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Pir mo rei zi par pa sau les 
čem pi oniem fut bo lā kļūst 
Bra zī li jas iz la se, kas  
fi nā lā Stok hol mā ar 5:2  
(re zul ta tī vā kā PČ fi nāl spē le) 

pār spē ja tur nī ra rī ko tā jus Zvied ri ju.  
Uz va rē tā ju la bā pa di viem vār tiem gu va 
Pe le un Va va, vie nus – Za gal lo. Vē lāk  
Bra zī li jas iz la se par čem pi oni kļu va vēl  
četr as rei zes.

Fran ci jā bei dzas Eiro pas  
čem pio nāts fut bo lā. Fi nā lā  
Pa rī zē Fran ci ja tie kas ar Spā ni ju 
un lau ku ma saim nie ku uz var ar 
2:0. Vār tus gu va Pla ti nī  
un Be lo ne. Par čem pio nā ta  

re zul ta tī vā ko spē lē tā ju ar 9 gū ta jiem vār tiem 
kļūst ta ga dē jais UE FA pre zi dents Mi šels Pla ti nī.

Pir mo spē li  
past āvē ša nas vēs tu rē  
aiz va da ori ģi nā lā ASV 
«Dre am Te am» bas
ket bo la iz la se.  
Olim pis ka jā  
kva li fi kā ci jas tur nī rā 
Por tlen dā «Dre am  
Te am» pir mais  
pre ti nieks ir Ku bas 
iz la se, un tiek iz cī nī ta 
pār lie ci no ša uz va ra ar 136:57.

Blon dī ne stās ta sa vai drau dze nei:
 – Vie na pa ti mā jās gar lai ko jos un pēk šņi – zvans 
pie dur vīm. At ve ru, ska tos, pa vi sam svešs vī rie
tis. Viņš jau tā: «Vai vīrs ir mā jās?» At bil du, ka nav. 
Sve šais vī rie tis ie nāk dzī vok lī, aiz ved ma ni līdz 
gu ļam is ta bai un ie grūž gul tā. Pa ti sa pro ti, ko viņš 
iz da rī ja ar ma ni...
 – Cik rei žu ne es mu tev tei ku si – ne at ver dur vis 
sve šiem cil vē kiem!
 – Pa gai di, ne tra ci ni ma ni! Es ti kai ne spē ju sa
prast, ko viņš gri bē ja no ma na vī ra...

28.
jūnijs

1958. gads

28.
jūnijs

1992. gads

Nav vērts dus mo ties  
di vos ga dī ju mos:  

ja no ti ku šo vēl var la bot 
un ja ne kas vairs  

nav la bo jams.
To mass Ful lers

GUDRI PATEIKTS

PASMAIDI

27.
jūnijs

1984. gads

NEDĒĻAS JUBILĀRI

TĀ BIJA...

KA LEN DĀRS
25. Jū NIJS

PS bas ket bo lā 19.00 Lat vi ja U20S un Po li jas U20S (Gi žič ko)
26. Jū NIJS

EČ bas ket bo lā 
sie vie tēm

18.00 Ce tur tdaļ fi nāls
21.00 Ce tur tdaļ fi nāls

PS bas ket bo lā 14.00 Lat vi ja U20S un Po li jas U20S (Gi žič ko)

LČ fut bo lā

18.00 «Ilūk ste» un «Jūr ma la» (Ilūk stē)
18.00 «Met ta/LU» un «Skon to» (Han zas vsk.)

19.00 «Vents pils» un «Lie pā jas me tal urgs» 
(Vents pils OC)

20.00 «Spar taks» un «Dau ga va» (R) (Slo kā)
27. Jū NIJS

EČ bas ket bo lā 
sie vie tēm

18.00 Ce tur tdaļ fi nāls
21.00 Ce tur tdaļ fi nāls

LČ fut bo lā 19.00 «Jel ga va» un «Dau ga va» (D)  
(Zem ga les OC)

LČ fut bo lā. 
Pirm ā lī ga 19.00 «Tukums 2000» un «Rē zek nes BJSS»  

(Tu ku mā)
28. Jū NIJS

EČ  
bas ket bo lā  
sie vie tēm

18.00 Pus fi nāls

21.00 Pus fi nāls

PS bas ket bo lā
18.00 Lat vi ja U18V un Tur ci ja U18V (Ni dā)

19.00 Lat vi ja U20V un Lie tu va U20V  
(Lie pā jas OC)

29. Jū NIJS

PS bas ket bo lā 17.00 Lat vi ja U20V un Lie tu va U20V  
(Lie pā jas OC)

30. Jū NIJS
EČ bas ket bo lā 

sie vie tēm
18.00 Fi nāls par 3. vie tu
21.00 Fi nāls

1. Jū LIJS
Plud ma les  
vo lej bols Pa sau les čem pio nāts (Sta re Jab lon ki, Po li ja)

Mā ris Grī va 25.06.1944 viegl at lē ti ka
Dags Ču da 25.06.1952 fut bols
Er ki Nols 25.06.1970 viegl at lē ti ka
Inā ra Ja kob so ne 26.06.1971 bas ket bols
Alek sandrs  
Ma ci jev skis 26.06.1975 ho kejs

Vik tors Bļi novs 26.06.1981 ho kejs
Uģis Brū ve lis 28.06.1971 viegl at lē ti ka
Vik tors Lā cis 28.06.1977 viegl at lē ti ka

Te o Fle rī 29.06.1968 ho kejs
Zan da Gra va 29.06.1982 viegl at lē ti ka
In du lis Ozols 30.06.1933 bas ket bols
Ralfs Šū ma hers 30.06.1975 F1
Mā ris Cit skov skis 30.06.1977 bas ket bols
Karls Luiss 01.07.1961 viegl at lē ti ka
Ol ga Toč ko 01.07.1982 vo lej bols
Mi ķe lis Rēd lihs 01.07.1984 ho kejs
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Kad Le onar do da Vin či ro kas uz meis ta
ro ja «Mo nu Li zu» un «Svē to va kar ēdie nu», 
šķiet, viņš ne no jau ta, ka pēc dau dziem 
sim tiem ga du vi ņa dar bi kļūs par māk slas 
zi nāt nie ku lie lā ko gal vas sā pi. Jo pro jām ne
viens ne spēj at rast pa rei zo at bil di, kā pēc 
un kam uz smai da Mo na Li za un kā di tē li ir 
ap sē du ši Svē tā va kar ēdie na gal du. Ir ti kai 
ver si jas un mi nē ju mi, ta ču pa rei zās at bil
des, šķiet, ne uz zi nā sim ne kad. Jau il gā ku 
lai ku, kopš 2009.  ga da va sa ras, pie sa vas 
ne at mi na mās mīk las ir ti ku si bas ket bo la 
sa bied rī ba un ar tās at mi nē ša nu ir aiz rā vu
sies te ju vis a Lat vi ja. Jau četr us ga dus tiek 
iz teik ti mi nē ju mi par to, kā pēc sie vie šu iz
la se, ku ra aiz spē lē jās līdz pat olim pis ka jai 
Pe ki nai, ir bei gu si pa stā vēt. Iz la se, ku ra jo
pro jām va rē ja pa stā vēt un, ie spē jams, ne 
ti kai spē lē tu vēl vie nā olim pi ādē, bet lik tu 
uz zo ba kā du no me tā la ga ba liem, ku rus 
pa sniedz pēc Eiro pas un pa sau les čem pio
nā tiem. Pēc 2013. ga da Eiro pas čem pio nā
ta pē dē jās spē les par aizie ša nu no iz la ses 
pa zi ņo ja pē dē jā no «zel ta sa stā va» pa li ku sī 
Lie ne Jan so ne. Aiz gā ja ar asa rām acīs, tā
pat kā ie priek šē jās šīs pa au dzes spē lē tā jas. 
Kat ram spor tis tam reiz pie nāk laiks iz vē lē
ties pri ori tā tes, un nav ie mes la pār me tu
miem, ja tās ne sa krīt ar mū su vēl mēm. Ta ču 
tas ne no zī mē, ka ne var uz dot jau tā ju mu  – 
kā pēc? Kā pēc gan drīz vis as aiz gā ju šās to 
iz da rī ja lai kā, kad vēl ne bi ja sa sniegts bas
ket bo la «pen si jas» ve cums? Iz la ses dur vis 
ti ka aiz vēr tas ag ri (Jē kab so ne), pa šos brie
du ma ga dos  (Kub li ņa, Ta ma ne) vai drus ku 
virs brie du ma ga diem  (Baš ko, Jan so ne), 

ta ču ne vie na no vi ņām nav aiz gā ju si no 
bas ket bo la vis pār un vis as kā viens tur pi
na dar bu, ko vi ņas vis la bāk pie prot – strā dā 
cit val stu klu bos un ne da ra to slik ti. Kā di ir 
ie mes li, kā pēc šis piec nieks tik ag ri at va
dī jās no iz la ses? Mi nē ju mi ir da žā di. Kad 
pēc 2009.  ga da čem pio nā ta priekš pē dē jās 
spē les at lū gu mu gal dā uz li ka Ainārs Zvirg
zdiņš, il gi ne bi ja jā gai da uz Ane tes aizie ša
nu. Bi ja sa vai no ju mi, ta ču lie la lo ma esot bi
ju si arī šā tan dē ma iz juk ša nai. Kad sie vie šu 
iz la se spē lē arē nā, ir ļo ti la bi pār ska tā ma tā 
sau ktā VIP rin da. Pa re tam ta jā ap sē žas kā
da no aiz gā ju šām spē lē tā jām, ta ču ne kad 
nav re dzēts, ka vis as sē dē tu vien ko pus. Iek
šē jais kon flikts, ci ta ci tai ap ni ku si? Sie vie šu 
ko lek tī vā ni ķi un kaš ķi nav re tums, un ne 
vis as ir spē jī gas sa prast un pie dot. Ne pa tīk 
Aigars Ne rips, viņš ir pā rāk skarbs? Pa ipui
ka viņš nav, ta ču Zvirg zdi ņa emo ci onā lie 
uz plū di ne bi ja mai gā ki. Pa vi du bi ja grie ķis 
Džordžs. Lā ga pui ka ar ci tu tem pe ra men tu, 
ta ču arī pie vi ņa ne spē lē ja viss spē lēt va ro
šais bas ket bo la zieds. Ojā ra Keh ra lo ma? 
Vis maz vār dos bi ju ša jam LBS pre zi den tam 
sie vie šu iz la se bi ja pri ori tā ra, un ta jos lai
kos dā mas tik tie šām ti ka ap ču bi nā tas un 
ap te cē tas no vi sām pus ēm. Kā vien mēr tais
nī ba at ra dī sies kaut kur pa vi du, ta ču viens 
gan ir skaidrs. Šī bas ket bo la pa au dze ne aiz
gā ja kā uz va rē tā ja, ta ču va rē ja. Šī pa au dze 
ir aiz gā ju si ar sa jū tu, ka darbs nav iz da rīts 
līdz ga lam, un nā ka ma jām pa au dzēm ir at
stā ju si sa vu da Vin či ko du, ku ra at mi nē ša
nai būs ne pie cie šams ilgs laiks.

Ēriks STRAuSS

Mīk la!

Ne dē ļas mai nās, gal ve nie va ro ņi Lat vi jas spor
tā  – ne. Jau pirms ne dē ļas Hā gā Alek sandrs un 
Jā nis no de mons trē ja, ka uz va ra «Grand Slam» 
tur nī rā Kor jen te sā ne bi ja ne jau šī ba, un tur pi nā ja 
ap lie ci nāt sa vas kva li tā tes arī nā ka ma jā plud ma
les meis ta ru pie tur vie tā Itā li jā  – ka mēr mā ji nie ki 
klā ja svēt ku gal dus un ku ri nā ja uguns ku rus, šo
brīd pār lie ci no ši la bā kais Lat vi jas «bī ča» pār is Ro
mas smil tīs da rī ja vi su ne pie cie ša mo, lai Šmē diņš 
vār da svēt kus sa gai dī tu ne vis re lak sē ti lat vis kā, 
bet gan sa sprin gti spor tis kā gai sot nē. Jaun iz vei
do tā lat vie šu du eta va rē jums at spo gu ļo jas arī ar
vien augo ša jā pa sau les ran ga po zī ci jā un at tie cī gi 
arī tur nī ru ap ri tē – Ro mas «Grand Slam» mū sē jie 
jau bi ja iz lik ti ar augst o 6. nu mu ru, un šo sev no
spraus to la ti ņas augs tu mu jau at kal sta bi li pār va
rē ja. Starp ci tu, jau šo ne dēļ Sa mo ilovs un Šmē
diņš būs sa sto pa mi spē lē jam Lat vi jā – Sau lkras tu 
kok tei ļa cī ņās sest dien. Lie lis ka ie spē ja paš mā ju 
pub li kai uz ga vi lēt vie nam no pat la ban pla nē tas 
spē cī gā ka jiem plud ma les vo lej bo la pār iem, ie do
dot emo ci onā lu ce ļa mai zi pirms nā kam ne dēļ gai
dā mā pa sau les čem pio nā ta.

Alek sAndrs sA mo ilovs 
un Jā nis Šmē diņŠ

nedēļas sportisti
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Vimb ldo na 2013

2008. ga da tur nī ra  
fi nāls starp Ra fa elu  
Na da lu un Ro dže ru  
Fe de re ru kļu va par  
il gā ko fi nāl spē li  
Vimb ldo nas vēs tu rē –  
tās il gums 4 stun das un 
48 mi nū tes, un par  
uz va rē tā ju kļu va Na dals.

Pē dē jā rei ze, kad par 
Vimb ldo nas čem pi onu 
kļu va kāds an gļu  
te ni sists, bi ja  
1936. gads, kad  
vien spē lēs uz va rē ja 
Freds Pe rijs. Arī lē di ju 
vien spē lēs an glie tes 
nav lu ti nā ju šas sa vus 
līdz ju tē jus. Kā pē dē jā 
ir Vir džī ni ja Vei da, ku ra 
uz va rē ja 1977. ga dā.

Vimb ldo nas tur nīrs ir ve cā kais un pres ti žā kais 
no čet riem «Grand Slam» tur nī riem un  
vie nī gais, kurš no tiek uz zā les lau ku miem.  
Pir mais tur nīrs no ti ka 1877. ga dā, kad  
uz va rē tā ju no skaid ro ja ti kai vī rie šu vien spē lēs 
un sa vu vār du uz vi siem lai kā tā vēs tu rē  
ie rak stī ja Spen sers Gors. 1884. ga dā pir mo rei zi 
ti ka aiz va dī tas sie vie šu vien spē les.

Kor tu zā les augs tums 
ir no teikts 8 mm. Di vas 
ne dē ļas pirms tur nī ra 
sā ku ma uz Vimb ldo nu  
tiek sau kti va na gu 
saim nie ki, lai no kor tu 
ap kār tnes pa dzī tu  
ba lo žus.

Vēl vie na ne mai nī ga 
tra dī ci ja – te ni sis tiem  
ir stin gri jā ie vē ro  
ap ģēr ba eti ķe te,  
un ma čos var  
pie da lī ties ti kai  
bal tas krā sas tēr pos. 
Spē ļu lai kā dā mas  
tiek uz ru nā tas  
«mis» un «mi sis»,  
bet vī rie ši – uz vār dā.

Tra di ci onā lais tur nī ra 
ēdiens ir ze me nes ar 
pu tu krē ju mu. Kat ras 
por ci jas dau dzums 
 ir stin gri no teikts,  
un ta jā ir jā būt  
10 ze me nēm, ku ras  
ob li gā ti ir iz au gu šas 
An gli jas te ri to ri jā.

Par 1991. ga da Vimb ldo nas čem pi oni sie vie šu  
du bult spē lēs kļu va La ri sa Ne ilan de, ku ra pār ī  
ar Na ta šu Zve re vu fi nā lā trīs se tos pār spē ja Dži dži  
Fer nan de su un Ja nu No vot nu. Ne ilan dei tas bi ja  
ot rais «Grand Slam» ti tuls.

Vis vai rāk vī rie šu vien spē ļu čem pi onu ti tu lu pie der 
Pi tam Sa mpra sam un Ro dže ram Fe de re ram  
(attēlā) – abi uz va rē ju ši pa 7 rei zēm. Tik pat ti tu lu  
ir arī bri tam Vil li jam Ren ša vam, ta ču viņš vi sas  
uz va ras iz cī nī ja pirms 1968. ga da.

Arī šo gad ir pa lie li nāts prē mi ju fonds.  
Pirms ga da vien spē ļu tur nī ra uz va rē tā ji sa ņē ma  
pa 1 150 000 mār ci ņu, bet šo gad sum ma  
ir pa lie li nā ta līdz pat 1,6 mil jo niem.
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un nav cī nī ju šās līdz vēr tī gi ar jeb ku ru bas ket bo la liel valsts ko man du. 
Tie ši šīs spē lē tā jas, ku rām nav ne kā du maz vēr tī bas kom plek su vai 
pār lie cī bas pro blē mu, ma nu prāt, iz la sē bū tu jā ie sais ta pēc ie spē jas 
vai rāk. Vi ņas ir pat ri otes, var re dzēt, ka no sirds vē las spē lēt un ie mā
cī ju šās arī uz va rēt. Vi ņas va rēs spē lēt vēl vis maz se šus as to ņus ga dus 
un da rīt to la bā lī me nī, ta ču šo brīd vi ņām sva rīgs at balsts – ar pa do
miem, ar ie spē jām. Lie ne Prie de, Kris tī ne Vī to la, Ane te Klin tso ne. 
Arī Zen ta Meļ ņi ka – ma nu prāt, cen tra spē lē tā ja ar pa ra met riem un 
do tu miem, kā das mums šo brīd trūkst. Ie sais tot vi ņu ko man dā pie 
la ba tre ne ra, kas strā dā ar vi ņu un mērķ tie cī gi vei do ko man das spē li, 
iz man to jot vi ņas do tī bas, nā kot nē iz la ses ie gu vums va rē tu būt ļo ti 
liels.

Ļo ti šau bos, ka kā da no spē lē tā jām, kas pie ņē mu šas lē mu mu par 
beig ša nu, šo gad bū tu pār do mā ju šas, mai not iz la ses tre ne rus vai vei
cot kā das ci tas ra di kā las dar bī bas. Var būt pēc pār is ga diem kā Ozo
liņš – ja vēl spēs, gri bēs un re dzēs, ka var iz cī nīt ko no zī mī gu – kā da 
no lems at griez ties vai pa lī dzēt. Pirms kat ra cik la vi ņas var un va jag 
uz ru nāt, ta ču ne do mā ju, ka tas ir vir ziens, uz ko šo brīd jā kon cen
trē jas.

Dzir dē ta at zi ņa – nu, viss, par pa sau les čem pio nā tiem vai olim
pis ka jām spē lēm sie vie šu bas ket bo lā va ram ne sa pņot. Strā dā jot ar šo 
pa au dzi, kas ta gad ie nāk iz la sē, mums vien mēr bi ja fi lo zo fi ja – so li 
pa so lim. Mē ģi nā ju ne uz likt tā dus mēr ķus, kas ti kai uz liek pa pil du 
at bil dī bu, bet kon cen trē jos uz iz pil dī ju ma mēr ķiem, būt vis la bā ka jā 
ga ta vī bā kon krē tai spē lei. Ja tas iz da rīts, re zul tāts at nāks pats – tik 
labs, cik būs no pel nīts. Jā at ce ras, ka arī sa vā no sa cī ti la bā ka jā sa stā
vā Eiro pas čem pio nā ta pus fi nā lā mums iz de vies tikt ti kai vien reiz. 
Lat vi ja ne kad ne būs valsts, kam tas būs kas paš sa pro tams. Ta jā pa šā 
lai kā uz ska tu, ka mū su po ten ci āls arī tu vā ka jai nā kot nei ir tāds, ka 
par uz va ru va ram cī nī ties kat rā spē lē. Pa au dze, kas ta gad ie nāk iz la
sē, zi na, ko tas no zī mē. 

Lat vi jas iz la se no Eiro pas čem pio nā ta  
at grie zu sies ar trim zau dē ju miem.  
Ap stāk ļiem, kā di tie bi ja ša jā čem pio nā tā, 
re zul tāts li kum sa ka rīgs, ta jā pa šā lai kā  
ne daudz veik smes, un var būt aiz snie dzams 
iz rā dī tos pat ce tur tdaļ fi nāls.

