68:84 (21:20, 19:22, 11:18, 17:24). Bulgārija un Islande 
88:59 (23:13, 21:15, 21:12, 23:19). Rumānija un 
Islande 64:72 (10:25, 18:13, 17:18, 19:16). Bulgārija un 
Rumānija 74:77 (19:20, 5:24, 27:16, 23:17). Islande un 
Bulgārija 79:81 (20:17, 21:16, 14:27, 24:21). Islande un 
Rumānija 77:71 (22:13, 18:23, 21:24, 16:11).

Bulgārija 4 3 1 327:283 7
Islande 4 2 2 287:304 6
Rumānija 4 1 3 280:307 5

B grupa. Nīderlande un Igaunija 0:20. Igaunija un 
Portugāle 66:72 (22:23, 8:20, 14:17, 22:12). Portugāle 
un Nīderlande 20:0. Igaunija un Nīderlande 64:63 
(30:18, 14:12, 10:17, 10:16). Portugāle un Igaunija 
64:85 (16:29, 17:17, 14:22, 17:17). Nīderlande un 
Portugāle 71:53 (14:13, 14:7, 24:13, 19:20).

Igaunija 4 3 1 235:199 7
Portugāle 4 2 2 209:222 6
Nīderlande 4 1 3 134:157 3

C grupa. Šveice un Dānija 78:37 (18:8, 26:13, 15:12, 
19:4). Austrija un Luksemburga 111:77 (21:17, 
28:18, 38:20, 24:22). Dānija un Austrija 72:80 (15:24, 
15:22, 26:20, 16:14). Luksemburga un Šveice 57:75 
(17:24, 10:21, 13:17, 17:13). Luksemburga un Dānija 
62:73 (19:21, 14:24, 14:13, 15:15). Šveice un Austrija 
69:63 (21:24, 16:13, 18:18, 14:8). Luksemburga un 
Austrija 65:98 (18:22, 19:22, 13:29, 15:25). Dānija 
un Šveice 65:66 (23:18, 13:17, 11:13, 18:18). Šveice 
un Luksemburga 77:59 (17:11, 27:11, 9:15, 24:22). 
Austrija un Dānija 86:66 (16:21, 16:15, 30:16, 24:14). 
Austrija un “veice 97:96 (15:19, 15:21, 24:19, 24:19, 
19:18). Dānija un Luksemburga 87:58 (19:13, 24:8, 
19:11, 25:26).

Šveice 6 5 1 461:378 11
Austrija 6 5 1 535:445 11
Dānija 6 2 4 400:430 8
Luksemburga 6 0 6 378:521 6

D grupa. Baltkrievija un Ungārija 79:75 (14:26, 27:19, 
23:17, 15:13). Ungārija un Slovākija 75:43 (24:5, 21:10, 
15:13, 15:15). Slovākija un Baltkrievija 97:85 (24:14, 
21:29, 22:19, 30:23). Ungārija un Baltkrievija 61:63 
(12:13, 16:19, 17:22, 16:9). Slovākija un Ungārija 79:67 
(23:14, 20:14, 23:24, 13:15). Baltkrievija un Slovākija 
114:73 (31:21, 34:21, 29:11, 20:20).

Baltkrievija 4 3 1 341:306 7
Slovākija 4 2 2 292:341 6
Ungārija 4 1 3 278:264 5

KIJEVA (uKRAINA). EIROPAS 
ČEMPIONĀTS JAuNIEŠIEM 
(u16). A grupa. Krievija 
un Spānija 60:87 (13:22, 
9:29, 27:16,. 1:20). Beļģija un 

Grieķija 52:63 (11:14, 17:22, 8:13, 16:14). Grieķija un 
Krievija 68:60 (17:9, 17:17, 11:17, 23:17). Spānija un 
Beļģija 80:61 (18:20, 15:15, 23:7, 24:19). Beļģija un 
Krievija 64:68 (14:19, 11:9, 21:12, 18:28). Spānija un 
Grieķija 43:57 (14:8, 5:16, 10:14, 14:19).

Grieķija 3 3 0 188:155 6
Spānija 3 2 1 210:178 5
Krievija 3 1 2 188:219 4
Beļģija 3 0 3 177:211 3

B grupa. Vācija un Turcija 55:62 (14:16, 9:16, 19:15, 
13:15). Zviedrija un Lietuva 64:80 (12:13, 17:18, 17:5, 
18:24). Lietuva un Vācija 68:71 (19:17, 20:21, 13:22, 
16:11). Turcija un Zviedrija 67:44 (17:13, 22:15, 21:10, 
7:6). Zviedrija un Vācija 50:66 (10:9, 9:26, 16:18, 15:13). 
Turcija un Lietuva 82:67 (19:24, 18:10, 20:21, 25:12).

Turcija 3 3 0 211:166 6
Vācija 3 2 1 192:180 5

Lietuva 3 1 2 215:217 4
Zviedrija 3 0 3 158:213 3

C grupa. Melnkalne un Polija 54:43 (10:10, 12:15, 
12:11, 20:7). Serbija un Francija 60:59 (12:9, 15:10, 
24:21, 9:19). Francija un Melnkalne 80:71 (23:21, 
26:10, 14:21, 17:19). Polija un Serbija 48:62 (8:19, 
13:15, 17:14, 10:14). Melnkalne un Serbija 58:69 
(16:17, 12:16, 13:16, 17:20). Francija un Polija 77:59 
(29:13, 18:14, 18:20, 12:12).

Serbija 3 3 0 191:165 6
Francija 3 2 1 216:190 5
Melnkalne 3 1 2 183:192 4
Polija 3 0 3 150:193 3

D grupa. Latvija un ukraina 61:78 (14:21, 11:26, 
15:13, 21:18). Latvija: Strautiņš 13, Kohs 12, Krūmiņš 
10, Birkāns 9, Kokins 8, Antoms 4, Jankovskis 3, Raimo 
2. Latvija un Itālija 56:54 (10:18, 19:15, 12:5, 
15:16). Latvija: Strautiņš 13, Garoza 11, Birkāns 10, 
Antoms 9, Krūmiņš 6, Krauklis 4, Raimo 2, Kohs 1. 
Latvija un Horvātija 55:66 (18:17, 9:16, 14:13, 
14:20). Latvija: Kohs 10, Strautiņš 9, Zoriks 7, Birkāns 
7, Krūmiņš 7, Kokins 4, Antoms 4, Raimo 4, Saulītis 2, 
Jankovskis 1.
Itālija un Horvātija 64:91 (18:29, 16:23, 4:16, 26:23). 
Horvātija un Ukraina 79:67 (27:24, 14:14, 20:17, 
18:12). Ukraina un Itālija 61:77 (9:19, 16:21, 20:20, 
16:17).

Horvātija 3 3 0 236:186 6
Itālija 3 1 2 195:208 4
Ukraina 3 1 2 206:217 4
Latvija 3 1 2 172:198 4

E grupa. Vācija un Spānija 77:70 (17:19, 24:14, 21:20, 
15:17). Lietuva un Grieķija 65:68 (14:23, 17:12, 21:12, 
8:13, 5:8). Krievija un Turcija 57:76 (12:19, 15:5, 11:29, 
19:23). Lietuva un Krievija 74:68 (15:10, 18:15, 23:22, 
18:21). Grieķija un Vācija 68:47 (19:14, 19:10, 14:13, 
16:10). Spānija un Turcija 70:65 (15:11, 21:13, 22:22, 
12:19). Vācija un Krievija 71:69 (14:18, 17:12, 18:23, 
22:16). Turcija un Grieķija 44:53 (15:11, 5:13, 9:12, 
15:17). Spānija un Lietuva 95:90 (26:22, 29:16, 21:18, 
19:34).

Grieķija 5 5 0 314:259 10
Turcija 5 3 2 329:302 8
Vācija 5 3 2 321:337 8
Spānija 5 3 2 365:349 8
Lietuva 5 1 4 364:384 6
Krievija 5 0 5 314:376 5

F grupa. Itālija un Francija 63:60 (9:14, 16:15, 15:12, 
23:19). Ukraina un Serbija 50:85 (13:19, 9:24, 14:23, 
14:19). Melnkalne un Horvātija 48:100 (12:23, 14:26, 
12:29, 10:22). Ukraina un Melnkalne 89:82 (23:17, 
25:13, 19:26, 22:26). Serbija un Itālija 76:56 (22:10, 
25:17, 16:8, 13:21). Francija un Horvātija 69:78 (12:21, 
24:19, 12:23, 21:15). Horvātija un Serbija 69:63 (25:19, 
15:14, 12:16, 17:14). Itālija un Melnkalne 79:66 (22:23, 
18:20, 21:7, 18:16). Francija un Ukraina 61:59 (17:16, 
19:15, 12:11, 13:17).