Uz Lat vi jas iz la ses sa snieg to var pa ska tī ties da žā di. No vie nas 
pus es, re zul tāts ir diez gan ob jek tīvs. No ot ras pus es – ne daudz veik
smes, bū tu ti ku ši tā lāk, un Ser bi jas pie mērs rā da, ka tad jau var vin
nēt arī nā ka mās spē les. Pē dē jā spē lē bi ja ie spē jas uz va rēt, vi su iz
šķī ra ni an ses. Lī dzī gi spē lē jām arī pret an glie tēm, tie sa, vi ņas to mēr 
la bāk iz man to ja sa vus plu sus, ka mēr mēs pie ļā vām arī kļū das, kas 
pretiniecēm de va vieg los pun ktus, pie mē ram, pā rāk cen tā mies vi ņu 
cen trus segt no priek šas, ta ču vi ņas vien kār ši pār me ta pār i un ne
trau cē ti gu va gro zu. Ma nu prāt, kva li fi kā ci jā ko man da bi ja spē cī gā ka 
ne kā ta gad – tie ši ar cen tru lī ni ju. Lī de re bi ja Za ne Ta ma ne, ta gad – 
līdz vēr tī ga spē lē tā ja ne at ra dās. Tas bi ja viens no no zī mī giem ie mes
liem, kas lie dza sa sniegt vai rāk. Daudz bū tu pa lī dzē ju si Aija Put ni ņa, 
tā pat Sa bī ne Nie do la – ar sa vu lau ku ma iz jū tu vi ņa no teik ti do tu lie lu 
pie ne su mu cī ņā par bum bām, kas bi ja viens no gal ve na jiem ie mes
liem zau dē ju mā An gli jai. Ša jā tur nī rā mū su spē ki zem gro za bi ja ļo ti 
ie ro be žo ti, tā pēc pret mums bi ja ļo ti vieg li spē lēt – spie die na no gro
za apakš as ne bi ja, līdz ar to ļo ti cie ši se dza mū su ār ējo lī ni ju. No teik
ti vai rāk bi ja gai dīts no Elī nas Bab ki nas – ie priek šē jais fi nāl tur nīrs 
vi ņai bi ja la bāks. Nav at bil des arī par to, kā pēc šo reiz tik vājš bi ja 
An das Eibe les me tie nu pro cents. Bū tu ie kri tis kāds trīs punkt nieks 
vai rāk – arī tas pa lie li nā tu ie spē jas un da žā do tu spē li. Ja trūkst jau
das zem gro za un ta jā pa šā lai kā ne ie me tam sa vus brī vos me tie nus 
no dis tan ces – tas ko man du ie dra gā arī mo rā li. Vie na lie ta ir spē lēt 
pār bau des ma čus, kur me tie nu pre ci zi tā te bi ja la bā ka, ci ta – fi nāl tur
nī rā, kur sprie dze, at bil dī bas slogs un kļū das ce na ir daudz aug stā ka.

Pēc šā da Eiro pas čem pio nā ta iz nā ku ma cil vē ku vie dok ļi da lās – 
ka mēr vie ni uz ska ta, ka jā tur pi na at tīs tīt mo de lis, kas pat la ban vei
do jas, ci ti pār lie ci nā ti, ka jā mē ģi na pie ru nāt at griez ties ie priek šē jās 
lī de res, bet vēl kāds – ka var būt jā ska tās jau tā lāk uz priekš u. Starp 
1990.–1991.  ga dā dzi mu ša jām mei te nēm no teik ti ir vēl spē lē tā jas, 
kas var pa stip ri nāt ko man du, – tās, kas pa lī dzē ja jau ie priek šē jā fi
nāl tur nī rā un pērn kva li fi kā ci jā, ta ču sa vai no ju mu vai mā cī bu dēļ 
šo reiz ne ti ka. Ie vas Kras ti ņas un Ane tes Štein ber gas de bi ja ir vis la
bā kais ap lie ci nā jums, ka vi ņas ša jā lī me nī var spē lēt la bi. Vi ņu ap ņē
mī ba un rak sturs ir tas, kas var būt at šķir šīs spē lē tā jas no tām, kas ir 
ve cā kas un arī ie nāk lie la jā iz la sē, bet nav pie re dzē ju šas tā das uz va ras 

MĀRTIŅŠ ZĪBARTS,  
basketbola treneris

Jāskatās
uzpriekšu
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ĒRIKS STRAUSS

Sie vie šu bas ket bo la iz la se pa bei gu si sa vu ses to  
Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī ru. Ie priek šē jos pie cos ga dos 
mi ni mā lais pār va rē tais augs tums bi ja ce tur tdaļ fi nāls.  
Mak si mā lais – ce tur tā vie ta un kva li fi cē ša nās olim pis ka jām 
spē lēm Pe ki nā. Šo gad no lat vie tēm ne viens ne pra sī ja  
ob li gā to ce tur tdaļ fi nā lu, arī kva li fi cē ša nos pa sau les  
čem pio nā tam ne, ta ču ie kļū ša na ot ra jā gru pu tur nī rā gan 
ti ka gai dī ta. Pat ne ska to ties uz pa ma tī gi res tar tē to sa stā vu. 
Diem žēl tur nīrs bei dzās jau pēc pirm ā pos ma un kā  
vie nī gais mie ri nā jums ir tas, ka rei zē ar Lat vi ju čem pio nāts  
bei dzās arī Krie vi jai, Lie tu vai un Uk rai nai. Kā di ir ie mes li, 
kā pēc šis čem pio nāts ir ne veik smī gā kais no vis iem?

IE MES LI

Iz la ses tre ne ri sa stā vā ie kļā va tās spē lē tā
jas, ku ras gri bē ja spē lēt Eiro pas čem pio nā tā, 
un tās, ku ras pēc ie spē jas vai rāk at bil da šā da 
lī me ņa tur nī ram. Uz Fran ci ju aiz brau ca tās 
12 spē lē tā jas, ku ras aiz brau ca, ta ču šo reiz par 
to, kāds kon tin gents pa li ka mā jās. Dau dzi par 
paš sa pro ta mu «no ri ja» zi ņu par tā sau ktās 
zel ta pa au dzes spē lē tā ju at va dām no iz la ses. 
Kā pirm ā spē lē ša nu iz la sē pa bei dza Ane te Jē
kab so ne. Ie mes lus, kā pēc tas ti ka iz da rīts, var 
at rast at li ku li kām. Kat ru pa va sa ri Ane te pub
lis ko sa vas emo ci jas par ko pā bū ša nu ar Lat
vi jas iz la si, par jū tām pret to, par pie nā ku šo 
lai ku sākt do māt par sa vu ve se lī bu utt. Viss ir 
pa rei zi, bet – ir viens liels «bet». Jē kab so ne sa
vu pē dē jo spē li iz la sē aiz va dī ja 2009. ga dā Rī
gā. Pro ti, pirms čet riem ga diem. To gad vi ņas 
teik tais ti ka uz tverts sa vā dāk ne kā šo dien  – 
iz la sei uz lai ku va ja dzē šot iz tikt bez vi ņas. Šis 
«uz lai ku» ir kriet ni ie vil cies, un at pa kaļ ce ļa, 
vis ti ca māk, nav. At grie ža mies pie 2009. ga da. 
Nav pie klā jī gi ska tī ties sie vie tes pa ses da tos, 
ta ču šī ir tā rei ze, kad tas ir jā da ra. Pirms čet
riem ga diem Jē kab so nei bi ja ti kai 26  ga di! 
OK, ga du skaits pie tie kams, lai pēc dau dzu 
ga du dar ba no nsto pa re žī mā tik tie šām pra sī
tos pēc vie na ga rā ka at va ļi nā ju ma, ta ču nu jau 
ir pa gā ju ši čet ri ga di. Kas trau cē ja vi ņai šo gad 
at griez ties?

Pēc 2011. ga da fi nāl tur nī ra no tra ses no
gā ja Gun ta Baš ko un Ie va Kub li ņa. Arī vi ņas, 

lī dzī gi kā Ane te, bez at pū tas rā vās dau dzas 
va sa ras, ta ču, pār šķir stot vi ņu pa ses da tus, re
dzam, ka Gun ta no iz la ses at va dī ju sies 31 ga
da ve cu mā, Ie va – 29! Sa vu kārt Za ne Ta ma ne 
sa vu pē dē jo spē li iz la sē aiz va dī ja 2012. ga dā, 
kad vi ņai bi ja tie pa ši 29! Ja trīs no četr ām 
spē lē tā jām iz la si pa met spor tis ta la bā ka jos 
ga dos, tad tā vairs nav ne jau šī ba. Pā rāk lie la 
iz šķēr dī ba val stij, kur pie klā jī ga lī me ņa spē
lē tā ju ir liels re tums. Svai gā kā aiz gā jē ju pul ka 
pa pil di nā tā ja ir Lie ne Jan so ne, ku ra to iz da
rī ju si 32 ga du ve cu mā. Ja 30 ga du ve cums ir 
ro be ža, līdz ku rai drīkst spē lēt iz la sē, tad lo ģi
ka teic priekš ā, ka nā ka mā rin dā ir ie stā ju sies 
Kris tī ne Kār kli ņa.

Kas no tiek ci tās ko man dās? Trīs des mit
gad nie ču ir kat rā no fi nāl tur nī ra 16 ko man
dām, bet vis vai rāk to ir Spā ni jai, Meln kal nei 
un Fran ci jai – pa pie cām. Di vas no šīm val
stīm ir bas ket bo la diž val stis, un lai kam jau ne 
aiz la bas dzī ves Spā ni jas un Fran ci jas iz la ses ir 
tik pie re dzē ju šas.

Četr as spē lē tā jas ne va rē ja, ne gri bē ja vai 
ci tu ie mes lu dēļ iz la sē vairs nav. Pie skai tām 
klāt sa vai no tās Aiju Put ni ņu un Sa bī ni Nie
do lu, un kas bei gās sa nāk? Ja vis as bū tu iz la sē 
spē lēt gri bo šas un va ro šas, pus e no uz Fran ci
ju at brau ku šā sa stā va pa lik tu mā jās, un tā jau 
bū tu pa vi sam ci ta ko man da. Bez se šām Eiro
pas čem pio nā ta de bi tan tēm. Se ci nā jums – pā
rāk strau ja ir pa au džu mai ņa

Ane te Jē kab so ne sa vu pē dē jo spē li 
iz la sē aiz va dī ja, kad vi ņai bi ja ti kai 
26 ga di.

3 
B a s k e t B o l s

1. ie mesls. Sa stāvs
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IE MES LI
3. ie mesls. At tiek sme

Par to, ka vis a ko man da uz čem pio nā tu 
ne brau ca tu sēt, nav šau bu. Vis as brau ca pār
stā vēt se vi, sa vu val sti un ne vie nā brī dī ne žē
lo ja se vi. Cits jau tā jums, cik fi zis ki no ga ta vo
jies bi ja šis sa stāvs. Par tām, ku ras pār sva rā 
sē dē ja uz re zer vis tu so li ņa, ne uz zi nā sim, cik 
vi ņu kā jās un ro kās bi ja ie krāts spēks. Ti kai 
par tām, no ku rām ti ka gai dīts un pra sīts re
zul tāts. Ne vi sām div pa dsmit nie kā ie kļau ta
jām spē lē tā jām aiz va dī tā se zo na bi ja piln vēr
tī ga. Elī na Bab ki na līdz pus se zo nai bi ja itin 
la bi no dar bi nā ta Ru mā ni jā, jo sa vā dāk ne maz 
ne va rē ja arī būt. Tar go vis tes ko man du tre nē
ja Džordžs Di ke ula kos, un pie vi ņa Elī nai ir 
mak si mā lā lab vē lī ba. Pēc ga du mi jas Bab ki na 
pār cē lās uz Prā gu un spē les laiks ka tas tro fā
li kri tās. Lie ne Jan so ne se zo nu ie sā ka Tur ci jā 
un... ne pa bei dza, pār is mē ne šus pa lie kot bez 
dar ba. Ne kā ār kār tē ja, jo da ži mē ne ši ne spēj 
ie cirst ro bu pro fe si onā la spor tis ta va rē ša nā. 
Ar pie bil di, ja ša jos mē ne šos no tiek, lai arī in
di vi du āli, ta ču re gu lā ri tre ni ņi. Vai Lie ne se
vi uz tu rē ja va ja dzī ga jā for mā, lie kas, ne viens 
to ne kon tro lē ja un arī ne va ja dzē ja to da rīt, jo 
katrs cil vēks vis pirms pats ir at bil dīgs par sa
vu spor tis ko for mu.

Va rē tu sa prast, ja ti kai tre ša jā spē ļu die
nā pēc kār tas Bab ki na un Jan so ne sāk tu pa
gurt, ta ču jau pir ma jā spē lē bi ja re dzams, ka 
pie ska tī to pre ti nie ču kā jas ir ne sa lī dzi nā mi 
ātr ākas. La bi, uz Fran ci jas fi zis kā pā rā ku ma 
fo na vēl bi ja at tais no ju mi, ta ču an glie tes un 
ser bie tes ir kriet ni lē nā kas par fran cū zie tēm, 
ta ču ātr ākas par Jan so ni un Bab ki nu. Ja di vi 
spē lē tā ji, no ku riem tiek gai dīts re zul tāts, nav 
la bā ka jā to nu sā, tad pra sīt no de bi tan tēm re
zul tā tu nav no piet ni. 

Ot rais ie mesls ir kā tur pi nā jums pir
ma jam. Ja sa stā vā nav at bil sto šas kva li tā tes 
spē lē tā ju, tad arī re zul tāts ir at bil stošs. Jau 
pār bau des spē ļu lai kā sie vie šu bas ket bo la 
tre ne ri no rā dī ja uz vie nu no bū tis kā ka jiem 
šā sa stā va trū ku miem – zem ā re zul ta ti vi tā te. 
Par aiz sar dzī bu bi ja ma zāk kreņ ķu, jo, lai no
sar gā tu sa vu gro zu, pie tiek ar sma gu dar bu 
un lie lu vē lē ša nos. Šīs īpa šī bas šai iz la sei ne
trū ka, ta ču uz bru kums bi ja vie na Lu āras bē
du ie le ja. 2009. ga dā, kad čem pio nāts no ti ka 
Rī gā, Lat vi ja kļu va par tur nī ra re zul ta tī vā ko 
ko man du, kat rā spē lē vi dē ji gūs tot 69,2 pun
ktus. Vi sus ie priek šē jos ga dus lat vie tes bi ja 
re zul ta tī vā ko as to ņu ko man du vi dū, ta ču 

šo gad pre ti nie ču gro zos sa mes tie pun kti ir 
ne pie klā jī gi maz – ik spē lē ti kai 50,3 pun kti 
un pār lie ci no ši vā jā kais rā dī tājs starp vi sām 
ko man dām. Ie spē ju «uz fri ši nāt» šo rā dī tā ju 
bi ja at li ku li kām. Bi ja gan sa mo cī ti, gan tī
ri me tie ni. Lie lā kais pie ne sums ti ka gai dīts 
no ma za jām spē lē tā jām, ta ču re ali tā te ir pa
ga lam skar ba. Pē dē jā spē le ar Ser bi ju – ti kai 
viens re ali zēts trīs punkt nieks no 18!!! Vi sā 
tur nī rā trā pī ti ti kai 17,3% tāl me tie nu, kas 
ir slik tā kais rā dī tājs tur nī rā (9/52). Ja lat vie
tim ne krīt tāl me tie ni, tad ci tu ar gu men tu, kā 
uz va rēt pre ti nie ku, prak tis ki vairs nav. Pret 
ser bie tēm va ja dzē ja trā pīt vēl di vus vai trīs, 
ta ču ne bi ja lemts.

no An das eibe les ti ka gai dī ta pre cī zu tāl me tie nu kru sa, ta ču vi sā tur nī rā ie mests 
ti kai viens no 14 trīs punkt nie kiem.

elī na Bab ki na un lie ne Jan so ne asa rās.  
Par ko? Par to, ka bi ja lē nā kas par pre ti nie cēm?

2. ie mesls. Re zul ta ti vi tā te
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B a s k e t B o l s

Elī na BAB KI NA
pret Fran ci ju 30 2/8 1/2 4/4 1/2–3 0 4 0 11
pret Liel bri tā ni ju 27 2/5 1/3 0 1/0–1 4 4 2 7
pret Ser bi ju 29 3/7 0 4/6 1/3–4 2 5 0 10

Minūtes, 2p metieni, 3p metieni, 1p metieni, atlēkušās bumbas, 
rezultatīvās piespēles, kļūdas, pārtvertās bumbas, punkti

Tre ne ri pa ma nī ju ši, ka Elī na kļu vu si paš kri tis kā ka. 
Ana li zē jot aiz va dī tās spē les, Bab ki na pa ti mek lē ju si 
sa vas kļū das un šaus mi nā ju sies par tām. Bi ja arī par 
ko. Kaut vai pē dē jā spē lē, kad pē dē jo pie cu mi nū
šu lai kā, pil nī bā ne kon tro lē jot si tu āci ju sev ap kārt, 
ti ka no rau ti trīs uz bru ku mi pēc kār tas. Pirms pār is 
ga diem no teik ti bi ja daudz liet de rī gā ka, kaut kļū du 
skaits ne iet ma zu mā. Bū tu grēks sū dzē ties par tre
ne ru ne uz ti cē ša nos. Bū tu iz la sē lie lā ka kon ku ren ce, 
Bab ki nas spē les laiks bū tu kriet ni ma zāks. Acīm re
dzot pa ma tī gi ie grie zu si pār is mē ne šu dīk stā ve. No 
po ten ci ālās lī de res ti ka gai dīts daudz lie lāks pie ne
sums, ta ču bi ja vie na no vis vā jāk fi zis ki ga ta va jām 
spē lē tā jām.

Ki ti ja LAK SA
pret Fran ci ju 3 0/1 0 0 0 0 0 0 0
pret Liel bri tā ni ju 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret Ser bi ju 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiek uz ska tī ta par vie nu no per spek tī vā ka jām sa va 
ve cu ma spē lē tā jām Lat vi jā, vien žēl, ka par to ne va
rē jām pār lie ci nā ties ša jā čem pio nā tā. Ie spē jams, ja 
iz la ses gal ve nais tre ne ris ne bū tu Aigars Ne rips, var
būt Lak sa ne maz ne bū tu ša jā iz la ses ie sau ku mā.

An da EIBE LE
pret Fran ci ju 22 0/3 1/5 0 1/2–3 0 0 2 3
pret Liel bri tā ni ju 19 1/3 0/2 0 0 2 3 1 2
pret Ser bi ju 22 0 0/7 0 0/1–1 0 0 0 0

Eibe li at ce ros no tiem lai kiem, kad vi ņa spē lē ja Lat
vi jas bas ket bo lam tik zī mī ga jā U20 iz la sē. Vai kaut 
kas ir mai nī jies? Des mit ga du lai kā ir šur tur uz spē
lēts ār ze mēs, šo gad at zī ta par Lat vi jas čem pio nā ta 
vēr tī gā ko spē lē tā ju, paš mā ju čem pio nā tā bi ja pa
ma nā ma kā veik smī ga tāl me tie nu iz pil dī tā ja, ta ču 
Eiro pas čem pio nā tā ro ka bi ja pa ga lam ne dro ša. 
Me ta daudz, no teik ti pirms čem pio nā ta vi ņai bi ja 
at vē lē ta pie klā jī ga lo ma pun ktu gū ša nā, pre tē jā 
ga dī ju mā pē dē jā spē lē pret Ser bi ju tik il gi ne uz ka
vē tos lau ku mā. Ja viens no plā no ta jiem ko man das 
snai pe riem trīs spē ļu lai kā re ali zē ti kai 1 no 14 tāl
me tie niem, tad ko men tā ri ir lie ki.

Lī ga ŠUR KU SA
pret Fran ci ju 7 0/1 0/1 0 0/2–2 0 0 0 0
pret Liel bri tā ni ju 2 0 0/1 0 0 0 0 0 0
pret Ser bi ju 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ar kaut ko cen tra po zī ci jas pos te nis bi ja jā iz vē las. 
Ci tu kan di da tū ru ne bi ja. Acīm re dzot Lī gas lo ma 
bi ja at vieg lot dzī vi pa mat cen tram Aijai Bru mer ma
nei, ta ču 10 spē les mi nū tes trīs ma čos nez vai de va 
va ja dzī go efek tu.

Kris tī ne KĀR KLI ŅA
pret Fran ci ju 26 3/8 0 2/2 1/3–4 0 5 0 8
pret Liel bri tā ni ju 33 2/7 0/2 2/2 0/2–2 3 1 2 6
pret Ser bi ju 28 5/9 0/1 7/8 1/7–8 0 2 0 17

Kri ta, cē lās, kri ta, cē lās... Ne ap šau bā mi la bā kā ša jā 
iz la ses mo de lī. Da rī ja vi su, kas iz la ses lī de rei ir jā
da ra. Tā vien šķiet, ka Kris tī ne ar kat ru ga du pa liek 
ar vien la bā ka un la bā ka. Lai arī ne spē lē Eiro pas 
«bie za jos» klu bos, tik un tā ir at ra du si vei dus, kā 
uz la bot sa vu meis ta rī bu. Vēl pirms pār is ga diem 
bi ja nas kā kā kļū du krā jē ja ko man dā, ta ču šo dien to 
skaits ir sa ru cis kriet ni. Pat pro to ko lā ie rak stī tās pie
cas kļū das ma čā pret Fran ci ju uz ko pē jā fo na ne
lie kas daudz. Ne gri bē tos, ka Kris tī ne bū tu nā ka mā, 
ku ra pa zi ņos par at va dī ša nos no iz la ses.

Ane te ŠTEIN BER gA
pret Fran ci ju 19 1/4 0 0 1/3–4 1 0 1 2
pret Liel bri tā ni ju 25 5/7 0 1/2 2/5–7 0 1 0 11
pret Ser bi ju 23 4/13 0 3/4 4/4–8 0 3 0 11

Kas ko pīgs Ane tei un brā ļiem Ber tā niem? Dā vim 
un Dai rim mā te un tēvs ir bi ju šie airē tā ji. Arī Ane tei 
mā te Ma ri ta un tēvs Rai tis jau nī bā airē ju ši. Mo rā le – 
ja gri bam, lai mums ir la bi bas ket bo lis ti, mek lē jiet 
ģi me nes, kur tēvs un mā te ir bi ju šie airē tā ji. Tā ir 
99% ga ran ti ja, ka mei ta vai dēls iz augs par lie tas ko
ku. Par Ane ti nav šau bu – vi ņai gai dā ma pie klā jī ga 
kar je ra Eiro pas bas ket bo lā. Rak sturs ir pa rei zais, 
va rē ša na un gri bē ša na ir, ta ču ir ne pie cie šams laiks, 
lai tu vāk ie pa zī tu Eiro pas bas ket bo lu, un nā ka mā 
se zo na Beļ ģi jā būs labs at spē rie na til tiņš nā kot nei. 
Tie sa, ja dzī vē ne pa rā dī sies ci tas pri ori tā tes.

LAT VI JAS IZ LA SE  Eiro pas čem pio nā tā
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Aija BRU MER MA NE
pret Fran ci ju 20 2/4 0 0 3/1–4 2 1 1 4
pret Liel bri tā ni ju 25 2/5 0 0 0/4–4 1 1 0 4
pret Ser bi ju 19 2/2 0 0 0/1–1 0 2 0 4

Vie nī gais pēc vis iem stan dar tiem at bil sto šais 
centrs iz la sē. Vai rā kus ga dus Aija no mo cī jās ar sa
vai no ju miem, un ti kai šo gad vi ņa ir at grie zu sies 
re āla jā bas ket bo lā. Ar Aiju ir no ti ku šas ne ti ca mas 
pār vēr tī bas, ta ču pa gai dām ar to ir par maz, lai «iz
mē tā tu» daudz kus tī gā kās un ma sī vā kās pre ti nie ču 
ga rās spē lē tā jas. Šķi ta, ka tre ne ri Aiju ne iz man to ja 
mak si mā li liet de rī gi. Epi zo dēs, kad ti ka «uz spiests» 
uz gro za apakš u, Aijai iz de vās itin veik li ap spē lēt 
sa vas se dzē jas, ta ču šā du epi zo žu bi ja pā rāk maz. 
Īpa ši spē lē pret Ser bi ju pra sī jās bie žā ka ie spē le so
da lau ku mā, jo se dzē jas ne bi ja pa šas veik lā kās un 
jaun ākās.

Za ne JĀ KoB So NE
pret Fran ci ju 9 1/1 0/1 0 0 0 0 0 2
pret Liel bri tā ni ju 7 0 0/1 0 0 1 0 0 0
pret Ser bi ju 8 0/3 1/1 2/2 0 0 0 0 5

Vi sās trīs spē lēs lau ku mā iz gā ja star ta piec nie kā. Ja 
reiz tā, tad te orē tis ki va ja dzē ja būt tā, ka tre ne ri ļo ti 
rē ķi nās ar šo spē lē tā ju, ta ču ne vie nā no ma čiem 
lau ku mā vi ņa ne bi ja il gāk par 10 mi nū tēm. Ja iz
la sē bū tu lie lā ka kon ku ren ce uz Jā kob so nes vie tu, 
tad va rē tu iz prast ma zo spē les lai ku, ta ču va kan ce 
bi ja brī va.

Ie va KRAS TI ŅA
pret Fran ci ju 24 1/4 0/2 0 0/1–1 0 1 0 2
pret Liel bri tā ni ju 32 2/3 2/7 2/2 0/3–3 1 0 0 12
pret Ser bi ju 32 1/2 0/3 2/2 3/2–5 1 1 2 4

Ja ir jā iz vei do Lat vi jas iz la ses div pa dsmit nie ka 
rangs, tad Ie va no teik ti ir la bā ko trij nie kā. Kras ti ņa 
lie lā ko da ļu se zo nas no mo cī jās ar sa vai no ju mu, ta
ču vis maz fi zis ki bi ja pie tie ka mi la bi sa ga ta vo ju sies 
Eiro pas čem pio nā ta de bi jai. Trīs spē les aiz va dī ja 
bez jeb kā diem pār spī lē ju miem, bi ja ga na pro duk tī
va. Uz ko pē jā fo na ne bi ja grū ti iz cel ties. Vis ti ca māk, 
jaun ajā dzī vē pa lī dzē ja ie jus ties iz la ses gal ve nā 
tre ne ra uz ti cē ša nās. No teik ti ne pie vī la. Vai būs tur
pi nā jums? Rek lā mas teic priekš ā, ka pir ma jā vie tā 
ir iz glī tī ba!

Di ta LIEP KAL NE
pret Fran ci ju 11 1/3 0/1 0 0/1–1 0 1 0 2
pret Liel bri tā ni ju 3 0 1/1 0 0 0 0 0 3
pret Ser bi ju 8 0 0/1 0 0 0 1 0 0

Ja spē lē tā ja kar je ras CV ir ie rak stī ta Is lan de, Spā ni
jas ot rā lī ga, Lat vi jas čem pio nāts, ja 26 ga du ve cu
mā jā de bi tē no piet nā lī me nī, šķiet, ka bū tu nai vi 
ce rēt, ka ne no ku rie nes pēk šņi pa rā dī sies Lat vi jas 
iz la ses brī num nū ji ņa. Tik, cik Di tai bi ja at vē lēts spē
les laiks, ti ka arī god prā tī gi no strā dāts. Pir ma jos 
di vos ma čos pie rak stī jās ar dro šu ro ku, jau ar pir
ma jiem me tie niem trā pot gro zā.

Lie ne JAN So NE
pret Fran ci ju 23 1/4 1/3 0 1/0–1 1 1 0 5
pret Liel bri tā ni ju 25 3/7 1/2 2/4 2/2–4 0 0 0 11
pret Ser bi ju 30 2/3 0 1/1 2/5–7 1 1 1 5

Iz la ses sa stā vā bi ja di vas spē lē tā jas, ku ras ga ta
vo ša nos Eiro pas čem pio nā tam sa gai dī ja, sē žot uz 
re zer vis tu so li ņa, vai bez pie rak sta kā dam kon krē
tam klu bam. Jan so ne il gā ku lai ku bi ja bez spē ļu 
prak ses, kas tik pie re dzē ju šai spē lē tā jai ne bū tu liels 
trū kums. Bi ja pie tie ka mi daudz pār bau des spē ļu, 
lai at gū tu va ja dzī go rit mu, bet, lai tas bū tu piln vēr
tīgs, ne pie cie ša ma la ba fi zis kā sa ga ta vo tī ba. Jau 
kopš pirm ās spē les bi ja ma nāms, ka Jan so nes pie
ska tā mās pre ti nie ces ir kriet ni ātr ākas. Ja spor tists 
ir pro fe si onā lis, viņš arī vie nat nē pra tīs se vi uz tu rēt 
va ja dzī ga jā for mā, ta ču šis, šķiet, ne bi ja tas ga dī
jums. Žēl. Un tas pats at tie ci nāms arī uz Bab ki nu. 
Lie nei spē le pret Ser bi ju bi ja pē dē jā iz la sē. Pal dies 
par pa va dī ta jiem ga diem Lat vi jas la bā!

Ane te Ho RE LI KA
pret Fran ci ju 7 0/1 0 0 0/2–2 0 0 0 0
pret Liel bri tā ni ju 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret Ser bi ju 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bez ko men tā ra

LAT VI JAS IZ LA SE  Eiro pas čem pio nā tā



12 s p o r t a  a V ī z e

IN gMĀRS JU RI SoNS

Spor tā daudz ko iz šķir mir klis. Daž reiz – vi su. Pie tiek pa mirk šķi nāt acis, un, at kal tās  
at ve rot, no čem pi ona jau esi kļu vis par zau dē tā ju. San an to ni o «Spurs» NBA fi nāl sē ri jas 
ses tās spē les pē dē jās se kun dēs pa mirk šķi nā ja, un uz va rē tā ju pa rā de no Tek sa sas  
pār cē lās uz Flo ri du... Mai ami «He at» ir čem pi one ot ro ga du pēc kār tas. Jau tā ju mu par 
tās uz va ras for mu lu nav – lī gas spē cī gā kais spē lē tājs, pār is la bu drau gu un ba riņš so lī du 
asis ten tu, kas ga du no ga da mai nās at ka rī bā no tir gus un do lā ra. ot ras fi nā lis tes stāsts  
ir ci tāds – at šķi rīgs no tās kul tū ras, kas strau ji pār ņem vi su pro fe si onā lo spor tu.  
Ne ma zi not Leb ro na un vi ņa pa lī gu sa snieg tā vēr tī bu, šo reiz NBA se zo nas bei gu  
pie tur zī mei var būt ne ti pis ki to mēr iz vē lē jā mies zau dē tā ju por tre tu. Kā pēc? Tā pēc,  
ka in te re san tāks. Sim pā tis kāks. Arī tā pēc, ka stāsts ir par or ga ni zā ci ju, ko jau tu vā ko  
ga du lai kā ga ta vo jas pa pil di nāt arī lat vie tis. «Spurs» fi lo zo fi ju uz Ame ri kas bas ket bo lam 
akū to pro blē mu fo na pa lī dzēs sa prast ame ri kā ņu žur nā lis ta Se ta Vi ker ša ma raksts,  
kas ori ģi nāl ver si jā la sāms jū ni ja «ESPN The Ma ga zi ne» iz de vu mā.

B a s k e t B o l s

29°25’36.39” Z, 98°26’14.34”
«AT&T Cen ter» arē na,  
san an to ni o, 2013

«Sto ne cold» ir iz teik ti ame ri kā nisks ter
mins. Tā pēc Tja go Spli te ram va rē tu pie dot vi
ņa jau tā ju mu. Līdz cen tra ie me tie nam ma čā 
pret Ok la ho ma si ti jas «Thun der» at li cis pa vi sam 
ne daudz, un no tiek San an to ni o «Spurs» pē
dē jā «skau tin ga» sa pul ce. Tre ne ra pa līgs Brets 
Brauns skaid ro aiz sar dzī bas sa dar bī bu, dē vē tu 
par sar ka no – «red», ku rā di viem «Spurs» aiz
sar giem jā sa mai nās sa vā star pā. Lai uz svēr tu do
mu, Brauns pie bilst, ka šā va ka ra spē lē «Spurs» 
«sto ne cold» – pil nī gi dro ši – sa skar sies ar šā du 
si tu āci ju.

De vi ņi no 15 «Spurs» šīs se zo nas sa stā va spē
lē tā jiem iz au gu ši un bas ket bo lu ap gu vu ši ār pus 
ASV – tas ir NBA re kords. Mul su ma brī ži at šķi
rī gās kul tū ras un lin gvis ti kas dēļ ša jā ko man dā 
nav re tums. Te pie slē dzas Spli ters  – 28  ga dus 
vecs bra zī lie šu centrs no Spā ni jas, šīs se zo nas 
svai gā kais pie mērs tam, kā no tiek veik smī ga 

trans for mā ci ja no aiz ro be žu zvaig znes par ne
sa vtī gu «Spurs» me hā nis ma sa stāv da ļu. Spli ters 
pa ceļ ro ku, sa rauc uz acis, un skan jau tā jums: 
«Tre ner, ko no zī mē «sto ne cold»?» Ko man
da sme jas. Gal ve nais tre ne ris Gregs Po po vičs 
sme jas. Sme jas arī pats Spli ters, ta ču  – vi ņam 
jo pro jām ne pie cie ša ma at bil de. Tā pēc Brauns 
iz skaid ro, ko ar to do mā jis.

50°56’15.11” Z, 6°57’37.00” A 
Ķel ne, rie tum vā ci ja, 1988

Po po vičs ir vīrs ar pa sau les el pu. Stu di ju lai
kā Gai sa spē ku aka dē mi jā pa stip ri nā ti ap gu va 
PSRS ie kār tu, pār val da krie vu un ser bu va lo das. 
Die nes ta lai kā spē lē ja mi li tā ra jās bas ket bo la ko
man dās, ar tām sep tiņ des mi ta jos iz brau kā jot 
vi su Austrum ei ro pu. Jau tad viņš sa pra ta, ka 
šie ār zem ju pui ši ir ne ap gū tas ta lan ta rak tu ves, 
tā pēc as toņ des mi to bei gās, jau bū dams «Spurs» 
tre ne ra asis tents, de vās uz Ķel ni  – lai klā tie nē 
ska tī tos Eiro pas čem pio nā tu. No NBA tur ie ra
dās vēl ti kai Dons Nel sons. Pops la bi zi nā ja eiro

pie šiem pie dē vē tos trū ku mus: ne spē lēs aiz sar
dzī bā, būs no slēg ti ko lek tī vā, ne mā cī sies an gļu 
va lo du. Vi ņiem ir šva ki ar drib lu un spē ju pie
ņemt li mi tē tu lo mu, un vi ņi ir mīk sti. «Man šā di 
sprie du mi šķi ta pil nī gi ne kom pe ten ti. Es ne spē
ju no ti cēt, ka šis lauks vis pār ne tiek iz man tots!»

Des mit ga des vē lāk, ar Po pa men ta li tā ti un 
zi nā mu da ļu veik smes, «Spurs» ko dols – Tims 
Dan kans, To nijs Pār kers un Ma nu Dži no bi li – 
vis i ir ār zem ju spē lē tā ji, kas ko pī giem spē kiem 
ra dī ju ši vis sta bi lā ko uz va rē tā ju pē dē jo 15 ga du 
lai kā četr os lie la jos spor ta vei dos, ko pā ņem
tos, – ko man du, kas ša jā lai ka pos mā uz va rē ju
si 70,3% spē ļu. Tā pie cas rei zes sa snie gu si NBA 
fi nā lus (un četr us no tiem uz va rē ju si), un Po pa 
in ter na ci onā lā stra tē ģi ja kļu vu si par vis as lī gas 
stra tē ģi ju – pa gā ju ša jā se zo nā sep ti ņi NBA ģe
ne rāl me ne dže ri un pie ci gal ve nie tre ne ri nā ca 
no «Spurs» sis tē mas, ku ras fi lo zo fi ja rak stu ro
ja ma fil mas «Moneyball» ter mi nos: do dies tur, 
kur ci tas ko man das ne iet, un at ro di ta lan tus, ko 
ne at rod ne viens cits. Ta ču šo dien pa va dīt lai ku 

  Ra žots nE Ame ri kā
nav pār stei gums, ka Pops la bāk iz vē las mā cīt pie ti cī gā kus ār zem ju 
spē lē tā jus būt ne sa vtī giem, ne kā se vi pār vēr tē ju šus vie tē jos pui šus 

pār va rēt sa vu ego.
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«Spurs» or ga ni zā ci jas iek šie nē no zī mē at klāt vēl 
ci tu tās šķaut ni: to, ka Ame ri kas jau nat nes bas
ket bo la sis tē ma pat la ban sa ga ta vo tā du spē lē tā ja 
ti pu, ko Po pam pat nav in te re ses tre nēt. Ta gad 
par vi ņa priekš ro cī bu kļūst ne ti kai iz vē le par la
bu ār zem ju «pre cei», bet nu jau arī iz vai rī ša nās 
no paš mā ju pie dā vā tās.

40°40’51.09” Z, 73°47’30.88” r 
dien vid ja mai ka, ņu jor ka, 2013

«AntiSpurs» kon tin gents šo dien pul cē
jies uz spē li sma cī gā zā lē Kvīn sā. Ņū džer si jas 
«Playa» un Ņu jor kas «Jayhawks» ir di vas no 
sa vu laik va do šām AAU  (Ama tie ru spor ta ap
vie nī ba) ko man dām, kas sa ti ku šās IS8 tur nī ra 
ie tva ros. Tas ir ne liels pa raug tur nīrs, kas tiek 
or ga ni zēts klu sa jos mē ne šos, ku ru lai kā ko le
džu tre ne riem aiz liegts ap mek lēt spē les. Līdz 
ar to iz pa liek tra di ci onā lais cirks, ku ra gal ve nās 
dar bo jo šās per so nas ir da žā di pus aģen ti, me
ne dže rī ši, rek ru tē tā ji no sko lām un tam lī dzī ga 
pub li ka. Lie lā kie va sa ras tur nī ri vis pār ir, kā tos 
rak stu ro viens no ko le džu tre ne riem, «sli mi. Tur 
tu re dzi vi ņus vi sus – tre ne rus, ie las aģen tus, pe
do fi lus, pui šus, kas grib tu sē ties ar spē lē tā jiem 
nau das vai ego dēļ...»

Šāb rī ža jau nat nes bas ket bo la spo žums un 
posts (at ka rīgs, kā uz to ska tās...) ir re dzams jau 
no pirm ā ie me tie na. Jau uz bru ku ma pir ma jās 

se kun dēs viens no «Jayhawks» pa grie žas, drib
lē jas, pa zau dē un pēc tam at kal at gūst līdz sva
ru  – ne šķi ro ties no bum bas ve se lu mū žī bu  –, 
līdz sa gai da kon tak tu un iz da ra me tie nu. Bum
ba ie grie žas gro zā. «Di vi plus viens!» viņš sa jūs
mi nā ti sauc. Da žus uz bru ku mus vē lāk viens no 
«Playaz» drib lē jas pa vi su lau ku mu, «sla lo mē
jot» starp vis iem pre ti nie ku spē lē tā jiem pēc kār
tas, līdz bei gās iz laiž bum bu me tie nā no gro za 
apakš as. Pat ne tu vu.

29°31’35.87” Z, 98°35’35.65” r 
1. «spurs» lī ni ja, san an to ni o, 2013

Sa vā ofi sā «Spurs» ģe ne rāl me ne dže ris 
R. S. Ba fords tik ko pa bei dzis la sīt kā du rak stu. 
Ka bi nets at ro das līdz ās me mo ri āla jai sie nai, ko 
ro tā at tēls no spē les, kas pa tie sī bā drī zāk ir fo
to mir klī ie mū ži nā ta klu ba men ta li tā te. Pār ke ra 
ro kas pa cel tas gai sā, no ska to ties, kā pēc vi ņa 
pie spē les me tie nu no gro za apakš as veic Dži
no bi li. Līdz ās Dan kans, kurš ne vis tie cas pa
spēt pir mais «ie dan kot» at lē ku šo bum bu, bet 
at blo ķē pret spē lē tā ju. Trīs nā ka mie NBA Sla vas 
zā les da līb nie ki, no ku riem vie nu fa ni ne ti kai 
San an to ni o uz ska ta par sa vas ēras le ģen du – vis i 
spē lē ko man das spē lē, bez va ro ņa sin dro ma. No 
ESPN iz prin tē tais raksts par augst sko lu bas ket
bo lu, ku ru Ba fords nu le kā pa bei dzis la sīt, at ro
das un vi ņa gal da. Ta jā rek ru tē ša nas pēt nieks 

Deivs Teleps rak sta ne ti kai par pie re dzē to, kā 
AAU spē lē tā ji Ka li for ni jas tur nī ra lai kā sū dzas 
par ēdie nu «Ritz» vies nī cā, bet arī ap rak sta 
to, ko pats no dē vē par lē nu, bet ne no vēr ša mu 
Ame ri kas bas ket bo la pa ma tu bruk ša nu: vien
vei dī bu, vā ji ap gū tiem bas ket bo la pa ma tiem un 
ie sak ņo ju šos vien al dzī bu pret jeb ko ci tu, kā ti kai 
se vis iz rā dī ša nu.