Horvātija 5 5 0 417:311 10
Serbija 5 4 1 353:292 9
Itālija 5 3 2 339:354 8
Francija 5 2 3 329:331 7
Ukraina 5 1 4 326:384 6
Melnkalne 5 0 5 325:417 5

G grupa. Latvija un Beļģija 80:84 (917:16, 19:17, 
15:16, 20:22, 9:13). Latvija: Birkāns 20, Krūmiņš 11, 
Strautiņš 10, Krauklis 8, Saulītis 6, Raimo 6, Zoriks 5, 
Kokins 4, Garozs 3, Kohs 3, Jankovskis 2, Antoms 2. 
Latvija un Zviedrija 60:62 (16:24, 22:10, 14:18, 
8:10). Latvija: Birkāns 17, Raimo 12, trautiņš 10, 
Krūmiņš 6, Antoms 6, Krauklis 4, Garoza 3, Kokins 2. 
Latvija un Polija 59:78 (21:14, 9:19, 15:17, 14:28). 
Latvija: Zoriks 15, Kokins 10, Garoza 9, Kohs 6, raimo 6, 
Antoms 5, Krauklis 3, Birkāns 2, Krūmiņš 2, Jankovskis 
1.
Zviedrija un Polija 56:80 (8:13, 16:20, 9:22, 23:25). 
Polija un Beļģija 83:43 (21:14, 22:8, 25:15, 15:6). 
Beļģija un Zviedrija 65:54 (10:10, 14:8, 22:17, 19:19).

Polija 3 3 0 241:158 6
Beļģija 3 2 1 192:217 5
Zviedrija 3 1 2 172:205 4
Latvija 3 0 3 199:224 3

Ceturtdaļfināli. Par 1/8. vietu. Grieķija un Francija 
42:38 (7:10, 6:10, 14:10, 15:8). Turcija un Itālija 73:82 
(19:21, 22:23, 11:15, 21:23). Horvātija un Spānija 59:61 
(16:17, 5:19, 23:20, 15:5). Serbija un Vācija 76:50 (18:8, 
26:16, 14:16, 18:10).
Par 9/16. vietu. Latvija un Lietuva 74:83 (30:29, 
15:15, 5:18, 24:21). Latvija: Kohs 19, Krumiņš 13, 
Garoza 12, Birkāns 11, Krauklis 8, Kokins 4, Raimo 3, 
Strautiņš 2, Zoriks 2.
Krievija un Beļģija 78:67 (24:21, 21:12, 17:19, 16:15). 
Ukraina un Zviedrija 100:58 (32:18, 23:19, 27:6, 18:15). 
Polija un melnkalne 82:74 (19:16, 22:25, 23:11, 18:22).
Pusfināli. Par 1/4. vietu. Serbija un Grieķija 65:49 
(13:11, 23:12, 17:13, 12:13). Spānija un Itālija 57:51 

(12:13, 10:15, 18:10, 17:13). Par 5/8. vietu. Horvātija 
un Turcija 83:73 (23:18, 24:20, 15:15, 21:20). Francija 
un Sānija 58:53 (14:10, 10:18, 18:10, 16:15). Par 
9/12. vietu. Ukraina un Krievija 77:69 (21:16, 15:11, 
23:22, 18:20). Lietuva un Polija 84:79 (17:12, 19:13, 
19:29, 12:13, 17;12). Par 13/16. vietu. Latvija un 
Melnkalne 71:69 (17:12, 23:18, 16:29, 15:10). 
Latvija: Strautiņš 20, Kohs 19, Birkāns 14, Garoza 6, 
Krūmiņš 6, Raimo 4, Zoriks 2.
Beļģija un Zviedrija 58:56 (12:7, 17:20, 14:14, 15:15).

VuKOVARA, VINKOVIČI 
(HORVĀTIJA). EIROPAS 
ČEMPIONĀTS JuNIORĒM 
(u18). A grupa. Turcija un 
Čehija 71:60 (18:12, 14:12, 

15:24, 24:12). Baltkrievija un Nīderlande 59:71 (18:19, 
14:16, 18:17, 9:19). Čehija un Baltkrievija 81:36 (7:7, 
21:10, 26:9, 27:10). Nīderlande un Turcija 68:41 (19:4, 
14:14, 17:8, 18:15). Turcija un Baltkrievija 79:55 (17:13, 
14:18, 27:15, 21:9). Nīderlande un Čehija 72:59 (12:18, 
21:16, 23:17, 16:8).

Nīderlande 3 3 0 211:159 6
Turcija 3 2 1 191:183 5
Čehija 3 1 2 200:179 4
Baltkrievija 3 0 3 150:231 3

B grupa. Anglija un Krievija 53:77 (9:21, 11:25, 20:17, 
13:14). Spānija un Horvātija 80:48 (27:15, 13:11, 17:7, 
23:15). Spānija un Krievija 71:62 (13:16, 19:13, 17:11, 
22:22). Horvātija un Anglija 68:47 (21:7, 14:12, 12:9, 
21:19). Spānija un Anglija 92:33 (18:11, 23:12, 27:6, 
24:4). Krievija un Horvātija 62:42 (14:9, 16:10, 15:7, 
17:16).

Spānija 3 3 0 243:143 6
Krievija 3 2 1 201:166 5
Horvātija 3 1 2 158:189 4
Anglija 3 0 3 133:237 3

C grupa. Grieķija un Serbija 52:65 (20:12, 11:18, 
13:22, 8:13). Portugāle un Zviedrija 34:42 (9:14, 4:9, 
10:4, 11:15). Serbija un Portugāle 54:45 (12:13, 16:4, 
5:18, 21:10). Zviedrija un Grieķija 49:40 (15:10, 11:11, 
12:11, 11:8). Grieķija un Portugāle 68:43 (22:10, 23:2, 
10:16, 13:15). Zviedrija un Serbija 44:58 (4:9, 21:16, 
10:20, 9:13).

Serbija 3 3 0 177:141 6
Zviedrija 3 2 1 135:132 5
Grieķija 3 1 2 160:157 4
Portugāle 3 0 3 122:164 3

D grupa. Slovēnija un Francija 49:70 (11:13, 11:23, 
10:22, 17:12). Itālija un Slovākija 66:44 (16:10, 12:12, 
14:16, 24:6). Slovākija un Slovēnija 41:63 (13:20, 13:13, 
10:14, 5:16). Francija un Itālija 71:55 (19:9, 21:10, 
18:21, 13:15). Itālija un Slovēnija 59:58 (16:11, 11:21, 
14:15, 18:11). Francija un Slovākija 50:27 (15:2, 13:10, 
14:5, 8:10).

Francija 3 3 0 191:131 6
Itālija 3 2 1 180:173 5
Slovēnija 3 1 2 170:170 4
Slovākija 3 0 3 112:179 3

MIŠKOLCI (uNGĀRIJA). 
EIROPAS ČEMPIONĀTS 
JuNIORĒM (u18). B divīzija. 
A grupa. Izraēla un Igaunija 
46:63 (13:14, 10:18, 12:10, 

11:21). Lietuva un Norvēģija 115:19 (27:7, 29:4, 32:0, 
27:8). Polija un Izraēla 65:39 (18:6, 9:10, 16:4, 22:19). 
Igaunija un Lietuva 64:87 (10:26, 18:23, 22:19, 14:19). 
Norvēģija un Igaunija 36:59 (7:19, 6:15, 9:17, 14:8). 
Lietuva un Polija 75:57 (16:11, 17:10, 24:22, 18:14).
B grupa. Somija un Šveice 69:43 (15:11, 21:10, 16:11, 
17:11). Bulgārija un Ukraina 58:77 (15:22, 16:14, 4:27, 
23:14). Ukraina un Somija 62:70 (15:19, 17:25, 15:8, 
15:18). Šveice un Bulgārija 41:68 (9:20, 12:18, 6:17, 
14:13).
C grupa. Latvija un Rumānija 59:51 (7:21, 14:9, 