Ba fords pats iz dzī vo jis daudz no tā, par ko 
tik ko la sī jis. Kā tēvs di viem dē liem, kas vēl ne
sen spē lē ja ko le džu bas ket bo lu un iz au ga AAU 
sis tē mā, viņš tuv plā nā no vēr tē jis to, kā šo spē li 
uz tver Ame ri kā un kā – cit viet pa sau lē. AAU 
drīkst tre nēt jeb kurš, kas no mak sā 16  do lā ru 
no de vu, iz tur bio grā fi jas pār bau di un ap mek
lē vie nu klā tie nes klī ni ku. FI BA sis tē ma Eiro
pā  (no sa cī ju mi da žā dās val stīs gan at šķi ras) 
tik mēr pa ģēr da žā das li cen ces, pie pra sot in
ten sī vu ap mā cī bu, ku ras lai kā jā ap gūst viss no 
A līdz Z, ie skai tot pa rei zu uz tu ru. Sa vie no ta jās 
Val stīs jaun o spē lē tā ju nau das un lai ka pār
vald nie ka lo mu uz ņe mas NCA A, ka mēr otr
pus oke ānam nav ne kā da ama tie ris ma un katrs 
tre niņš daž kārt ilgst vai rā kas stun das il gāk, 
ne kā ie rasts ASV ko le džās. To, ka Dži no bi li 

é Treneris Pops un viņa uzticamā 
komanda – no Argentīnas, Francijas, 

virdžīnu salam, savienotajām valstīm...

  Ra žots nE Ame ri kā



14 s p o r t a  a V ī z e

un Pār kers spē lē ju ši klu bu bas ket bo lu jau kopš 
pad smit nie ka ga diem, da rot to pie ak re di tē
tiem tre ne riem, «Spurs» uz tvē ra ti kai kā plu su. 
Ņe mot vē rā Po pa at zi ņu, ka ār zem ju spē lē tā ji 
ir «fun da men tā li sma gāk strā dā jo ši ne kā vai
rā kums Ame ri kas jaun ie šu», nav brī nums, ka 
«Spurs» vē las iz bēgt no lik te ņa, kas pie mek lē 
ar vien vai rāk NBA klu bu.

Tas, kā to redz «Spurs» or ga ni zā ci ja – lie lā kā 
at šķi rī ba pat nav sis tē mā, bet kul tū rā un men
ta li tā tē. Kaut kas ir no ti cis ar bas ket bo lu val stī, 
kas to iz gud ro ja, – ta gad to vir za nau da, sla va 
un spē lē tā ju pa au dze, kas vē las gūt pa nā ku mus, 
stā dot sa vas vēl mes aug stāk par spē li, ne vis strā
dā jot un ļau jot tiem paš iem ar lai ku at nākt pie 
se vis. Zi not, ka pē dē jo 26 ga du lai kā ASV uz
va rē ju si ti kai di vos ju ni oru čem pio nā tos  – pat 
ne 2007. ga dā, kad sa stā vā bi ja Ste fens Ka rijs un 
Maikls Bīz lijs –, sis tē mas uz ņem tais kurss ir pil
nī gi skaidrs. «Tas ir vēs tī jums par to, kur esam. 
Sa lie kot ko pā sa vus la bā kos spē lē tā jus, mēs spē
lē jam slik ti,» se ci na Ba fords. Lie las da ļas ār zem
ju spē lē tā ju trum pis ir lie lā ka ne ti kai vien kār ši 
bas ket bo la, bet tie ši ne sa vtī gas spē les pie re
dze – ar pie spē lēm, kus tī bu, blo ķē ša nos. Kā to 
for mu lē «Spurs» bas ket bo la ope rā ci ju di rek tors 
Šons Markss, jaun zē lan die tis, kas San an to ni o 
no spē lē ja di vas se zo nas: «Bum ba ne ie strēgst.» 
Ame ri kā bum ba ie strēgst re gu lā ri. Pirms pār is 
mē ne šiem Pops «skau to ja» kā du gai dā mo pre ti
nie ku – viņš ta gad ne sa ka, ku rus. Ša jā video viņš 
re dzē ja ār zem nie ku, pil nī gi brī vu me tie na po zī

ci jā, ta ču ar ap ju ku ma iz teik smi se jā. Tas tā dēļ, 
ka vi ņa sa spē les va dī tājs, ame ri kā nis, ša jā lai kā 
vien kār ši drib lē jās ap ļos... «Tā vi ņam no teik
ti bi ja pil nī gi jaun a pie re dze,» gar di no sme jas 
Pops. «Sak – kur es es mu no nā cis?! Vai tā ir ci ta 
spē le? Kāds cits sports?»

Pro tams, Po pa tre nē ša nas stils ne der vis iem. 
Viņš ir pra sīgs un ne ie lai žas kom pro mi sos. Vi ņa 
spē ļu blok nots ir «pick`n roll» sa dar bī bu pie blī
vēts. Struk tu rē tāks un sa rež ģī tāks ne kā Eiro pas 
spē lē, ta ču  – asins rad nie cisks. Pirm ā pa zī me, 
ku ru viņš mek lē – spē lē tā jus ar «rak stu ru», kas, 
«pār kā pu ši sev pār i, sa prot ko man das spē li, spēj 
prie cā ties par ko man das bied ru un ne mek lē 
at tais no ju mus». Ne at ka rī gi no na ci ona li tā tes. 
NBA drafts vai rāk ne kā jeb ku rā ci tā spor ta spē lē 
bal stās uz po ten ci ālu. Ar ti kai di vām iz vē lēm – 
kļū dī ties ne drīkst. Kad Pops lū ko jas vie tē jo ta
lan tu vir zie nā, viņš redz spē lē tā jus, ku rus jau no 
8.–9. kla ses ap vār do ju šas da žā das sav tī gi ie in te
re sē tu cil vē ku gru pas. «Ār zem ju pui kas ne dzī

vo ar šīm do mām. Vi ņi ne ie ro das 
ar pra sī bām,» viņš at zīst, uz sve rot 
at šķi rī go tre ni ņu kul tū ru, kas val da 
Eiro pā.

Nav pār stei gums, ka Pops la bāk iz vē las mā cīt 
pie ti cī gā kus ār zem ju spē lē tā jus būt ne sa vtī giem, 
ne kā se vi pār vēr tē ju šus vie tē jos pui šus pār va rēt 
sa vu ego. Pirm ie ne nāk ar sa vām pra sī bā pa 
priekš u. «Vi ņi la bāk spēj no vēr tēt lie tas. Vi ņi ir 
tre nē ja mi.» Pro tams, to pa veikt vien kār šāk, kad 
tavs la bā kais spē lē tājs, Vir džī nu sa lās augu šais 
Dan kans, ir pa zīs tams tie ši ar sa vu spē ju pir
ma jā vie tā likt ko man das in te re ses. Kad Fran
ci jā bas ket bo lu ap gu vu šais Pār kers ne pre to jas 
per so nis ko sta tis ti ku ie mai nīt pret uz va rām, bet 
Ar gen tī nā augu šais Dži no bi li ne ie bilst sākt spē li 
uz so li ņa. Iz ņē mu mi ga dās vien mēr – «Spurs» 
ie grā bu sies ar ār zem nie kiem (Lū iss Sko la), tā
pat kā iz vil ku si pil no lo zi ar ame ri kā ņiem (Ka
vi Le nards). To mēr klu ba mīt nē val da ci tā da 
aura – kā no lai žo ties ār val stu lid os tā. Ar gen tī
nas žur nā lis tu ba riņš strā dā līdz ās ame ri kā ņu 
ko lē ģiem. Tre ni ņos Dži no bi li pra sa blo ku, sau
cot: «Tie nes que po ner el bloquero aca!» Tā ir 
da žā dī ba  – San an to ni o sa stā vā ir spē lē tā ji no 
sep ti ņām val stīm un te ri to ri jām  – pa ma tīgs 
spēks. Kad Pops ru nā par sa viem spē lē tā jiem, 
šis tre ne ris, kurš pa zīs tams ar sa vām vie na vār
da at bil dēm, pēk šņi pār vēr šas un kļūst ne ti kai 
emo ci onāls un iz teik smīgs  – viņš kļūst lepns. 
Sē žot sa vā krēs lā līdz ās ko man das tre niņ lau ku
mam un vē ro jot, kā Dan kans brīv die nā tre nē 

so di ņus, bet tur pat ne tā lu gai te nī kāds cits no 
vi ņa ār ze mēs dzi mu ša jiem spē lē tā jiem sa tie ko
ties ap skauj kā du no ār ze mēs dzi mu ša jiem bi ro
ja dar bi nie kiem, viņš smai da. «Šī ir ģi me ne. Tā 
vei do kul tū ru sa jau ku mu, ko mēs pa ši ār kār tī gi 
iz bau dām.»

42°50’59.29” Z, 2°40’22.81” r 
vi to ri ja, spā ni ja, 2000

Cik dau dziem NBA spē lē tā jiem ir pro fils 
«Lin ke dIn» so ci āla jā tīk lā? Spli te ram ir. Vi ņa 
pro fe si ja: «Bas ket bo la spē lē tājs San an to ni o 
«Spurs» ko man dā.» No 2000. līdz 2010. ga dam 
bi jis «ju ga dor» (spē lē tājs) «Bas ko ni a» – spā ņu 
klu bā, ar ko lī gu mu pa rak stī ja 15 ga du ve cu
mā, teikts Bra zī li jā dzi mu šā spē lē tā ja pro fi lā. 
Ie gu vis ko pā 24  bal vas, ti tu lus un zel ta me
da ļas ār zem ju tur nī ros, ta jā skai tā Spā ni jas 
lī gas MVP un fi nāl sē ri jas MVP. To brīd bi ja, 
kā sa ka Dži no bi li, «viens no la bā ka jiem cen
triem pa sau lē». Spli ters prak tis ki pie dzi ma 

bas ket bo lā – vi ņa tēvs Ka si o spē lē ja 
ko le džā, bet mā sa Mi še la bi ja do mi

nē jo ša spē lē tā ja, līdz 2009. ga dā mi ra 
ar lei kē mi ju. Pir mo rei zi bum bu pa ņē ma 

ro kā sep ti ņu ga du ve cu mā, bet pēc des mit ga
diem – jau kā iz teik smī gu cen tru, kas vien līdz 
ne vai no jams «pick`n roll» iz spē lēs kā sa vās 
por tu gā ļu, spā ņu, vā cu un an gļu va lo das pras
mēs – vi ņu rek ru tē ja pār cel ties uz vi dus sko lu 
Sa vie no ta jās Val stīs. Tja go bi ja ie in te re sēts, 
ta ču ti kai līdz brī dim, kad ame ri kā ņu tre ne ri 
pa skaid ro ja, ka vis i iz de vu mi būs jā sedz vi ņa 
ve cā kiem. Tā pēc viņš, 15 ga du ve cu mā pa rak
stī jis des mit ga du lī gu mu ar «Bas ko ni a», pa li ka 
Eiro pā. Ba fords pir mo reiz no ska tī ja Spli te ru 
ga du vē lāk, bet vēl pēc di vām se zo nām 18 ga
du ve co bra zī lie ti jau no vēr tē ja kā pa sau les ju
ni oru čem pio nā ta la bā ko spē lē tā ju.

Spli te ra pie re dze Eiro pas klu bu sis tē mā 
daudz ne at šķī rās no vai rā ku ma, ta ču tā jo pro
jām bi ja daudz pra sī gā ka un struk tu rē tā ka ne kā 
Ame ri kā ie ras tā. Die na sko lā, va kars tre ni ņos – 
daž kārt trīs stun das no vie tas ne kas cits kā ti kai 
pa ma ti, daž kārt video – stu dē jot Ša ka, Gār ne ta 
un gal ve no kārt sa va el ka Dan ka na spē li. Spli te
ra tre ne ris Duš ko Iva no vičs bi ja sav da bī ga Po pa 
Spā ni jas ver si ja  – mī nus šarms un pa nā ku mi. 
«Viņš bi ja stingrs,» at ce ras Tja go. «Ek sis tē ja ti
kai smags darbs un zie do ša nās ko man dai. Ne
kā du at tais no ju mu. Līdz ar to augu ātr i.»

San an to ni o no draft ē ja Spli te ru 2007.  ga dā, 
ta ču kon trak ta iz pir ku ma pro blē mu dēļ viņš 

ko man dai ne pie vie no jās. Tas no ti ka pēc trim 
ga diem, kad Spli ters iz man to ja spē lē tā ja iz vē les 
ie spē ju un 25 ga du ve cu mā pār cē lās uz San an
to ni o – ar lie lā ko aži otā žu, ko kā da lie lā spē lē
tā ja ie ra ša nās tur bi ja iz rai sī ju si kopš Dan ka na 
lai kiem. Ta ču jau drīz viņš sa pra ta, ka, lai arī kā 
«Spurs» shē ma līdz inā tos Eiro pā ap gū ta jai, tas 
vien al ga ir NBA. Ar jaun u kom bi nā ci ju kla di, 
jaun ā val stī, at šķi rī gos lau ku ma pa ra met ros un 
ar ci tu lo mu, Spli te ram «prin ci pā bi ja jā sāk mā
cī ties spē lēt no jaun a», at zīst Dan kans. Sa vai no
ju mu, ce rī bu un pie lā go ša nās ie ro be žots, sa vās 
pir ma jās di vās se zo nās Spli ters star tā iz gā ja ti kai 
as to ņas rei zes. Glu ži tā pat kā vis i AAU spē lē tā ji 
nav sav tī gi, arī vis i ār zem nie ki nav pa vi sam bez 

B a s k e t B o l s

Tā ir sa ru na, ko Po pam ne pa tīk at kār tot. Ja kāds to ne pie ņem, 
«spurs» aukst asi nī gi no rak stīs šo sa vu iz vē li zau dē ju mos, kā to  
iz da rī ja ar He do Tur kog lu, džor džu Hi lu un stī ve nu džek so nu.

mēs esam ģimene - tā par «spurs»   
saka Popovičs. Ģimenes locekļus viņš 

izvēlās galvenokārt ārpus Asv,  
dara to ļoti rūpīgi un uz nejaušībām 

nepaļaujas nekad. è
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ego. Spli ters at zīst, ka sa vas pirm ās se zo nas vi
dū bi ja dus mīgs par ma zo mi nū šu skai tu... Kā du 
die nu Pops pie nā ca pie vi ņa un pa tei ca: «Tja go, 
es zi nu, ka tu pār dzī vo sma gu pe ri odu. Ta ču tavs 
laiks pie nāks. Ti kai tur pi ni strā dāt. Tur pi ni nākt 
uz zā li un gri bēt tre nē ties.» Šā das sa ru nas ver si
ju ir dzir dē jis katrs no ko man das im por ta spē lē
tā jiem. Arī Pār kers. Arī Dži no bi li.

Tā ir sa ru na, ko Po pam ne pa tīk at kār tot. 
Ja kāds to ne pie ņem, «Spurs» aukst asi nī gi no
rak stīs šo sa vu iz vē li zau dē ju mos, kā to iz da rī
ja ar He do Tur kog lu, Džor džu Hi lu un Stī ve nu 
Džek so nu. Sa vu kārt Spli ters tur pi nā ja pa likt pēc 
tre ni ņiem un strā dāt pie sa va me tie na, ko pā ar 
Dan ka nu slī pē ja so di ņus arī lo kau ta lai kā un, 
re zul tā tā pa aug sti nā jis sa vu pro cen tu no lī ni jas 
no 54,3 de bi jas ga dā līdz 73% šo se zon, nu jau 
kļu vis par ko man das lī de ri aiz va dī to spē ļu skai ta 
zi ņā  (81). Vi ņa uz de vums ir da rīt ne re dza mos 
dar bus  – likt blo kus, laist sa vu ķer me ni ga ļas
ma šī nā zem gro za, at rast brī vo par tne ri. Kad 
Rie tu mu kon fe ren ces fi nāl sē ri jas pret Mem fi su 
tre šās spē les pē dē jās se kun dēs Spli ters pie spie da 
pre ti nie ku aiz sar gu iz da rīt tik augs tu me tie nu, 
ka tas pat ne aiz skā ra stī pu, tas ne pa rā dī jās sta
tis ti kas ailēs, ta ču pa lī dzē ja «Spurs» iz cī nīt uz
va ru pa pil dlai kā.

«Tja go la bi zi na, ka kon krē ta jā va ka rā var būt 
ne no sauk šu vi ņa nu mu ru ne rei zi, ta ču ir ar to 
mie rā,» at zīst Pops. «Viņš to spēj sa va rak stu ra 
dēļ – tā dēļ, ka ir tā audzi nāts. Vi ņa do mā ša nas 
veids ir tāds, ka man kā tre ne rim ir vieg li da rīt 

sa vu dar bu, jo ma nās ro kās ir sma gi strā dāt ga
tavs spē lē tājs, kurš vē las pa lī dzēt ko man dai. Tā 
viņš ir vei dots, un par to mēs vi ņu tā mī lam.» Ar 
sa viem 10,3 pun ktiem ma čā Spli ters šīs va sa ras 
tir gū ne būs dau dzu klu bu mēr ķis, bet «Spurs» 
cer ar vi ņu vie no ties uz il gu lai ku.

40°40’51.09” Z, 73°47’30.88” r 
dien vid ja mai ka, ņu jor ka, 2013

Tik mēr Kvīn sā «Jayhawks» iz rā vu šies va
dī bā ar 23:10  – bas ket bo la ma čā, kas ba lan sē 
starp skais to un at bai do šo. Kāds ko le džu tre ne
ris lēš, ka la ba da ļa šo spē lē tā ju drī zu mā va rē
tu no nākt 1. di vī zi jas uni ver si tā tēs. Un tas nav 

pār stei gums – AAU ko man du, no ku rām iz aug 
zvaig znes, nav daudz. Ko be reiz bi ja «Playa», 
tur pat Ņu jor kā spē lē ja «Spurs» uz bru cējs De
nijs Grīns  – spē lē tājs, kas vien lai kus iz rā dī jies 
gan Po pa no tei ku mu pie mērs, gan iz ņē mums. 
2010. ga dā San an to ni o pa rak stī ja Grī nu kā brī
vo aģen tu, ta ču jau pēc ne dē ļas at brī vo ja – pui
sis iz rā dī ja maz in te re ses pie lā go ties «vis pirms 
ko man das» prin ci piem. Ta ču drīz pēc no ti ku šā 
Pops balss past kas tē sa ņē ma zi ņu no Grī na, ku rā 
viņš lū dzās dot vi ņam vēl vie nu ie spē ju – at vē lot 
jeb kā du, kaut vis ma zā ko, lo mu ko man dā. Mar tā 
Pops Grī nu pa ņē ma at pa kaļ, un ta gad uz bru cējs 
ie au dzis «Spurs» sis tē mā un aiz va dī ta jā fi nāl sē
ri jā la bo ja NBA re kor du re ali zē to trīs punkt nie
ku zi ņā.

Ta ču spē lē ša na ta jos pa šos lau ku mos, kur 
nā ka mās NBA zvaig znes, ro si na arī ne pa ma to
tas ce rī bas. Tā ir vie na no lie tām, kas ko le džu 
tre ne riem sa gā dā vis lie lā kās gal vas sā pes – dau
dziem spē lē tā jiem jau kopš ag ra ve cu ma liets 
ausīs sī rups par to, kāds NBA ta lants vi ņos mīt. 
«Katrs pui ka sa gai da, ka no nāks lie la jā lī gā,» at
zīst viens no tre ne riem. «Vēl ļau nāk – to sa gai da 
kat ra pui kas ve cā ki.» Ti kai pār is tre ne riem pie
mīt krēs la sta bi li tā te un dū ša pār lie ci nāt vi sus 
šos zvaig žņu spē ļu da līb nie kus par pie spē les un 
aiz sar dzī bas no zī mi. Lie lā ka jai da ļai, lai da bū tu 
kā du no va do ša jiem ta lan tiem, nā kas iz iet uz 
kom pro mi siem ar sa vu spē les sis tē mu un rei zēm 
arī ēti ku. Da ži no šiem spē lē tā jiem nav audzi nā ti 
uz tvert kri ti ku, ku ras pa liek ti kai vai rāk.

«Playa» pa kaļ dzī ša nās cieš ne veik smi – spē le 
bei dzas 72:66. Pēc spē les pui ši sa ro ko jas, un tā
lāk vi ņu ceļš ve dīs uz ci tiem tur nī riem. Šī ir ti kai 
vie na spē le, ti kai di vas ko man das – ar spē lē tā
jiem, ku ri, kas zi na, kā du die nu sa sniegs NBA. 
Ta ču ne San an to ni o.