17:6, 21:15). Latvija: Laksa 10, Frīdenberga 9, Bīriņa 
9, Štolce 8, Krēsliņa 8, Buša 6, Bērziņa 6, Markāne 2, 
Džarcāne 1. Latvija un Skotija 80:54 (20:11, 17:8, 
22:19, 21:16). Latvija: Bīriņa 15, Buša 10, Pētersone 9, 
Krēsliņa 8, Laksa 7, Štolce 6, Markāne 5, Hudjakova 5, 
Bērziņa 5, Lūķe 4, Fridenberga 3, Džarcāne 3.
Ungārija un Skotija 95:38 (22:10, 24:7, 26:11, 23:10). 
Rumānija un Ungārija 61:91 (19:22, 12:27, 19:19, 
11:23).
D grupa. Austrija un Dānija 85:79 (16:23, 20:21, 29:12, 
20:23). Vācija un Bosnija 60:64 (10:25, 10:13, 21:10, 
19:16).

f U T B o L S
2014. GADA PASAuLES 
ČEMPIONĀTS. Kvalifikācija. 
Eiropa. F grupa. Ziemeļīrija un 
Krievija 1:0 (1:0). Patersons (43).

Portugāle 7 4 2 1 12:6 14
Krievija 6 4 0 2 8:2 12
Izraēla 6 3 2 1 15:8 11
Ziemeļīrija 6 1 3 2 4:7 6
Azerbaidžāna 7 0 4 3 3:9 4
Luksemburga 6 0 3 3 3:13 3

PĀRBAuDES SPĒLES. Igaunija un Latvija 1:1 (0:0). 
Koreja un Peru 0:0. Japāna un Urugvaja 2:4. Somija 
un Slovēnija 2:0. Čīle un Irāka 6:0. Zviedrija un 
Norvēģija 4:2. Rumānija un Slovākija 1:1. Ukraina un 
Izraēla 2:0. Kolumbija un Serbija 1:0. Turcija un Gana 
2:2. Lihtenšteina un Horvātija 2:3. DĀR un Nigērija 
0:2. Ungārija un Čehija 1:1. Austrija un Grieķija 0:2. 
Bosnija un ASV 3:4. Šveice un Brazīlija 1:0. Polija un 
Dānija 3:2. Vācija un Paragvaja 3:3. Velsa un Īrija 0:0. 
Maķedonija un Bulgārija 2:0. Itālija un Argentīna 
1:2. Anglija un Skotija 3:2. Beļģija un Francija 0:0. 
Portugāle un Nīderlande 1:1. Ekvadora un Spānija 0:2. 
Venecuēla un Bolīvija 2:2. Meksika un Kotdivuāra 4:1. 
Tadžikistāna un Indija 3:0. Kazahstāna un Gruzija 1:0. 
Baltkrievija un Melnkalne 1:1. Azerbaidžāna un Malta 
3:0. Moldova un Andora 1:1. Luksemburga un Lietuva 
2:1. Albānija un Armēnija 2:0. Alžīrija un Gvineja 2:2. 
Islande un Fāreru salas 1:0.

V I E g L A T L Ē T I K A
M A S K A V A 
( K R I E V I J A ) . 
P A S A u L E S 
Č E M P I O N ĀT S . 
Vīrieši. 100m. 

U. Bolts (Jamaika) 9,77. Dž. Getlins (ASV) 9,85. N. 
Karters (Jamaika) 9,95. K. BeilijsKols (Jamaika) 9,98. 
N. Ašmede (Jamaika) 9,98. M. Rodžers (ASV) 10,04. 
K. Lemetrs (Francija) 10,06. Dž. Dasolu (Lielbritānija) 
10,21. 200m. U. Bolts (Jamaika) 19,66. V. Veirs 
(Jamaika) 19,79. K. Mičels (ASV) 20,04. N. Ašmeade 
(Jamaika) 20,05. A. Gemili (Lielbritānija) 20,08. A. 
Jobodvana (DĀR) 20,14. Č. Martina (Nīderlande) 
20,35. Dž. Saidi Ndure (Norvēģija) 20,37. 400m. L. 
Merits (ASV) 43,74. T. Makvajs (ASV) 44,40. L. Santoss 
(Dominikāna) 44,52. Dž. Borlē (Beļģija) 44,54. P. 
Maslaks (Čehija) 44,91. J. A. Masrahi (Saūdu Arābija) 
44,97. K. Džeimss (Grenadīnas) 44,99. . Enrikes 
(Brazīlija) 45,03. 800m. M. Amans (Etiopija) 1:43,31. 
N. Simonds (ASV) 1:43,55. A. Suleimans (Džibuti) 
1:43,76. M. Levandovskis (Polija) 1:44,08. E. Oseidžs 
(Lielbritānija) 1:44,36. D. Solomons (ASV) 1:44,42. P. 
A. Bosē (Francija) 1:44,79. A. L. Mohammeds (Saūdu 
Arābija) 1:46,57. 5000m. M. Farahs (Lielbritānija) 
13:26,98. H. Gebrhivets (Etiopija) 13:27,26. I. K. Koečs 
(Kebija) 13:27,26. T. P. Longosiva (Kenija) 13:27,67. E. 