37°45’0.58” Z, 122°12’10.62” r 
«orac le Are na», ok len da,  
ka li for ni jas

Rie tu mu kon fe ren ces pus fi nāl sē ri jas 6. spē le, 
«Spurs» pret «Warriors», 2013. Spli ters iz ska tās 
no gu ris. Viņš skrien pār i lau ku mam pēc aiz sar
dzī bas un ap stā jas pie so da me tie na pus ap ļa. Rit 
ce tur tā ce tur tda ļa. Plauk stas at spies tas pret ceļ
ga liem. Ša jā sē ri jā viņš būs no spē lē jis vai rāk mi
nū šu ne kā jeb kurš cits. «Spurs» aiz sargs Ko rijs 
Džo zefs no trīs pun ktu lī ni jas la bā stū ra pie spē lē 
Dži no bi li, kurš uz sāk drib lu pa la bi, ap stā jas un 
tad rau jas pa krei si. Spli ters do das uz vi ņa pus i, 
pie dā vā jot vēl vie nu ri si nā ju mu. Sa ņe mot trie
cie nu kat rā pa grie zie nā, vi ņa ķer me nis mē tā jas 
uz vi sām pus ēm kā lid ma šī nas tur bu len ces lai
kā. Dži no bi li at dod bum bu fran ču uz bru cē jam 
Bo ri sam Di āvam. Spli ters me tas tu vāk gro zam, 
ga tavs cī ņai par at lē ku šo bum bu, ta ču Di āvs ar 
plas tis ku kus tī bu ie spē lē tik ko sa ņem to bum
bu vi ņam. Spli ters no slēdz uz bru ku mu ar la bās 
ro kas me tie nu no gro za apakš as, pēc mir kļa, 
pa grie zies skrē jie nam at pa kaļ, pa ceļ ro ku pa tei
cī bas žes tā Di āva vir zie nā un at grie žas aiz sar dzī
bā. Pie sa viem ne bei dza ma jiem trie cie niem.
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JĀNIS MATULIS

Lai ku pa lai kam ga dās dzir dēt ap gal vo ju mus, ka Lat vi jā bas ket bols ir ka ra lis,  
ka flor bo lam lie lā kie pa nā ku mi pa sau lē; ka vo lej bols nu gan ir zir gā; ka han dbols tur pat, 
tur pat pie Eiro pas la bā ka jiem utt. Ka ho kejs vis va rens, jo So čos būs jau ce tur ta jās  
olim pis ka jās spē lēs pēc kār tas. Tas, pro tams, ir la bi, ka kat ra spor ta vei da pār stāv ji  
ceļ sa vē jo uz augš u. Bet, kā no teikt, ku ra no Lat vi jas spor ta spē lēm ir pa ti veik smī gā?

Kirova koeficients 
jeb Latvija sporta spēlēs. 

KaS Ir KaS? 

Lie tu vie šiem bas ket bols,  
lat vie šiem – ho kejs

Ir spor ta fun kci onā ri, ku riem daž kārt 
pie bal so arī žur nā lis ti, mē ģi not ie stās tīt, 
ka, pie mē ram, vo lej bols vai bas ket bols esot 
spor ta spē les, ku ras spē lē vi sā pa sau lē. At
ļau šos ie bilst vai maz liet ko ri ģēt – bas ket bo
la un vo lej bo la bum bas tie šām ir re dzē ju ši 
gan drīz vi sās pa sau les val stīs, ta ču tas ne
no zī mē, ka vis i šos spor ta vei dus no piet ni 
kul ti vē. Re, kur, te pat uz zie meļ rie tu miem 
no mums, ir tā da valsts kā Nor vē ģi ja. Ba gā
ta, pār ti ku si valsts, ta ču ar lat vie šu na ci onā lo 
spor ta spē li bas ket bo lu ne zin kā pēc ne drau
dzē jas. Arī 2013.  ga da Eiro pas čem pio nā
tam bas ket bo lā Nor vē ģi ja ne pie tei ca ne sa
vas valsts vī rie šu, ne sie vie šu iz la si... To ties 
nor vē ģi lab prāt spē lē ben di ju jeb ho ke ju ar 
bum bi ņu. Arī sie vie tes.

Ka ra lis pa sau lē un arī Eiro pā, pro tams, ir 
fut bols. No 54 UE FA eso ša jām val stīm 53 (!) 
pie da lās 2014. ga da pa sau les čem pio nā ta jeb 
FI FA Pa sau les kau sa kva li fi kā ci jā. Ja vi su 
Eiro pas val stu spor ta spē ļu ko man das arī ci tos 
spor ta vei dos bū tu tik pat čak las kā fut bo lis ti, 
tad sa lī dzi nāt, kas ir kas, bū tu ļo ti vien kār ši. 
Ku ra valsts Eiro pas vai pa sau les čem pio nā
tā aug stāk, tā arī la bāk pie prot šo spē li. Pēc 
šā das mēr auk las gan Lat vi jas sie vie šu lak ro
sa iz la se (12. vie ta Eiro pā no 12 ko man dām) 
bū tu aug stāk par Lat vi jas sie vie šu bas ket bo la 
iz la si, ku ra nu le Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur

nī rā da bū ja 15. vie tu. Ko pā čem pio nā ta kva
li fi kā ci jai bi ja pie tei ku sies 31 valsts, bet sa vu 
tur nī ru pirms tam iz spē lē ja t. s. Eiro pas ma
zās val stis. Cik nu ku ra ma za, ta ču 2012. ga da 
tur nī rā ok tets rin do jās šā dā se cī bā: Aus tri ja, 

Ma ķe do ni ja, Mal ta, Sko ti ja, Gib ral tārs, Vel sa, 
Azer bai džā na un Mol do va. Tā tad Lat vi jai  – 
15. vie ta 39 val stu kon ku ren cē. Vai tas ir maz? 
Vai daudz? Un kā sa lī dzi nāt ar ci tām spor ta 
spē lēm? Dažs gan ie bilst, ka t. s. Eiro pas ma
zo val stu čem pio nā tam ne esot ne kā da sa ka ra 
ar Eiro pas čem pio nā tu. Jā, arī šā di var do māt. 
Tad Eiro pas čem pio nā tā bas ket bo lā pie da lī ju
sies ti kai 31 valsts.

Ka mēr Lat vi jas spor ta fun kci onā ri un 
Lat vi jas Ko man du spor ta spē ļu aso ci āci ja, 
kas ap vie no bas ket bo lu, fut bo lu, ho ke ju, vo
lej bo lu, han dbo lu, flor bo lu, reg bi ju, kēr lin gu 
un lak ro su, nav iz do mā ju ši sa vus kri tē ri jus, 
kā sa mē rot spor ta spē les, pie dā vā ju sa vē jo. 
Pro ti, čem pio nā tā spē lē jo šo ko man du skai tu 
da lām ar Lat vi jas iz la ses vie tu. Pro tams, Eiro
pas ko man du kon ku ren cē. Jo ne vi sur Lat vi ja 
tiek līdz pa sau les čem pio nā tam. Jo lie lāks šis 
ci pars, jo spor ta veids aug stāk. Viss vien kār ši 
un sa pro ta mi. Ja pa sau les ho ke ja čem pio nā
tā no Eiro pas pie da lās 36  val stis un Lat vi ja 
ie ņem 11.  vie tu, tad, at me tot nost ASV un 
Ka nā du, kas nav Eiro pas val stis, Lat vi jai iz
nāk 9. vie ta Eiro pā. Un ko efi cients 4.00. Tā kā 
ho ke jis ti šo brīd ir vis iem priekš ā, tad ie ro si nu 
jaun o ter mi nu saukt par Ki ro va ko efi cien tu.

LAT VI JAS SPoR TA SPĒ ĻU RANgS 
(pa gai dām ne ofi ci āls)

1. Ho kejs, vī rie ši 4.00
2. Flor bols, vī rie ši 3.67
3. Kēr lings, vī rie ši 2.67
4. Bas ket bols, sie vie tes 2.6
5. Vo lej bols, vī rie ši 2.44
6. Flor bols, sie vie tes 2.43
7./8. Ho kejs, sie vie tes 2.36
7./8. Kēr lings, sie vie tes 2.36
9. Bas ket bols, vī rie ši 2.09
10./11. Ben dijs, vī rie ši 1.71
10./11. Fris bijs, sie vie tes 1.71
12./13. Reg bijs (15), vī rie ši 1.70
12./13. Han dbols, vī rie ši 1.70
14. Reg bijs (7), vī rie ši 1.59
15. Reg bijs (7), sie vie tes 1.24
16. Fut bols, vī rie ši 1.23
17. In li ne ho kejs, vī rie ši 1.17
18. Vo lej bols, sie vie tes 1.14
19. Fris bijs, vī rie ši 1.13
20. Beis bols, vī rie ši 1.07
21./22. Fut bols, sie vie tes 1.00
21./22. Lak ross, sie vie tes 1.00

ì kirovs lipmans smaida – latvijas 
sporta spēļu rangā viņa koptā druva 

pagaidām gūst vislabākos panākumus.
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Pēc tā das pa šas sis tē mas ap rē ķi nā ti arī ci
tu spor ta spē ļu ko efi cien ti. Ie priek šē jā Eiro
pas bas ket bo la čem pio nā tā vī rie šiem pie da lī
jās 46  val stis  (ie skai tot ma zās!), Lat vi jai bi ja 
22. vie ta, tā tad da lām 46 ar 22 un iz nāk 2.09. 
No Bal ti jas trim val stu spor ta spē ļu ko man
dām vis aug stā kais Ki ro va ko efi cients ir Lie
tu vas vī rie šu bas ket bo la iz la sei – 9.2, 5. vie ta 
46 val stu kon ku ren cē.

Lat vi ja Bal ti jas kon tek stā
Jau pa dom ju lai kos Lat vi jā ti ka kul ti vēts 

ļo ti daudz spor ta spē ļu, reg bis ti un han dbo
lis ti pat uz ska tā mi par šo spor ta vei du pi
onie riem PSRS, bet lat vie šu ho ke jis ti bi ja 
tie, kas pēc II pa sau les ka ra mā cī ja krie viem 
spē lēt ho ke ju. PSRS lai kos Lat vi jai bi ja t. s. 
meis tar ko man das prak tis ki vis os spor ta vei
dos, iz ņe mot lau ka ho ke ju, ūdens po lo un 
ben di ju. Arī mo to bo lā, kur bi ja pat PSRS 
čem pio nā tu me da ļas. 

Arī šo brīd no trim Bal ti jas val stīm esam 
vis kna šā kie, pie sa kot sa vas valsts iz la ses 
gan drīz vis os Eiro pas vai pa sau les čem pio
nā tos. Jo pro jām ne esam ie cie nī ju ši lau ka 

ho ke ju, to ties pēc 46 (!) ga du pau zes at jau
no ta Lat vi jas ūdens po lo iz la se.

Bas ket Bols. FI BA (Starp
tau tis kā Bas ket bo la fe de rā ci ja) ir 
52 Eiro pas val stis, kopš 1935. ga
da no tiek Eiro pas čem pio nāts vī

rie šiem, kopš 1938. ga da – sie vie tēm.
Vī rie ši (39 val stis + 7 t. s. Eiro pas ma zo 

val stu čem pio nā ta val stis)
 22.  Lat vi ja
 5.  Lie tu va
 28.  Igau ni ja

2011.  ga da Eiro pas čem pio nā tā Lie tu vā 
mū su vī rie šu iz la se, spē lē jot bez uz va rām, pa
li ka 22. vie tā. Lat vi ja un Lie tu va kva li fi cē ju šās 
arī 2013. ga da fi nāl tur nī ram, ku rā at kal spē lēs 
24 iz la ses. Igau ni ja pa li ka pirm ā aiz strī pas – 
25. vie ta 46 iz la šu tur nī rā.

Sie vie tes (31+8)
 15.  Lat vi ja
 14.  Lie tu va
 27.  Igau ni ja

Nu le Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī rā 
Fran ci jā Lat vi jas iz la se zau dē ja vis as trīs spē

les, 16 ko man du kon ku ren cē ap stei dzot ti kai 
Uk rai nu. 13. Krie vi ja, 14. Lie tu va.

Vo lej Bols. CEV (Eiro
pas Vo lej bo la fe de rā ci ja) ap
vie no 55  val stis, arī Gren lan di, 
kas ci tās fe de rā ci jās nav. Kopš 

1948. ga da no tiek Eiro pas čem pio nāts vī rie
šiem, kopš 1949. ga da arī sie vie tēm.

Vī rie ši (36+8)
18.  Lat vi ja
 Lie tu va – ne pie da lās
22.  Igau ni ja

Nu le Eiro pas 2013.  ga da čem pio nā ta pa
pil du kva li fi kā ci jā Lat vi ja zau dē ja Tur ci jai, 
ne tie kot starp 16 fi nā lis tēm. Fi nāl tur nīrs sāk
sies 20. sep tem brī Po li jā un Dā ni jā.

Sie vie tes (40)
35.  Lat vi ja
 Igau ni ja – ne pie da lās

Pēc ga rā kas pau zes Eiro pas čem pio nā tam 
ti ka pie teik ta arī Lat vi jas sie vie šu iz la se. Pir
ma jā kva li fi kā ci jas kār tā tā abās spē lēs pie vei
ca Kip ru, ie kļūs tot ot ra jā kār tā. 16 ko man du 
fi nāl tur nīrs no 6. sep tem bra Vā ci jā un Švei cē.

re, kur, te pat uz zie meļ rie tu miem no mums, ir tā da valsts  
kā nor vē ģi ja. Ba gā ta, pār ti ku si valsts, ta ču ar lat vie šu na ci onā lo 

spor ta spē li bas ket bo lu ne zin kā pēc ne drau dzē jas. 
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Han dBols. EHF (Eiro pas 
Han dbo la fe de rā ci ja) ap vie no
tas 52 val stis. Kopš 1994. ga da ik 
pār a ga dos no tiek Eiro pas čem

pio nāts vī rie šiem un sie vie tēm – 2014. ga da 
čem pio nāts ir 11. pēc skai ta.

Vī rie ši (39)
23.  Lat vi ja
21.  Lie tu va
31.  Igau ni ja

Pa lē nām uz augš u kār pās Lat vi jas vī rie
šu han dbols. Nu le nā ka mā ga da čem pio nā ta 
kva li fi kā ci jā ko man da cie nī gi no spē lē ja pret 
Un gā ri ju, Hor vā ti ju un Slo vā ki ju. 4. vie ta sa
vā gru pā, bet ko pā Eiro pā – 23. vie ta

Sie vie tes (31)
 Lat vi ja, Igau ni ja – ne pie da lās
23.  Lie tu va

2014. ga da Eiro pas čem pio nā ta kva li fi kā
ci jas spē les vēl nav sā ku šās. 2012. ga dā Lie tu
va 16 fi nā lis tu skai tā ne ti ka.

Ho kejs. IIHF ir 43  Eiro pas 
val stis. Pa sau les čem pio nā ti vī
rie šiem no tiek kopš 1930. ga da, 
sie vie tēm  – kopš 1990.  ga da. 

Il gus ga dus Eiro pas čem pi onus no skaid ro ja 
pa sau les čem pio nā tos, ta gad ir ti kai pa sau les 
čem pio nā ti. 1995. ga dā Rī gā no ti ka pē dē jais 
Eiro pas sie vie šu čem pio nāts.

Vī rie ši (36)
9.  Lat vi ja
27.  Lie tu va
28.  Igau ni ja

2013.  ga da pa sau les čem pio nā tā Lat vi
jai 11. vie ta, priekš ā ASV un Ka nā da – tā tad 
9. vie ta Eiro pā.

Sie vie tes (26)
11.  Lat vi ja
 Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

2013.  ga da pa sau les čem pio nā tā Lat vi jai 
priekš ā ASV un Ka nā da, ko pā 13. vie ta, Eiro
pā – 11.

In lI ne Ho kejs. Arī šis ho
ke ja pa veids ir IIHF pār rau dzī
bā.

Vī rie ši (14)
 12.  Lat vi ja
  Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

No 2. līdz 8.  jū ni jam Drēz de nē no ti
ka 2013.  ga da pa sau les čem pio nāts. Lat vi ja 
tur ne ti ka, pērn kva li fi kā ci jas tur nī rā So fi jā 
2.  vie ta, zau dē jot Bul gā ri jai. Pa lie kot pirm ā 
aiz bor ta – 17. vie ta pa sau lē. Priekš ā ASV, Ka
nā da, Ja pā na, Ar gen tī na un Aus trā li ja. Eiro
pā – 12. vie ta.

Flor Bols. IFF (Starp tau
tis kā Flor bo la fe de rā ci ja) ir 
28  Eiro pas val stis. 1994.  ga dā 
no ti ka pir mais Eiro pas čem

pio nāts vī rie šiem, pēc ga da – arī sie vie tēm. 
Kopš 1996. ga da no tiek ti kai pa sau les čem
pio nā ti vī rie šiem, kopš 1997. ga da – arī sie
vie tēm.

Vī rie ši (22)
 6.  Lat vi ja
  Lie tu va – ne pie da lās
 9.  Igau ni ja

2012.  ga da pa sau les čem pio nā tā Ber nē/
Cī ri hē, kas pēc skai ta bi ja de vī tais, Lat vi jai 
6.  vie ta aiz Zvied ri jas, So mi jas, Švei ces, Vā
ci jas un Nor vē ģi jas. Tā tad 6.  vie ta arī starp 
Eiro pas val stīm.

Sie vie tes (17)
 7.  Lat vi ja
  Lie tu va – ne pie da lās
 8.  Igau ni ja

2011.  ga da pa sau les čem pio nā tā Lat vi jai 
7. vie ta aiz Zvied ri jas, So mi jas, Če hi jas, Švei
ces, Nor vē ģi jas un Po li jas. Tā tad arī 7.  vie ta 
Eiro pā. 2013. ga da pa sau les čem pio nāts, kurš 
arī ir de vī tais un ku ram kva li fi cē ju sies arī Lat
vi jas iz la se, no tiks no 7. līdz 15. de cem brim 
Brno un Os tra vā (Če hi ja).

Fut Bols. UE FA  (Eiro pas 
Fut bo la aso ci āci ja) ap vie no tas 
54 val stis, arī Gib ral tārs, kas pa
gai dām ofi ci ālos val stu tur nī ros 

nav pie da lī jies.
Vī rie ši (53)

43.  Lat vi ja
36.  Lie tu va
37.  Igau ni ja

Pil nā spa rā rit 2014.  ga da pa sau les čem
pio nā ta jeb FI FA Pa sau les kau sa kva li fi kā ci
jas tur nī ri. Eiro pas G gru pā Lat vi ja pa gai dām 
5. vie tā  (no 6), par di viem pun ktiem ap stei
dzot Lih ten štei nu.

Sie vie tes (45)
45.  Lat vi ja
40.  Lie tu va
35.  Igau ni ja

2013. ga da Eiro pas čem pio nā ta kva li fi kā
ci jā spē lē ja arī Lat vi ja. Fi nāl tur nīrs no 10. līdz 
28. jū li jam Zvied ri jā.

   
reg BIjs. IRB (Starp tau tis kā 
Reg bi ja sa vie nī ba), 40  Eiro pas 
val stis.

Reg bijs-15 (41)
24.  Lat vi ja
22.  Lie tu va
 Igau ni ja – ne pie da lās

Kopš 1987. ga da tiek rī kots Pa sau les kauss 
reg bi jā. Nā ka mais  – 2015.  ga dā An gli jā. No 
Eiro pas tam jau pie laists viss lie lais seš nieks, 
kas spē lē t.  s. Se šu nā ci ju kau sā  – An gli ja, 
Vel sa, Sko ti ja, Īri ja, Itā li ja un Fran ci ja. Eiro
pai at vē lē tas vēl di vas vie tas. Kva li fi kā ci jas ot
ra jā kār tā spē lē arī Lat vi jas iz la se (2B gru pā, 
Eiro pā 23. līdz 26. vie ta). ), pēc pirm ā riņ ķa 
spē lēm 2.  vie ta, ar ma zām ce rī bām ap steigt 
Iz ra ēlu.

Reg bijs-7 (40)
25./26.  Lat vi ja
19.  Lie tu va
 Igau ni ja – ne pie da lās

1. jū ni jā Upes cie mā Lat vi jas iz la se uz va rē
ja Eiro pas B di vī zi jas Zie me ļu gru pā, iz cī not 
tie sī bas nā ka ma jā čem pio nā tā spē lēt A gru pā. 
Virs A  gru pas  (12  ko man du) vēl ir «Grand 
Prix» (arī 12 ko man du).

ç Par spīti šobrīd nelabvēlīgajam  
fonam, dāmu basketbols latvijā  
turpina soļot pa kvalitatīvu ceļu.
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Sie vie tes (36)
29.  Lat vi ja
35.  Lie tu va
 Igau ni ja – ne pie da lās

Tā pat kā vī rie šu iz la se, arī sie vie tes spē lē ja 
Eiro pas B di vī zi jā, kur 25.–26. mai jā Bra tis la
vā pa lai da ga rām četr as ko man das.

 
kēr lIngs. ECF (Eiro pas Kēr
lin ga fe de rā ci ja) ir 36  val stis. 
Kopš 1975. ga da no tiek Eiro pas 
čem pio nā ti.