532 0 . – 2 6 . V I I I

Č. Soi (Kenija) 13:29,01. B. Lagats (ASV) 13:29,24. 10 
000m. M. Farahs (Lielbritānija) 27:21,71. I. Džeilans 
(Etiopija) 27:22,23. P. K. Tanui (Kenija) 27:22,61. G. 
Raps (ASV) 27:24,39. A. Kuma (Etiopija) 27:25,27. B. 
K. Mučiri (Kenija) 27:27,17. 4x400m. ASV 2:58,71. 
Jamaika 2:59,88. Krievija 2:59,90. Lielbritānija 3:00,88. 
Beļģija 3:01,02. Trinidada/Tobago 3:01,74. Brazīlija 
3:02,19. Austrālija 3:02,26.
110m/b. D. Olivers (ASV) 13,00. R. Vilsons (ASV) 13,13. 
S. Šubenkovs (Krievija) 13,24. Dž. Ričardsons (ASV) 
13,27. V. Šarmans (Lielbritānija) 13,30. A. Merits (ASV) 
13,31. T. MartinoLagārds (Francija) 13,42. E. Reilijs 
(Jamaika) 13,51. 

400m/b. J. Gordons (Trinidada) 47,69. M. Tinslejs 
(ASV) 47,70. E. Bekričs (Serbija) 48,05. O. Cisneros 
9Kuba) 48,12. F. Sančess (Dominikāna) 48,22. H. 
Kalsons (Puertoriko) 48,38. M. K. Hanne (Senegāla) 
48,68. K. Klements (ASV) 49,08. 3000m/šķ. E. 
Kemboi (Kenija) 8:06,01. K. Kipruto (Kenija) 8:06,37. 
M. MehisiBenabads (Francija) 8:07,86. P. K. Koečs 
(Kenija) 8:08,62. E. Džēgers (ASV) 8:08,67. M. Hjūzs 
(Kanāda) 8:11,64. Maratons. S. Kiprotičs (Uganda) 
2.09:51. L. Desisa (Etiopija) 2.10:12. T. Tola (Etiopija) 
2.10:23. T. Kebede (Etiopija) 2.10:47. K. Nakamoto 
(Japāna) 2.10:50. S. Da Silva (Brazīlija) 2.11:40. T/L. A. 
Meņkovs (Krievija) 8,56. I. Gaizahs (Nīderlande) 8,29. 
L. Rivera (Itālija) 8,27. E. Kasares (Spānija) 8,26. M. V. 
Da Silva (Brazīlija) 8,24. K. Reifs (Vācija) 8,22. A/L. B. 

Bondarenko (Ukraina) 2,41. M. E. Baršims (Katara) 
2,38. D. Druins (Kanāda) 2,38. I. Uhovs (Krievija) 2,35. 
E. Kinards (ASV) 2,32. D. Tomass (Bahamas) 2,32. K/L. 
R. Holcdepe (Vācija) 5,89. R. Lavilēns (Francija) 5,89. 
B. Oto (Vācija) 5,82. B. Volkers (ASV) 5,82. M. Mohrs 
(Vācija) 5,82. S. Jamamoto (Japāna) 5,75. 10cīņa. 
E. Ītons (ASV) 8809. M. Šrāders (Vācija) 8670. D. 
Varners (Kanāda) 8512. K. Maijers (Francija) 8446. E. 
Sintinikolass (Nīderlande) 8391. K. Činins (Brazīlija) 
8388. Veseris. P. Fajdeks (Polija) 81,97. K. Parss 
(Ungārija) 80,30. L. Meličs (;Čehija) 79,36. P. Kozmušs 
(Slovēnija) 79,22. D. Nazarovs (Tadžikistāna) 78,31. K. 
Murofuši (Japāna) 78,31. 

Disks. R. Hartings (Vācija) 69,11. P. Malahovskis 
(Polija) 68,36. G. Kanters (Igaunija) 65,19. M. Vīrigs 
(Vācija) 65,02. V. Hogans (DĀR) 64,35. R. Urbaneks 
(Polija) 64,32. Lode. D. Štorls (Vācija) 21,73. R. Vitings 
(ASV) 21,57. D. Armstrongs (Kanāda) 21,34. R. Hofa 
(ASV) 21,12. L. Prašils (Čehija) 20,98. T. Majevskis 
(Polija) 20,98. Šķēps. V. Veselijs (Čehija) 87,17. T. 
Pitkameki (Somija) 87,07. D. Tarabins (Krievija) 86,23. 
J. Jego (Kenija) 85,40. R. Avramenko (ukraina) 82,05. 
A. Rūskanens (Somija) 81,44. 20km soļošana. A. 
Ivanovs (Krievija) 1.20:58. D. Čens (Ķīna) 1.21:09. M. A. 
Lopess (Spānija) 1.21:21. Ž. Veira (Portugāle) 1.22:05. 
D. Strelkovs (Krievija) 1.22:06. T. Saito (Japāna) 1.22:09. 
50km soļošana. R. Hefernans (Īrija) 3.37:56. M. Rižovs 
(Krievija) 3.38:58. Dž. Talents (Austrālija) 3.40:03. I. 

Glavans (Ukraina) 3.40:39. M. Tots (Slovākija) 3.41:07. 
G. Sudols (Polija) 3.41:20.
Sievietes. 100m. Š. A. FrēzerePraisa (Jamaika) 10,71. 
M. Aure (Kotdivuāra) 10,93. K. Džetere (ASV) 10,94. 
E. Gardnere (ASV) 10,97. K. Stjuarte (Jamaika) 10,97. 
B. Okagbare (Nigērija) 11,04. A. Andersone (ASV) 
11,10. O. Frīmane (ASV) 11,16. 200m. Š. A. Frēzere
Praisa (Jamaika) 22,17. M. Aure (Kotdivuāra) 22,32. B. 
Okagbare (Nigērija) 22,32. Š. Millere (Bahamas) 22,74. 
Dž. Tarmo (ASV) 22,78. Č. Viljamsa (ASV) 22,81. M. 
Remeņa (Ukraina) 22,84. E. Fēliksa (ASV) – nefinišēja. 
400m. K. Uruogu (Lielbritānija) 49,41. A. Montšo 
(Botsvāna) 49,41. A. Krivošapka (Krievija) 49,78. 
S. Makpīrsone (Jamaika) 49,99. N. Hastinga (ASV) 
50,30. F. Makkororija (ASV) 50,68. K. Rižova (Krievija) 
50,98. N. ViljamsaMailsa (jamaika) 51,49. 1500m. A. 
Aregavi (Zviedrija) 4:02,67. Dž. Simsone (ASV) 4:02,99. 
H. O. Obiri (Kenija) 4:03,86. H. Englande (Lielbritānija) 
4:04,98. F. Č. Kipjegona (Kenija) 4:05,08. J. Šarmina 
(Krievija) 4:05,49. 5000m. M. Defara (Etiopija) 
14:50,19. M. Čerono (Kenija) 14:51,22. A. Ajana 
(Etiopija) 14:51,33. V. J. Ibivota (Kenija) 15:01,67. B. 
Diriba (Etiopija) 15:05,38. M. Hadle (ASV) 15:05,73. 10 
000m. T. Dibaba (Etiopija) 30:43,35. G. Čerono (Kenija) 
30:45,17. B. Oljira (Etiopija) 30:46,98. E. Čebeta (Kenija) 
30:47,02. H. Nīja (Japāna) 30:56,70. Š. Ešete (Burundi) 
31:13,79. 100m/b. B. Rolinsa (ASV) 12,44. S. Pīrsone 
(Austrālija) 12,50. T. Portere (Lielbritānija) 12,55. D. 
Harpere (ASV) 12,59. K. Harisone (ASV) 12,73. A. Vaite 
(Kanāda) 12,78. S. Bilo (Francija) 12,84. J. Kondakova 
(Krievija) 12,86. 400m/b. Z. Hejnova (Čehija) 52,83. 
D. Muhamada (ASV) 54,09. L. Demusa (ASV) 54,27. 
A. Titimetsa (Ukraina) 54,72. E. Čailda (Lielbritānija) 
54,86. A. Jaroščuka (Ukraina) 55,01. P. ŠeikaDreitona 
(Lielbritānija) 56,25. N. Vilsone (Jamaika) 57,34. 
3000m/šķ. M. Č. Čeiva (Kenija) 9:11,65. L. Čepkurui 
(Kenija) 9:12,55. S. Asefa (Etiopija) 9:12,84. H. Ajaleva 
(Etiopija) 9:15,25. E. Diro (Etiopija) 9:16,97. H. K. 
Jepkemoi (Kenija) 9:22,05. T/L. B. Rīse (ASV) 7,01. B. 
Okagbare (Nigērija) 6,99. I. Španoviča (Serbija) 6,82. 
O. Sudarova (Baltkrievija) 6,82. O. Kučerenko (Krievija) 
6,81. S. Proktore (Lielbritānija) 6,79. Trīssolis. K. 
Ibargena (Kolumbija) 14,85. J. Koņeva (Krievija) 14,81. 
O. Saladuha (Ukraina) 14,65. K. Viljamsa (Jamaika) 
14,62. M. Gaja (Kuba) 14,45. Ž. KņazevaMiņenko 
(Izraēla) 14,33. 4x400m. Krievija 3:20,19. ASV 3:20,41. 
Lielbritānija 3:22,61. Francija 3:24,21. Ukraina 3:27,38. 