Vī rie ši (32)
12.  Lat vi ja
23.  Lie tu va
15.  Igau ni ja

Kēr lings Lat vi jā nu jau dau dziem zi nāms. 
2012.  ga da Eiro pas čem pio nā tā Lat vi jai 
12. vie ta.

Sie vie tes (26)
11.  Lat vi ja
 Lie tu va – ne pie da lās
13.  Igau ni ja

Vie nu vie tu aug stāk ir Lat vi jas sie vie šu 
iz la se  – 11.  vie ta. 2013.  ga da Eiro pas čem
pio nāts no tiks no vem bra bei gās Sta van ge
rā (Nor vē ģi ja).

Ben dIjs. FIB (Starp tau tis kā 
Ben di ja fe de rā ci ja) ir 19 Eiro pas 
val stu. 

Vie nī gais Eiro pas čem
pio nāts ben di jā no ti cis... 1913.  ga dā, kopš 
1957.  ga da  – pa sau les čem pio nā ti. Nu jau 
di vās gru pās. Arī sie vie tēm ir savs pa sau les 
čem pio nāts.

Vī rie ši (12)
7.  Lat vi ja
 Lie tu va – ne pie da lās
9.  Igau ni ja

2013.  ga da pa sau les čem pio nā ta B  gru pā 
Lat vi jai ma zā bron za, ko pā pa sau lē 11. vie ta, 
priekš ā ASV un Ka nā da, Eiro pā – 7. vie ta.

Sie vie tes (6)
  Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

BeIs Bols. IBAF (Starp
tau tis kā Beis bo la fe de rā ci
ja) ir 40  Eiro pas val stu. Kopš 
1954. ga da no tiek Eiro pas čem

pio nā ti.
Vī rie ši (29)

25./29. Lat vi ja
21./24.  Lie tu va
 Igau ni ja – ne pie da lās

Kopš 2003. ga da no tiek Lat vi jas čem pio
nāts beis bo lā. 2012. ga da Eiro pas čem pio nā
ta kva li fi kā ci jas tur nī rā An tver pe nē Lat vi jas 
iz la se zau dē ja vis as četr as spē les. Fi nāl tur
nīrs sep tem brī Nī der lan dē. Pa sau les ran gā, 
kur ir 74  val stis, Lat vi ja ir 72.  vie tā, Lie tu
va – 50.

lak ross. FIL (Starp tau tis kā 
Lak ro sa fe de rā ci ja). No Eiro pas 
28  val stis. Kopš 1975.  ga da no
tiek Eiro pas čem pio nā ti.

Vī rie ši (17)
  Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

Sie vie tes (12)
12.  Lat vi ja

Pērn starp Eiro pas čem pio nā ta da līb nie
cēm bi ja arī Lat vi jas iz la se. 12.  vie ta 12  ko
man du kon ku ren cē. No 10. līdz 20.  jū li jam 
Lat vi jas sie vie šu iz la se pie da lī sies Pa sau les 
kau sa sa cen sī bās Oša vā (Ka nā da).

lau ka Ho kejs. FIH (Starp
tau tis kā Lau ka ho ke ja fe de
rā ci ja), no Eiro pas 43  val stis. 
2013. ga da Eiro pas čem pio nāts 

vī rie šiem un sie vie tēm no tiks augus tā Beļ
ģi jā.

Vī rie ši (28)
  Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

Sie vie tes (22)
  Lat vi ja, Igau ni ja – ne pie da lās
15.  Lie tu va

Ūdens po lo. LEN (Eiro pas 
Pel dē ša nas lī ga) ir 51 valsts, ta
ču ne ba vi sās ta jās no dar bo jas 
ar ūdens po lo. Pir mais Eiro pas 

čem pio nāts ūdens po lo no ti ka jau 1926.  ga
dā, kopš 1985.  ga da par Eiro pas čem pi onu 
me da ļām sa cen šas arī sie vie tes. 2013.  ga da 
22.  mar tā ir no di bi nā ta Lat vi jas Ūdens po lo 
fe de rā ci ja.

Vī rie ši (25)
  Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

Sie vie tes (12)
  Lat vi ja, Lie tu va, Igau ni ja – ne pie da lās

é volejbols latvijā sasniedz vairāk 
nekā basketbols un futbols –  

tā mums stāsta skaitļi.



20 s p o r t a  a V ī z e

An gļu va lo dā – Grass. Lat vis ko jot dzir dē ti 
da žā di ter mi ni  – gan vien kār ši zā le, gan zā
liens vai zā lājs. Tie ši šis kor tu se gums ir pats 
se nā kais – uz tā spē lē ne ti kai Vimb ldo nā, bet 
il gu lai ku arī «US Open» (līdz 1974.) un «Aus
tra li an Open» (līdz 1987.) sa cen sī bās. Šo brīd 
aug stā kā lī me ņa sa cen sī bas uz zā lie na ār pus 
Liel bri tā ni jas vēl no tiek Vā ci jā, Nī der lan dē un 
ASV, bet zem āka lī me ņa tur nī ri arī Aus trā li jā – 
ko pu mā 2013. ga dā ti kai 12 tur nī ru. Gal ve nais 
ie mesls, kā pēc pa liek ma zāk šā da vei da tur
nī ru, ir kor tu uz tu rē ša nas dār dzī ba. Tra dī ci ju 
vār dā no tā gan ne drīk stē tu at teik ties.

Kat rās sa cen sī bās zā liens ne daudz at šķi
ras, ta ču tas no teik ti nav vien kār ši no pļauts 
mau riņš. Īpa ši sē tā un audzē tā zā le tiek stā
dī ta da žā dās pro por ci jās, kas kor tu pa da ra 
ātr āku vai lē nā ku. Pie mē ram, Vimb ldo nā no 
2001. ga da kor tos ir 100% Eir āzi jas stiebr zā
le (Rye grass), kas kor tus ir pa da rī ju si lē nā kus 
ne kā ie priekš. Dau dzi spē lē tā ji ar šīm iz mai
ņām bi ja ne ap mie ri nā ti, īpa ši mā ji nieks Tims 

Hen mans. Vimb ldo nā zā liens ik die nu tiek 
pļauts 8  mm augs tu mā, pro tams, sa cen sī bu 
ot ra jā ne dē ļā ap ga la lī ni ju tas ir pie tie ka mi 
iz mī dīts.

Kor tu sa ka rā daudz tiek ru nāts par to āt
ru mu vai lē nu mu. Zā lie na kor ti tiek uz ska tī ti 
par vie niem no ātr āka jiem pa sau lē (kon ku rēt 
var ti kai da ži pa klā ja se gu mi). Ar ātr iem kor
tiem šo reiz jā sa prot, ka bum bi ņa no se gu ma 
at lec sa lī dzi no ši ze mu, tur klāt ne daudz no slīd 
pa to. Līdz ar to priekš ro cī bas ie gūst spē cī gas 
ser ves īpaš nie ki  – pre ti nie kam ir ļo ti grū
ti bum bi ņu at griezt lau ku mā. Iz spē les uz šā 
se gu ma nav pā rāk il gas, vi dē jais rā dī tājs esot 
čet ri si tie ni iz spē lē.

Uz zā lie na ļo ti efek tīvs ir «ser ve&volley» 
spē les stils, kad pēc ser ves te ni sists do das pie 
tīk la un ar pir mo si tie nu no gai sa cen šas uz va
rēt pun ktu. Mūs die nās šā da sti la spē lē tā ju pa
liek ar vien ma zāk, ta ču spē lei no gai sa jo pro
jām ir ļo ti lie la no zī me. Efek tī vi ir arī sa īsi nā tie 

si tie ni, jo bum bi ņa at lec ze mu, tur klāt ne re ti 
šie at lē cie ni ir ne prog no zē ja ma vir zie na.

Spē lē jot uz zā lie na, ir ne pie cie ša mi īpa ši 
tam pie mē ro ti ap avi, kas sa ma zi na slī dē ša nu. 
Šie kor ti ir pa ši sli de nā kie, un pat ar pa rei
za jiem ap aviem bie ži ga dās re dzēt spē lē tā jus 
pa krī tam. Tie ši tā pēc ma či ša jos kor tos tiek 
pār trauk ti jau pie pir ma jām lie tus lā sēm.

Ne vis iem spē lē tā jiem pa tīk zā lie na se
gums, ta ču ne trūkst iz cil nie ku. Vie na no le
ģen dām ir švei cie tis Ro džers Fe de rers, kurš 
uz va rē jis 121 no 138 ma čiem uz šā se gu ma. 
Sa vu laik vi ņam bi ja 65 ne zau dē tu spē ļu sē ri
ja. Fe de re ra kon tā ir sep ti ņi Vimb ldo nas ti
tu li, tik pat ir arī ame ri kā nim Pī tam Sa mpra
sam un bri tam Vil ja mam Ren šo vam, kurš to 

t e N i s s

JĀNIS CĪRULIS

Die nā, kad lie lā kā da ļa Lat vi jas ie dzī vo tā ju mo dās  
pēc līk smās Lī go nakts svi nī bām, Lon do nas pie pil sē tā  
Vimb ldo nā jau 127. rei zi star tē jis «grand Slam» te ni sa  
tur nīrs. Pir mo rei zi sa cen sī bas Vimb ldo nā no ti ku šas jau  
tā la jā 1877. ga dā, un jo pro jām šīs tur nīrs dau dzu uz ska tos 
ir pats pres ti žā kais. Ir gan viens bet – uz zā lie na se gu ma 
te ni sis ti spē lē vairs ti kai vie nu mē ne si ga dā. Šo reiz tie ši  
vai rāk par te ni sa kor tu se gu miem.

TRĪS 
SE gU MI – 
vie na spē le

Vēs tu res vār dā sa gla bā tais zā liens
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pa vei ca vēl 19.  gad sim tā. Dā mu kon ku ren cē 
iz cil nie ce ir Mar ti na Nav ra ti lo va, ku ras kon tā 
de vi ņi Vimb ldo nas vien spē ļu ti tu li, bet no šo
brīd ak tī va jām te ni sis tēm lie lis ki Vimb ldo nā 
cī nī ju šās mā sas Vil jam sas  – kat ras kon tā pa 
pie ciem vien spē ļu ti tu liem.

Ru nā jot par zā lie nu un Vimb ldo nu, 
ne drīst ne pie mi nēt le ģen dā ro ma ču no 
2010.  ga da tur nī ra, kad 1.  kār tas spē li starp 
ame ri kā ni Džo nu Is ne ru un fran cū zi Ni ko lā 
Ma ū iz de vās pa beigt vien trīs die nās. Ko pē jais 
cī ņas il gums 11 stun du un pie cas mi nū tes, bet 
re zul tāts 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(73), 70:68 Is ne ra 
la bā. Diez gan lo ģis ki, ka ša jā ma čā ti ka la bo
ti ļo ti daudz re kor du, pie mē ram, ne at vai rā mo 
ser vju skaits  – ame ri kā nim tās bi ja 113, bet 
fran cū zim 103. 

JāuzlaboVimbldonas
bilance

Lai gan pēc vai rā kiem kri tē ri jiem Er nes tam Gul bim uz zā lie na bū tu jā
uz rā da la bi re zul tā ti, to mēr līdz ši nē jos ga dos to nav iz de vies ap lie ci nāt. 
Un tas nav sa kāms ti kai par Vimb ldo nu, ku rā pie cu ga du lai kā tikts pie 
ti kai trīs uz va rām. Er nes ta ko pē jā bi lan ce uz šā se gu ma ir se šas uz va ras 
un div pa dsmit zau dē ju mu – res pek tī vi uz va rē ta vien kat ra tre šā spē le. 
18 spē ļu lai kā ir spē lē ti 15 taib rei ki, no ku riem at mi ņā pa lie ko šā kie ir trīs 
uz va rē tie pērn Vimb ldo nas 1. kār tā pret če hu To ma šu Ber di hu. Ja at ce
ra mies to spē li, tad lat vie tim iz de vās pir mais pa mat no tei kums, lai sa
snieg tu la bus re zul tā tus uz šā se gu ma, – la ba ser ve. Če ham šis ele ments 
ne daudz pie kli bo ja, kā re zul tā tā iz de vās sa gā dāt pa tī ka mu pār stei gu
mu. Nā ka ma jā kār tā gan nā cās at zīt po ļa Je ži ja Ja no vi ča pā rā ku mu. Spē
lē, ku rā ne bi ja daudz skais tu iz spē ļu, po lim iz de vās būt veik smī gā kam 
pēc pie cu se tu spē lē ša nas.
Šo gad Gul bis pirms Vimb ldo nas pie da lī jās Hal les tur nī rā, kur uz vei ca 
kip rie ti Mar ko su Bag da ti, bet pie kā pās vā cie tim To mi jam Hā sam. Lat
vie ša snie gums gan pār lie ku ne pār lie ci nā ja – brī žos, kad klau sī ja ser ve, 
viss iz de vās pie tie ka mi la bi, to mēr pie pre ti nie ka ser ves (īpa ši pret Hā
su) ie spē ju bi ja gau žām maz. Ie spē jams, ne lie lu ve se lī bas lik stu dēļ Er
nests kor tā kus tē jās pa sī vi. Šā ga da Vimb ldo nā ir ie spē ja pa rā dīt, ka viņš 
var spē lēt la bāk ne kā Hal lē. Ja Bri tu sa las ne pie mek lēs lie tus, tad die nā, 
kad iz nāks šis «Spor ta Avī zes» nu murs, Gul bis jau būs aiz va dī jis pirm ās 
kār tas spē li, ku rā vi ņam pre ti nie kos stā jās fran cū zis Edu ārs Ro žēVa se
lāns. Er nes tam la bi zi nāms te ni sists, ku ru iz de vies uz va rēt vis os četr os 
ie priek šē jos ma čos. Uz zā lie na viņš spē lē jis vai rāk un rei zi pat ti cis līdz 
Vimb ldo nas 3. kār tai, to mēr Gul bja ar se nā lā ir vai rāk ie ro ču. Ja iz do sies 
uz va rēt šo spē li, tad 2.  kār tā pre tī būs kriet ni veik smī gāks fran cū zis  – 
pē dē jo di vu ga du Vimb ldo nas pus fi nā lists un sta bils «TOP 10» spē lē tājs 
Žo Vil frīds Tson ga. Žo ser ve ne at pa liek no Er nes ta, bet viņš kriet ni la bāk 
jū tas spē lē pie tīk la un no gai sa. Tā lā ko no ti ku mu at tīs tī bu šo reiz ne zī
lē sim – di vas uz va ras pēc kār tas Vimb ldo nā jau bū tu lat vie ša kar je ras 
la bā kais sa snie gums.

lai arī er nes tam 
ir lie lis ka ser ve, 

to mēr uz zā lie na 
se gu ma viņš līdz 

šim spē jis uz va rēt 
ti kai kat ru tre šo 

spē li. Pā rē jos  
ele men tos  

vēl jā pie liek.
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t e N i s s

An gļu va lo dā – «Clay». Lat vis ko jot dē vēts 
gan par mā lu, gan te ni sī tu. Kor ti tiek vei do ti 
no sa mal tas kie ģe ļu, slā nek ļa vai ci tu mi ne rā
lu ma sas. Lie lā ka jā da ļā pa sau les māls sais tās 
ar oran žo krā su, ta ču ko pu mā tur nī ros tiek 
iz man to ti vēl pie cu krā su mā li. No tiem zi nā
mā kais ir za ļais māls (ASV tur nī ros), bet lie lu 
fi as ko pērn cie ta zi lais māls. Māk slī gi ra dī
tais se gums ti ka iz man tots Mad ri des ATP un 
WTA sa cen sī bās, ta ču jau pēc pirm ās cī ņas 
te ni sis ti bi ja vai rāk ne kā ne ap mie ri nā ti ar to. 
Katrs mā la korts gan var būt pa vi sam at šķi
rīgs, at ka rī bā no sa mal tā mi ne rā la sa stā va.

Mā la se gu ma kor ti vis iz pla tī tā kie ir Eiro
pā un Dien vid ame ri kā. Ja uz zā lie na se zo nas 
lai kā no tiek ti kai 12 pie au gu šo tur nī ri, tad uz 
mā la to skaits pār sniedz pie cus sim tus. Pats 
pres ti žā kais mā la se gu ma tur nīrs ir «French 
Open» Pa rī zē  («Grand Slam»), bet ie vē rī bas 
cie nī gas ir arī sa cen sī bas Mon te kar lo, Ro mā 
un Mad ri dē. Kor tu iz vei de nav dār ga, bet 

tiem ne pie cie ša ma rū pī ga uz tu rē
ša na – se gums ir re gu lā ri jā pa pil
di na, jā līdz ina un jā kopj. Kor tu 
iz pla tī ba pa sau lē ne rūk. Īpa ši ie

cie nī ti mā la kor ti ir ama tie ru spē
lē tā ju vi dū.

Māls – spā ņu, lat īņ ame ri kā ņu un ama tie ru se gums 

sā kot nē ji ti ka  
uz ska tīts, ka māls 

nav er nes ta  
se gums, ta ču  

la bā kais sa snie gums  
«Grand slam»  

gūts tie ši Pa rī zē  
uz mā la –  

ce tur tdaļ fi nāls 
2008. ga dā. kar je ras 
pirm sā ku mos to mēr 

vis vai rāk spē lēts  
uz šā se gu ma.
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lat vie ša kon tā ir trīs ATP vien spē ļu ti tu li – vis i iz cī nī ti Asv «hard» se gu ma  
kor tos. Tie ši šis se gums lat vie tim ir pie mē ro tā kais, spē lē jot ag re sī vu uz bru ku ma 
te ni su no lau ku ma ga la lī ni jas.

An gļu va lo dā  – «Hard». Lat vis ko jot iz
ma to ti da žā di ter mi ni  – cie tais, sin tē tis kais 
vai vien kār ši saukts sveš vār dā par hār du. 
Diez gan lo ģis ki, ka šis ir jaun ākais no vis
iem se gu miem, jo ir māk slī gais. Mūs die nās 
ar šo ter mi nu sa prot vai rā ku sin tē tis ku slā ņu 
kār tu, kas uz lik ta pa virs u be to na vai as fal ta 
virs mai. Kor ta virs kār tā ir krā sas un smil šu 
sa jau kums. Sin tē tis kais ma te ri āls mēdz būt 
da žā dās krā sās, da žā dos bie zu mos. Zem vār
da «hard» tiek ap vie no ti vis daudz vei dī gā kie 
kor tu se gu mi.

«Hard» kor tus vis vai rāk sa stap sim ASV – 
tur tie ir gan tel pās, gan ār ā. Eiro pā ātr ā se gu
ma kor ti vai rāk iz pla tī ti slēg tās tel pās. Rei zēm 
pie «hard» pie skai ta arī pa klā ja se gu mu, kaut 
arī šo se gu mu dau dzi mēdz iz da līt kā ce tur
to at šķi rī go. Bū tis ka at šķi rī ba – pa klā ja se gu
mu ir ie spē jams no ņemt un pār vie tot, ka mēr 
«hard» tiek iz bū vēts uz pa stā vī gu pa lik ša nu. 
Tie ši tā pēc šo kor tu uz tu rē ša na ir vis lē tā kā, 
to mēr pie tie ka mi dār ga var iz vēr sties iz vei
do ša na.

Ja zā lie na kor ti ir ātr ākie un mā la kor ti lē
nā kie, tad «hard» bā zē jas pa vi du. At ka rī bā 
no tā, cik daudz smil šu ir vir sē jās kār tas pie
jau ku mā, kor ti var būt ātr āki vai lē nā ki. Tas 
sa kāms gan par abiem «hard» «Grand Slam» 
tur nī riem  (Aus trā li jā se gums ir lē nāks ne kā 
Ņu jor kā), gan da žā diem lie la jiem «Mas ters» 

tur nī riem, kas no tiek uz «hard». Bum bi ņas 
vi sāt rāk no dilst tie ši «hard» kor tos.

Priekš ro cī bas ša jos kor tos jau ir ag re sī vas 
uz bru ku ma spē les pie kri tē jiem un ser vē tā
jiem, to mēr ar vien vai rāk tur nī ros se gums 
tiek māk slī gi pa lē li nāts, līdz ar to spē li pa
da rot ska tā mā ku ar ga rā kām iz spē lēm. Uz šā 
se gu ma no īsi nā tie si tie ni ir vis ma zāk efek tī
vi, jo pre ti nieks ne at ro das pā rāk tā lu aiz ga la 
lī ni jas, bum bi ņas at lē ciens ir pro gno zē jams. 
«Ser ve&volley» tak ti ka ir iz man to ja ma, to
mēr tā ne būs tik efek tī va kā uz zā lie na. Spē
lē jot uz «hard», ir jā prot pa rei zi ap stā ties, lai 
ne sa triek tu kā ju pirk stus. Tā pat jā rē ķi nās ar 
lie lu slo dzi uz ceļ ga liem.

«Hard» sa ka rā vis ma zāk var ru nāt par 
šā se gu ma spe ci ālis tiem, kaut arī mūs die
nu iz prat nē tie bū tu te ju vis i ASV te ni sis ti, 
ku ri pār sva rā augu ši un tre nē ju šies šā da vei
da kor tos. Veik smī gā kais šā brī ža te ni sists 
«hard» se gu mu «Grand Slam» sa cen sī bās 
ir Ro džers Fe de rers, kurš pie cas rei zes tri
um fē jis Ņu jor kā, bet četr as Mel bur nā. Čet
ri «Aus tra li an Open» ti tu li ir arī No va kam 
Džo ko vi čam. Ame ri kā nim Pī tam Sa mpra
sam «US Open» iz de vies uz va rēt pie cas rei
zes, ka mēr vi ņa tau tie tis An drē Aga si četr
kārt tri um fē ja Aus trā li jā. Dā mām at kal jā
iz ceļ Se rē na Vil jam sa – ko pā de vi ņi «Grand 
Slam» ti tu li uz «hard». 

Māls – spā ņu, lat īņ ame ri kā ņu un ama tie ru se gums 

Daudz vei dī gais «hard»

Mā la kor ti uz ska tā mi par lē na jiem, jo ta
jos bum bi ņa at lec pie tie ka mi augs tu un spē
lē tā jam ir vai rāk lai ka, lai iz vēr tē tu si tu āci ju 
un iz da rī tu si tie nu. Līdz ar to priekš ro cī bas 
zau dē spē cī go si tie nu īpaš nie ki, ku ru rai dī
tās bum bi ņas bie ži tiek at griez tas spē lē. Mā la 
kor tos do mi nē iz spē les no ga la lī ni jas, ne re
ti spē lē tā ji at ro das pat vai rā kus met rus aiz 
tās (ja vien at ļauj lau ku ma iz mērs). Bie ži vien 
uz šā se gu ma re dzē siet vai rāk ne kā 20  si tie
nu iz spē les, ku rās spē lē tā ji cen šas re ali zēt ie
ce rē to kom bi nā ci ju. Spē le ir ļo ti daudz vei dī
ga – ļo ti efek tī vi var iz rā dī ties gan no īsi nā tie 
si tie ni (jo pre ti nieks bie ži vien at ro das ļo ti tā
lu no tīk la), gan uz griez tie («top spin») si tie ni 
pa di ago nā li. 

Arī uz mā la sva rī ga lo ma ir ap avu iz vē lei – 
arī tas ir sli dens, ta ču at šķi rī bā no zā les šo fak
to ru spē lē tā ji var iz man tot sa vā la bā, ne daudz 
ie sli di no ties ce ļā pēc bum bi ņas. Līdz ar to nav 
strau ju ap stā ša nos. Mā la kor tos var spē lēt pie 
ne lie la lie tus, jo kor ti ne kļūst sli de nā ki (tā das 
kļūst ti kai lī ni jas). Tā pat šie kor ti tiek re gu lā ri 
lais tī ti (pat starp se tiem), ja ir spo ža sau le, lai 
mā lu pa da rī tu mit rā ku un lē nā ku (tā pat iz vai
rī tos no pu tek ļiem).

Mā la sa ka rā bie ži dzir dams ter mins – mā
la kor tu spe ci ālis ti. Ša jā ga dī ju mā tas tā tie
šām arī ir  – vi sā pa sau lē ne trūkst spē lē tā ju, 
kas la bus re zul tā tus sa sniedz ti kai uz šā se
gu ma un pat iz vai rās no spē lē ša nas uz ci tiem 
se gu miem. Šo brīd tas īpa ši sa kāms par vai
rā kiem Dien vid ame ri kas spē lē tā jiem. Šiem 
spe ci ālis tiem ne pie cie ša ma lie la iz tu rī ba, jo 
spē les bie ži vien ir ļo ti il gas. Vis vai rāk ti tu lu 
uz mā la se gu ma ir ar gen tī nie tim Gil jer mo 
Vil ja sam (46), bet aus trie tis To mass Mus ters 
no sa viem 44 ATP ti tu liem uz mā la iz cī nī jis 
40. No dā mām uz mā la īpa ši sek mī ga bi ju si 
beļ ģie te Žus tī ne Enā, kaut vis vai rāk «French 
Open» ti tu lu sa krā ju si ame ri kā nie te Kri sa 
Ever ta (sep ti ņus).

Īpa šu rind ko pu pel nī jis par mā la ka ra li ie
sauk tais spā nis Ra fa els Na dals. Viņš uz mā la 
uz va rē jis vai rāk ne kā 93% ma ču  (292  uz va
ras un ti kai 21  zau dē jums). Īpa ši iz cils Ra fa 
ir gal ve na jā mā la se zo nas tur nī rā  – «French 
Open». De vi ņās star ta rei zēs viņš iz cī nī jis as
to ņus ti tu lus, vie nī go zau dē ju mu cie šot pret 
zvied ru Ro bi nu So der lin gu, kurš iz vē lē jās ļo ti 
uz brū ko šu spē les sti lu un pār stei dza Na da lu. 
Sa vu pir mo ti tu lu Pa rī zē viņš iz cī nī ja 19 ga du 
ve cu mā, bet re ti kurš šau bās, ka sa vas kar je ras 
lai kā Na dals ne uz va rēs vēl kā dā no «French 
Open» tur nī riem vai mā la ti tu lu zi ņā ne ap
steigs Vil ja su.
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B o k s s

RAI MoNDS RU DZĀTS

Pa gā ju ša jā ne dē ļā Lat vi jā at grie zās lat vie šu la bā kais  
bok se ris Mai ris Brie dis, kurš ne pil nu mē ne si aiz va dī ja ASV, 
tre nē jo ties pie sla ve nā bok sa spe ci ālis ta Do na Tēr ne ra. 
No met ne no slē dzās ar cī ņu pret Džo na ta nu Fel to nu, ku rā  
iz de vās uz va rēt. Laiks viņ pus oke ānam bi ja ie spai diem  
ba gāts, ta ču nu at kal ir jā pie lā go jas ie ras ta jam dzī ves  
rit mam, jo sva rī ga cī ņa jau ir de gu na ga lā un arī  
no vem brī pa re dzē tā ti tul cī ņa vairs nav aiz kal niem.

Dzī vo ja dzelzs «bun džā»
Ie spē ja tre nē ties pie sla ve nā bok sa tre ne

ra Do na Tēr ne ra, kurš ir pie li cis sa vu ro ku 
dau dzu sla ve nu bok se ru pa nā ku mos, ne ro das 
ku ram kat ram. Mai ra Brie ža ga dī ju mā šā du 
ie spē ju no dro ši nā ja trīs fak to ru mij ie dar bī
ba: vi ņa kā bok se ra po ten ci āls, vi ņa pro mo te
ra Ža na Kris to fa Ku rē ža kon tak ti un bok se ra 
spon so ru «Mayzus In ves tment Company» 
fi nan si ālās ie spē jas. Kā sa ka pats bok se ris, ja 
iz trūk tu kāds no šiem trim fak to riem, brau
ciens uz ASV ne bū tu ie spē jams.

Brie dis ar lie lām ce rī bām rau dzī jās uz šo 
brau cie nu un ta gad, to iz vēr tē jot, sa ka, ka 
tam bi ja gan plu si, gan mī nu si. Brie dis smej, 
ka sva ra no me ša nai šā da no met ne bū tu ide
āla, jo viņš at grie zās par pie ciem ki lo gra miem 
vieg lāks, ne kā aiz brau cot, ta ču – ne tāds īs ti 
bi ja mēr ķis. «Ja es bū tu res nī tis, tad bū tu la bi, 
bet pie ma na sva ra... Sa nā ca tā, ka pie lie la

jām slo dzēm sa de ga arī mus ku ļi,» 
se ci na Brie dis. Re žīms bi ja dzel
žains, un tā jau no pa ša sā ku ma  – 
bez ie spē jām lē nā ga rā ie skrie ties un ie iet 
rit mā. «Ne de va lai ku il gi ak li ma ti zē ties, uz
reiz nā ka ma jā die nā va ja dzē ja sākt «maukt». 
Man pa ti ka, ka bi ja re žīms. Rī gā ne vien mēr 
tas iz do das, jo ir vi sā das da rī ša nas. Tī ri no 
spor tis kā re žī ma tur bi ja la bāk – no rī ta 5.30 
bi ja jā ce ļas, 6.00 bi ja pus ot ru stun du ilgs tre
niņš. Pēc tam bro kas tis, tad brīvs laiks, tad 
pus die nas, pēc tam pulk sten  15.00 tre niņš, 
tad brīvs laiks un va ka ri ņas,» sa vu ne mai nī go 
ik die nu ie ski cē bok se ris.

Sā kot nē ji pro blē mas sa gā dā ja arī tur 
pie dā vā tā Tēr ne ra iz strā dā tā un prak sē re
ali zē tā ēdien kar te. «Vi ņam ļo ti pa ti ka pa
lie lī ties. Stās tī ja, kā dus tik die to lo gu kur sus 
ir iz gā jis, cik pa rei zi māk ēdien kar ti sa likt. 
Jā, viņš mā cē ja ļo ti pa rei zi sa kom bi nēt ga

ļu ar sa lā tiem, bet bi ja lie tas, ko 
viņš, ma nu prāt, da rī ja ne pa rei zi,» 

pār lie ci nāts ir Brie dis. Vis vai rāk jau 
vi ņu pār stei dza Tēr ne ra pie dā vā tais ri

si nā jums pus die nām  – zu pa un des mai zes. 
Pirm ās di vas die nas tā va rē ja iz vilkt, bet pēc 
tam Mai ris, pre tē ji kaut rī ga jam grie ķu bok
se rim La za ri dim, sa ņē mās dros mi un bok sa 
vec meis ta ru in for mē ja, ka vi ņam vis la bāk 
pus die nās der rī si un zivs. Tēr ners ne ie bil da, 
un Brie dim tā jau bi ja kār tē jā uz va ra pār la
bi zi nā mo grie ķu bok se ri Ev ge ni osu La za ri
di, kurš tur pi nā ja die nu die nā pus die nās ēst 
zu pu un des mai zes... Brie dis pie bilst, ka arī 
pār ti kas, ko uz tu rā lie to ame ri kā ņi, kva li tā te 
ir zem kat ras kri ti kas.

Pirm ās di vas ne dē ļas bi ja pro blē mas arī 
ar mie gu, jo kat ru nak ti esot rā dī ju šies mur
gi. Un ne ti kai Brie dim vien, bet arī ci tiem 
ie brau cē jiem. «Vis iem rā dī jās mur gi. Pirm ās 

BRIE DIS LAU KoS 
at griez ties 
 vairs ne grib
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«ne de va lai ku il gi ak li ma ti zē ties, uz reiz nā ka ma jā die nā va ja dzē ja 
sākt «maukt».. Ja es bū tu res nī tis, tad bū tu la bi, bet pie ma na  

sva ra... sa nā ca tā, ka pie lie la jām slo dzēm sa de ga arī mus ku ļi.»

di vas ne dē ļas prin ci pā ne gu lē jām. Tre ne ris 
Čer ņi govs tei ca, ka vi ņam ne kad Rī gā nav 
sap ņi rā dī ju šies, bet te pēķ šni – mums vis iem 
mur gi,» sūk stās Brie dis. Ie spē jams, pie vai nas 
bi ja mā ja, ku rā bi ja jā dzī vo,  – tās kon struk
ci ju Brie dis sauc par dzelzs «bun džu». Par 
gai su esot rū pē ju šies dau dzie kon di ci onie ri. 
Pats Tēr ners gan vē sā mie rā sa viem cie mi
ņiem no rā dī jis, ka par mie ga trū ku mu ne sū
dzas – ja va ja got, va rot arī ār ā lie tū ne trau cē ti 
aiz migt.

Pirms brauk ša nas prom Brie dis pau da uz
trau ku mu par griz li lā čiem, kas Tēr ne ra mā jas 

ap kār tnē esot bie ži vie si. Par lai mi, ar tiem sa
stap ties ne nā cās, ta ču vi sā di ci tā di laiks Zie
meļ ka ro lī nas šta tā bi ja no ti ku miem ba gāts. 
No brauk ti bruņ ru pu či, kniš ļi, kas li di nās pa 
gai su, un ne ti kai. «Bi ju pil nī gos lau kos. Līdz 
tu vā ka jai pil sē tai bi ja 30  mi nū šu brau ciens. 
Vis ap kārt ru dzu lau ki, mežs, pār ej maz liet 
pār i ce ļam  – tur ir ku ku rū zas lau ki, ku riem 
ne redz bei gas. Pir ma jā die nā gan drīz uz kā
pu čūs kai vir sū, ot ra jā die nā «no ķē ru» ēr ci ar 
sar ka nu pun ktu uz mu gu ras,» at rak tī vo sā ku
mu at ce ras Brie dis. To mēr pār i vis am – darbs 
tre ni ņos.

No de rī ga pie re dze
Tre ni ņu darbs  – tā bi ja jaun a pie re dze 

Mai rim, jo, kā jau tas bi ja gai dāms, diez gan 
bū tis ki at šķī rās no Lat vi jā prak ti zē tā. Tēr ners 
un vi ņa pa lī gi lie lu no zī mi vel tī ja tre ni ņu in
ten si tā tei, ma zāk do mā jot par teh ni kas ko ri
ģē ša nu. Lie ku rei zi ap stip ri nā jās tas, par ko 
ru nā vis i bok sa liet pra tē ji – Mai rim ir la bi no
stā dī ta bok sa teh ni ka, ko at zi na arī Tēr ners. 
Vie nī gais aiz rā dī jums  – kā ju stā vok lis cī ņas 
lai kā. Pro ti, to no vie to jums ir pā rāk plats, bet 
tas sa vu kārt ne ga tī vi ie tek mē jot si tie na jau du.

Ame ri kā ņu bok sa sko la mē ne ša ga ru mā bi ja 
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no tei co šā Brie ža die nas kār tī bā. Daudz tuv cī ņu, 
ār kār tī gi in ten sīvs darbs ar mai siem, kā du ie
priekš Brie dis vēl ne bi ja pie re dzē jis. «Vi su lai ku 
klāt stā vē ja di vi tre ne ri, kas dzi na uz priekš u un 
ne ļā va at slābt. Pa ras ti Lat vi jā, ja es viens strā dā
ju, rei zēm va ru arī uz brī di ie vilkt el pu, pa žē
lot se vi,» uz tem pa ku ri nā tā ju lo mu uz ma nī bu 
vērš Brie dis. Viņš no rā da, ka Tēr ne ram ne vis as 
Eiro pas bok sa ten den ces esot gā ju šas pie sirds, 
tā pēc viņš ir cen ties iz skaid rot sa vu re dzē ju mu. 
No de rī ga in for mā ci ja, kaut gan lie lā kā da ļa tās 
tiks pie ņem ta zi nā ša nai, ne pie lie to ša nai.

Lat vie šu smag svars at mi nas, ka Tēr ners 
ļo ti daudz ir stās tī jis par sa viem sla ve nā ka
jiem audzēk ņiem un sa vu lo mu vi ņu pa nā ku
mos. Kā da rī ja «Su gar Ray», kā Ho li fīlds, kā 

ci ti. Kā jau ie priekš mi nēts, tre ne rim pa ti ka 
pa lie lī ties... Ta ču bok sa aura esot bi ju si spē
cī ga – čem pi onu bil des vis ap kārt, ku ras ti ka 
ba gā ti nā tas ar stās tiem iz dzī ves no pa ša bok
sa liel meis ta ra krā ju miem. Brie dis no rā da, ka 
vai rā kus vin gri nā ju mus no ASV viņš ie vie sīs 
arī sa vā tre ni ņu pro ce sā, ta ču ko pu mā Tēr
ne ra pie dā vā tais kla sis kais ame ri kā ņu cī ņas 
stils, kas ir ag re sī vāks, ta ču ma zāk tak tisks 
no Eiro pā prak ti zē tā, Brie dim ne gā ja īs ti pie 
sirds. «Es sa pra tu, ka pie šā da bok sē ša nās vei
da var gūt daudz trau mu,» uz ska ta bok se ris. 
«Es mu sa ņē mis in struk tā žu, bet, ja to ik die nā 
ne pie lie to šu, tad ar lai ku aiz mir sī šu. Lai to at
kār to tu, man tam būs jā vel ta pa pil dus 20 mi
nū šu kat rā tre ni ņā,» uz da rā ma jiem dar biem, 

kas jā pa veic, lai ASV gū tās zi nā ša nas ie vies tu 
ik die nas lie to ša nā, no rā da Brie dis.

Tēr ne ram, kā jau ame ri kā nim, bi ja arī 
maz liet cits ska tī jums uz sa ga ta vo ša nos cī
ņai psiho lo ģis ki. «Kad līdz pē dē jam brī dim 
ne bi ja zi nāms pre ti nieks, es pra sī ju, pret ko 
būs jā cī nās, lai zi nā tu, kā sa ga ta vo ties. Nu, 
vis maz – vai ir lab ro cis, vai krei lis? Liels vai 
mazs, viegls vai smags? Tēr ners pra sī ja: «Kam 
tev to va jag zi nāt? Ne Ho li fīlds, ne kāds cits 
ne kad ne in te re sē jās, kāds būs pre ti nieks. Tev 
ir jā būt vien mēr ga ta vam uz jeb ko.»»

Ame ri kā nis ar cie tu gal vu
No met ni no slē dzot, Brie dim bi ja arī cī

ņa – jau ce tur tā šo gad. 40 ga du ve cais ame ri

B o k s s

«Pre ti nieks ne bi ja ne kāds mīk stais. vi ņam bi ja cie ta gal va un,  
es ne zi nu, ie spē jams, ak na bi ja ci tā vie tā. mē ģi nā ju «iz sist ak nu», 

trā pī ju kā dus trīs si tie nus, bet viņš stāv.» 
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kā nis Džo na tans Fel tons bi ja te ju 20 ki lo gra
mu sma gāks par Brie di, ta ču pro fe si onā la jā 
bok sā līdz šim cī nī jies ar vi du vē jām sek mēm. 
Tie sa, sa vu laik ir uz va rē jis pres ti ža jā ama tie ru 
bok sa tur nī rā «Gol den Glo ves». Brie dim gan 
viņš pie kā pās jau ot ra jā raun dā.

«Pats es gri bē ju bok sē ties ar spē cī gu pre
ti nie ku, kas ir augs tu rei tin gā, bet šis arī ne
bi ja ne kāds vār gais. Viņš bi ja iz do mā jis sa vu 
me to di ku, kā bok sē ties ar ma ni. Vi su pir mo 
raun du viņš ti kai aiz sar gā jās, vei cot kon tro
luz bru ku mus. Vien reiz arī la bi trā pī ja, jo es 
bi ju at slā bi nā jies.» To mēr, par spī ti no met nē 
uz krā ta jam no gu ru mam, ilgs laiks Brie dim 
ne bi ja va ja dzīgs, lai pre ti nie ku pie veik tu, ta ču 
at se viš ķas Fel to na dar bī bas esot sa mul si nā ju
šas. «Pre ti nieks ne bi ja ne kāds mīk stais. Vi
ņam bi ja cie ta gal va un, es ne zi nu, ie spē jams, 
ak na bi ja ci tā vie tā. Mē ģi nā ju «iz sist ak nu», 
trā pī ju kā dus trīs si tie nus, bet viņš stāv,» ne
lie lo iz brī nu rak stu ro Brie dis.