Nigērija 3:27,57. Rumānija 3:28,40. Itālija – DSQ. 
A/L. S. Škoļina (Krievija) 2,03. B. Bareta (ASV) 2,00. 
R. Beitia (Spānija) 1,97. A. Čičerova (Krievija) 1,97. E. 
Grīna Tregarda (Zviedrija) 1,97. J. Kasparčika (Polija) 
1,97. K/L. J. Isinbajeva (Krievija) 4,89. Dž. Sura (ASV) 
4,82. J. Silva (Kuba) 4,82. Z. Špigelburga (Vācija) 4,75. 
F. Murere (Brazīlija) 4,65. A. Savčenko (Krievija) 4,65. 

Maratons. E. N. Kiplagata (Kenija) 2.25:44. V. Straneo 
(Itālija) 2.25:58. K. Fukuši (Japāna) 2.27:45. R. Kizaki 
(Japāna) 2.31:28. A. Agilera (Spānija) 2.32:38. E. 
Kvalija (Itālija) 2.34:16. Disks. S. Perkoviča (Horvātija) 
67,99. M. RobēraMišona (Francija) 66,28. J. Bariosa 
(Kuba) 64,96. N. Millere (Vācija) 64,47. G. Luisa
Smalvuda (ASV) 64,23. J. Tana (Ķīna) 63,34. Lode. 
V. Adamsa (Jaunzēlande) 20,88. K. Švanica (Vācija) 
20,41. L. Gonga (Ķīna) 19,95. M. Kārtere (ASV) 19,94. 
J. Kolodko (Krievija) 19,81. L. Lī (Ķīna) 18,39. 7cīņa. Ž. 
Meļņičenko (Ukraina) 6586. B. Teisena Ītone (Kanāda) 
6530. D. Šipersa (Nīderlande) 6477. K. Rāta (Vācija) 
6462. K. DžonsoneTomsone (Lielbritānija) 6449. Š. 
Deja (ASV) 6407. Veseris. T. Lisenko (Krievija) 78,80. 
A. Vlodarčika (Polija) 76,46. V. Žanga (Ķīna) 75,58. Ž. 
Vana (Ķīna) 74,90. A. Bulgakova (Krievija) 74,62. J. 
Moreno (Kuba) 74,16. 20km soļošana. J. Lašmanova 
(Krievija) 1.27:08. A. Kirdjapkina (Krievija) 1.27:11. H. 
Lju (Ķīna) 1.28:10. H. Suna (Ķīna) 1.28:32. E. Rigodo 
(Itālija) 1.28:41. B. Paskāla (Spānija) 1.29:00.
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@Eriks_Strauss
@SportaAvize facebook.com/SportaAvize

draugiem.lv/sporta.avize/SEKOJIET

t a u t a s  v i e d o k l i s

Ja sportists par miesas 
bojājumu nodarīšanu 

alkohola reibumā nokļuvis 
policijā, vai viņš ir tiesīgs 

saņemt valsts (LoV) 
finansējumu?
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