Pre ti nieks ne bi ja tas no piet nā kais, ta ču 
par tre ni ņu cī ņu Brie dis du eli ar Fel to nu ne
sa uc, kaut arī pie krīt, ka tā vai rāk bi ja sa ga
ta vo ša nās pos ma bū tis ka sa stāv da ļa 5.  jū li ja 
cī ņai Grie ķi jā. «Tā bi ja pa ras ta cī ņa  – tā da 
pa ti kā ci tas cī ņas. Es gan gri bē ju bok sē ties 
ar no piet nā ku pre ti nie ku, bet or ga ni za to ri un 
pro mo ters tei ca, ka ne esot jē gas bok sē ties di
vās sma gās cī ņās īsā lai ka pos mā, jo nā ka mā 
būs jau drīz.» Tur klāt ne drīkst aiz mirst par 
vēs tu ris kā no ti ku ma – de bi jas ASV bok sa tir
gū  – no zī mī gu mu. «Cī ņa bi ja pār bau dī jums 
pirms nā ka mās cī ņas jū li jā, kā arī at rā dī ša nās 
ASV pub li kai, jo tur prak tis ki ne viens 
ne zi nā ja, kas ir Lat vi ja, ne viens ne
zi nā ja, kur tā da at ro das. Krie vi ju, 

pro tams, zi na, tad nu ma ni arī vi su 
lai ku par krie vu sau ca. Es tik vi su 
lai ku tei cu – nē, ne es mu no Krie vi
jas, es mu no Lat vi jas!» uz ame ri kā ņu 
vā ja jām ģeo grā fi jas zi nā ša nām no rā da bok se
ris. Tā kā ir plāns ASV at griez ties vēl un vēl, 
tad būs vis as ie spē jas iz prat ni par Lat vi ju un 
tās at ra ša nās vie tu kar tē vai rot.

Rin gā Brie di kon sul tē ja di vi tre ne ri  – ie
ras tais sa bied ro tais Va sī lijs Čer ņi govs, ku ram 
iz ņē mu ma kār tā at ļā va do ties līdz i sa vam 
audzēk nim, un pats Dons Tēr ners, ta ču vi
ņam cie nī ja mā ve cu ma dēļ ar pa do mu do ša
nu kau jas ap stāk ļos se viš ķi ne sek mē jās. «Pus
e at pū tas lai ka pa gā ja, lai viņš ie kāp tu rin gā, 
ot ra pus e, lai iz kāp tu. La bi ja des mit se kun žu 
viņš pa spē ja ko pa teikt. Kad cī ņa jau gā ja, viņš 
vēl, na ba dziņš, kā pa ār ā no rin ga,» uz 74 ga
dus ve cā tre ne ra grū tī bām at ska tās Brie dis.

Lat vie šu bok se ra plā nos ASV ir lie la lo ma, 
tā pēc ar lai ku viņš tur cer at griez ties, ta ču – 
pie ci ta tre ne ra, ci tā vie tā. Vē lams kā dā pil sē
tā, ne vis dzi ļos, dzi ļos lau kos. Tas gan tu vā

ka jos plā nos ne ie tilpst, jo līdz no vem brim ir 
daudz kas jā pa gūst iz da rīt te pat Eiro pā.

Pirm ā jos ta jau no ska tī ta
5.  jū li jā Mai ris Brie dis at kal kāps rin gā, 

kad Grie ķi jā tik sies ar če hu Su da Ļu bo šu. Viss 
lie ci na par to, ka čehs būs no piet nā kais pre ti
nieks, pret kā du būs sa nā cis cī nī ties. «Boxrec.
com» rei tin gā 37 ga dus ve cais bok se ris ie ņem 
57. vie tu, kas ir vē rā ņe mams rā dī tājs. Pro fe
si onā lās kar je ras lai kā aiz va dī jis 38 cī ņas, no 
ku rām 30 ir uz va rē jis (22 ar no kau tu). Lat vie
šu smag svars sa vu pre ti nie ku vēr tē at zi nī gi – 
gai dā ma no piet na spē ko ša nās, ie spē jams, arī 
vi su as to ņu raun du ga ru mā.

Fi zis ki cī ņai Brie dis ir ga tavs jau šo brīd, 
vie nī gi rai zes sa gā dā cī ņā pret Fel to nu sa vai
no tā la bā ro ka, kas tiek at rā dī ta arī «Spor ta 
Avī zei». Tie sa, Ma reks Osov skis, pa zīs ta mais 
fizio te ra peits, ir pār lie ci no ši no rā dī jis, ka līdz 
5. jū li jam viss tik šot sa vests kār tī bā – lai ti kai 
uz ti co ties vi ņam. Par 5. jū li ja cī ņu ir ga na lie la 
in te re se – jau ie rasts, ka Brie ža Eiro pas cī ņas 
trans lē «Eu ros port», ta ču šo reiz raid tie sī bas 
ir ie gā dā jies arī krie vu ka nāls «Rus si a 2». Šie 
ap stāk ļi ti kai uz liek lie lā ku at bil dī bu, uz ska ta 
bok se ris.

Ga ta vo jo ties cī ņai, šo reiz nav plā nots pie
sais tīt kā du spa rin ga par tne ri no ār val stīm, jo 
tas prieks ir diez gan sā līts, tur klāt ar paš rei zē
jo ve se lī bas stā vok li – maz liet ris kants. «Nāk
sies vien te pat Lat vi jā kaut ko sa gra bi nāt,» uz 
pie cu līdz se šu vie tē jo bok se ru pie sais ti tre
ni ņu pro ce sā uz ma nī bu vērš Mai ris Brie dis.

Pēc jū li ja cī ņas nā ka mā ir gai dā
ma vai nu sep tem brī, vai ok tob rī, 

kat rā zi ņā – ru de nī. Tad jau būs 
stāsts par des mit raun du cī ņu, 
kas būs pē dē jā pirms no vem brī 
gai dā mās ti tul cī ņas. Pa gai dām 
dau dzas lie tas ir mig lā tī tas, ir 

gan in for mā ci ja par ie spē ja mo 
pre ti nie ku, kas cen tī sies no vem brī 

ne ļaut Brie dim virs gal vas pa celt sa vu pir
mo čem pi ona jos tu. Tas va rē tu būt Ivi ca Ba
cu rins – hor vā tu bok se ris, ku ram Brie dis jau 
sa vā lai kā ir zau dē jis 2011. ga da «Bigger’s Bet
ter» su per fi nā la pus fi nā lu. «Būs prin ci pi āla 
cī ņa. Pie rā dī šu, ka trīs raun dos ne var iz da rīt 
to, ko var iz da rīt 12  raun dos,» kau ji nie cis ki 
no ska ņots ir Mai ris Brie dis.

Šo brīd zi nāms ir vien tas, ka cī ņa, pro tams, 
būs 12 raun du il ga un, vis ti ca māk, no tiks Lat
vi jā – vie tē jās pub li kas acu priekš ā. Pa gai dām 
nav ak me nī ie kalts, ka tā no tiks «Arē nā Rī ga», 
jo, pēc ne ofi ci ālas in for mā ci jas, esot arī ci tas 
Lat vi jas pil sē tas, kam gai dā mā ti tul cī ņa – līdz 
šim ne bi jis pa sā kums Lat vi jas spor tā – va rē tu 
šķist sais to ša. Jos ta, par ku ru no tiks cī ņa, jau 
ir zi nā ma, ta ču pa gai dām par to gan Brie dis, 
gan vi ņa ko man da klu sē kā par ti zā ni, jo vēl 
tiek sa ska ņo tas bū tis kas cī ņas de ta ļas. Vien 

zi nāms tas, ka ar jos tas X ie gū ša nu sa vas spo
žās kar je ras tā pa īs tam ir sā ku ši ļo ti dau dzi 
pa zīs ta mi bok se ri un starp vi ņiem esot arī tā
di, kas sa vas kar je ras lai kā pēc tam ir no pel
nī ju ši vai rā kus sim tus mil jo nu. Pa vi sam dro ši 
jau ta gad va ram teikt – tā ne būs ne vie na no 
pie cām «lie la jām» jos tām. Vis am savs laiks. 

JoS TAI PA PĒ DĀM...
Lai arī in for mā ci ja par no vem brī gai dā mo cī ņu 
ir diez gan sko pa, šā di tā di pa ve die ni ir pa mes ti, 
tā pēc maz liet pa spē lē si mies ar tiem. Ko mēs 
zi nām? Ka tā ne būs ne IBO, ne WBC, ne WBA, 
ne IBF, ne WBO čem pi ona jos ta. Kas pa liek pār i? 
Ve sels lē rums. Vēl zi nām, ka ar tās iz cī nī ša nu sa
vu iz rā vie nu ir sā ku ši vai rā ki bok sa ti tā ni, kas sa
vas kar je ras lai kā ir no pel nī ju ši vai rā kus sim tus 
mil jo nus. Hmmm... Pa sau les čem pi oni, pro tams, 
tiek sa da lī ti dau dzās un da žā dās ver si jās, ta ču, 
pār ska tot pus līdz cie nī gās, kas va rē tu at bilst 
Brie ža ka lib ram, pār lie ci no ši se vi pie sa ka ti kai 
vie na – IBA (Starp tau tis kā Bok sa aso ci āci ja). 
Esot sa vu laik bi ju ši sla ve ni un vē lāk arī ba gā ti 
čem pi oni? Ko jūs teik siet par Os ka ru de la Ho ju 
un Džor džu For me nu, di vām bok sa le ģen dām, 
par ku riem dzir dē ju ši no teik ti būs pat tie, kas 
bok sam tā īs ti ne maz līdz i ne se ko? Un ir arī vēl 
ci ti pa zīs ta mi bok se ri. Tad vēl at mi ņā at au sa 
sa vu laik Brie ža teik tie vār di, ka čem pi ona ti tuls, 
par ko viņš ga da no ga lē va rē tu cī nī ties, bū šot 
va kants. Un at kal – no vi sām pus līdz jē dzī ga jām 
bok sa or ga ni zā ci jām va kan ta čem pi ona jos ta 
smag sva ru (līdz 91 kg) kon ku ren cē ir ti kai IBA. 
Pa sme ļo ties ne daudz in for mā ci jas pub lis ka jā 
tī mek lī, iz do das at rast kā du ap rak stu, kur teikts, 
ka šīs jos tas iz cī nī ša na esot bi jis at spē rie na 
punkts dau dzu sla ve nu bok se ru kar je rās. Uh, tik 
daudz sa kri tī bu! Ka mēr ofi ci ālie pa zi ņo ju mi vēl 
tiek tu rē ti aiz gal dā, «SA» no tās vir zie nā pa mes
ta jiem bur ti ņiem sa li ka šā du te ab re vi atū ru – 
IBA. Se ko sim līdz i ofi ci āliem pa zi ņo ju miem – 
var būt bū sim trā pī ju ši...
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F U t B o l s

No bi jās no pār mai ņām
Jau mar tā pēc Lat vi jas valstsvie nī bas klu

pie na Va du cā, kad 2014. ga da Pa sau les kau sa 
iz cī ņas kva li fi kā ci jas tur nī ra ie tva ros ne spē
jām pie veikt mū su gru pas pas ta rī ti Lih ten
štei nu  (1:1), LFF ģe ne rāl sek re tārs Jā nis Me
žec kis pa tei ca tie ši un ne pār pro ta mi  – viņš 
ķe ras klāt po ten ci ālo kan di dā tu, kas ne pie
cie ša mī bas ga dī ju mā va rē tu aiz stāt paš rei zē jo 
gal ve no tre ne ri Star ko vu, si jā ša nai. At bal stu 
tam iz tei ca arī LFF pre zi dents Gun tis In drik
sons. Tā tad LFF va dī bas gai te ņos bi ja vie nots 

no ska ņo jums – Star ko vam kat ra nā ka mā spē
le var būt pē dē jā.

Mai jā pēc zau dē ju ma Ka ta rai pār bau des 
spē lē ar 1:3 mā ko ņi virs Star ko va gal vas kļu va 
tum šā ki, bet četr as die nas vē lāk aiz mā ko ņa 
ma li ņas at kal pa rā dī jās sau le – 3:3 pār bau dē 
pret spē cī ga jiem tur kiem, lai kā dā sa stā vā vi
ņi arī spē lē tu! Ta ču tās bi ja «ti kai» pār bau des 
spē les. Vis iem to mēr vai rāk par vi su in te re sē
ja, vai valstsvie nī ba pa rā dīs pro gre sa pa zī mes 
īs ta jā cī ņas arē nā – 2014. ga da Pa sau les kau
sa iz cī ņas kva li fi kā ci jas cik lā. Nā ka ma jā spē

lē bi ja da rī ša na ar gru pas lī de ri Bos ni jas un 
Her ce go vi nas iz la si. No pro gre sa pa zī mēm 
ša jā ma čā diem žēl ne bi ja ne vēsts.

Lo ģis ki, ka pēc tā das spē les un re zul tā
ta (0:5) re ti kurš šau bī jās, ka tre ne rim krēsls 
ir jā at stāj. Ne viens vien gai dī ja, ka Star kovs 
būs tik dros mīgs un to iz da rīs ar pa zi ņo ju
mu uz reiz pēc spē les pre ses kon fe ren cē. Tas 
iz pa li ka. Ta ču no ska ņo jums LFF va dī bā bi ja 
viens  – tre ne ris ir jā mai na. Veik smī gā kār tā 
sa ga dī jās, ka jau trīs die nas pēc spē les bi ja 
kār tē jā LFF val des sē de, ku ras die nas kār tī bā 

UZ BREM ZĒMUZ BREM ZĒM

IL VARS KoS CIN KE VIČS

Lat vi jas Fut bo la fe de rā ci jas  
(LFF) val de pat pēc sa grā ves 
ma čā ar bos nie šiem (0:5) 
bal so ju mā pau da  
pār lie ci no šu at bal stu  
Alek san dra Star ko va  
pa lik ša nai Lat vi jas  
valstsvie nī bas gal ve nā  
tre ne ra ama tā. To it ne maz 
ne mul si nā ja, ka mū sē jo  
snie gums pē dē jā lai kā bi jis 
tik pie ti cīgs. Ko lai sa ka,  
tu rē sim īk šķus un ce rē sim,  
ka ko man das spē le tiks  
sa kār to ta, bet re zul tā ti  
uz la bo sies. To mēr ne var  
iz slēgt, ka Star ko va krēs la 
(ne) sta bi li tā tes jau tā jums  
var at griez ties die nas kār tī bā, 
un, ja tā, tas sa vu kārt liks  
at griez ties arī pie  
kan di dā tiem, ku ru si jā ša nas  
pro cess nu pat no likts  
uz brem zēm.
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paš sa pro ta mi no nā ca arī valstsvie nī bas gal ve
nā tre ne ra jau tā jums.

Do mā ju, fut bo la sa bied rī bā vai rā kums 
pro gno zē ja, ka val de bal sos par Star ko va at
stā di nā ša nu, ta ču sa ņē ma sar ka no kar tī ti. 
Pēk šņi do mas bi ja mai nī jis LFF pre zi dents 
In drik sons, kurš me tās aiz stā vēt Star ko va pa
lik ša nu ama tā, jo, redz, ne vie na la bā ka par 
vi ņu Lat vi jā ne esot. Par to tie šām nav vērts 
strī dē ties, jo kon ku ren tiem vēl ir jā aug. Vien 
var pa vai cāt, kurš pie tā ir vai nīgs, ka pē dē jo 
des mit ga du lai kā tā arī ne viens nav iz au dzis!

Lai arī In drik sons vē lāk uz svē ra, ka val dē 
ne vie nu nav cen ties ie tek mēt (nez kā pēc viņš 
to tik uz krī to ši vē lāk cen tās ak cen tēt spe ci āli 
sa sauk tā pre ses kon fe ren cē, lai arī vi ņam to 
ne viens ne pra sī ja!?), bū tu nai vi do māt, ka vi
ņa ru nas plū di – ru nāt LFF pre zi dents nu dien 
prot ne slik ti – ne vie nu «ne aiz ķē ra». Drīz pēc 
tam kā no zom bē tas ro kas cē lās par Star ko va 
pa lik ša nu.

In drik sons arī me tās uz svērt, ka «es mu 
ka te go ris ki pret to, ka šo dien kāds kul ti vē jeb 
cen šas kul ti vēt ide jas par to, ka Star kovs ne

tiek ga lā ar iz la si, ka vi ņa kva li fi kā ci ja, ie spē
jams, ne at bilst un tiek ap šau bī tas vi ņa per so
nis kās īpa šī bas». Iz klau sī jās smu ki, jau ki un 
pa rei zi, bet nez kā tas iet ko pā ar to, ko Gun tis 
trīs die nas ie priekš pa tei ca sa ru nā ar «Spor ta 
Avī zi»: «Man arī šķiet, ka ša jā sa stā vā, ko es 
re dzu, pie ciem se šiem spē lē tā jiem nav jā būt. 
Kā pēc vi ņi ir, tā ir tre ne ra iz vē le.» No vie nas 
pus es, In drik sons ap gal vo, ka nav ne ma zā ko 
ie mes lu ap šau bīt Star ko va kom pe ten ci, no ot
ras  – redz, kat ra ce tur tā fut bo lis ta at ra ša nās 
valstsvie nī bā uz ska tā ma par ne pa ma to tu.

Bet ne jau par Star ko va kom pe ten ci ir ru

na. Drī zāk par to, ka šo brīd viņš vairs ne spēj 
no eso šā sa stā va iz spiest mak si mu mu, ko tik 
veik smī gi da rī jis ie priekš. Pats par se vi sa pro
tams, ka tre ne rim, kurš ir paš mā ju zvaig zne, 
bet  – ne vai rāk, nav vieg li sa gla bāt kon tro li 
pār vis iem spē lē tā jiem – īpa ši tiem, ku ri pa
os tī ju ši vai os ta eli tes gai su klu bos pie Eiro pā 
at zī tiem spe ci ālis tiem, par kā diem Lat vi jas 
valstsvie nī ba dro ši vien va rē tu pa sap ņot. Tā
dā si tu āci jā nu dien nav vieg li tur pi nāt sa gla
bāt au to ri tā ti pār vis iem, ta ču, lai va dī tu ko
man du, tā da bez šau bām ir ne pie cie ša ma.

«es vi ņam pie zva nī ju un ne for mā lā sa ru nā pa vai cā ju, vai viņš vis pār 
va rē tu iz ska tīt tā du va ri an tu tre nēt lat vi jas valstsvie nī bu?  

viņš at bil dē ja – kā pēc ne!»

Lat vi jas valstsvie nī ba 
2013. ga dā

6. feb ru āris: Ja pā na – Lat vi ja 3:0 (1:0)
22. marts:  Lih ten štei na – Lat vi ja 1:1 (1:1)
24. maijs:  Ka ta ra – Lat vi ja 3:1 (1:1)
28. maijs:  Tur ci ja – Lat vi ja 3:3 (2:0)
7. jū nijs:  Lat vi ja – Bos ni ja un Her ce go vi na 0:5 (0:0)
14. augusts:  Igau ni ja – Lat vi ja (pār bau des spē le)
6. sep tem bris:  Lat vi ja – Lie tu va (PK 2014)
10. sep tem bris:  Grie ķi ja – Lat vi ja (PK 2014)
11. ok tob ris:  Lie tu va – Lat vi ja (PK 2014)
15. ok tob ris:  Lat vi ja – Slo vā ki ja (PK 2014)

valstsvie nī bas bi lan ce star ko va va dī bā 
kopš vi ņa at grie ša nās ama tā 2007. ga dā

2007. gads:  3 uz va ras, 6 zau dē ju mi
2008. gads:  5 uz va ras, 2 ne iz šķir ti, 3 zau dē ju mi
2009. gads:  4 uz va ras, 2 ne iz šķir ti, 3 zau dē ju mi
2010. gads:  1 uz va ra, 4 ne iz šķir ti, 6 zau dē ju mi
2011. gads:  3 uz va ras, 1 ne iz šķirts, 5 zau dē ju mi
2012. gads:  3 uz va ras, 1 ne iz šķirts, 5 zau dē ju mi
2013. gads:  2 ne iz šķir ti, 3 zau dē ju mi
Ko pā:  19 uz va ru, 12 ne iz šķir ti, 31 zau dē jums

ç nav šaubu, ka Aleksandrs starkovs  
(pa kreisi) izdarīs visu, lai jau 
tuvākajā laikā uzspodrinātu latvijas 
valstsvienības mundieri un saglabātu 
galvenā trenera amatu.
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Ja go dī gi, ma ni ļo ti in te re sē tu tas, kāds bū
tu val des bal so ju ma re zul tāts, ja In drik sons 
do mas ne bū tu mai nī jis un tur pi nā tu aiz stā vēt 
vie dok li, ka Star ko vam ir jā pa iet ma lā. Bai
dos, ka re zul tā ti bū tu pa vi sam ci ti, un Ģirts 
Mi hel sons šo brīd vairs ne bū tu kā uz vien tu
ļas sa las ar sa vu vien tu ļo vie dok li, ka ir pie
nā cis brī dis pār mai ņām. Gan drīz vai jā kož 
pirk stos, ka vis iem val des lo cek ļiem lī dzī gi 
kā In drik so nam ne pie zva nī ju vēl pirms sē des. 
Tad re dzē tu vi sus, ku riem do mas mēdz strau
ji mai nī ties!

Pēc val des sē des iz ska nē ja kri ti ka Me žec
ka vir zie nā, ka val des lo cek ļi ne maz nav bi
ju ši lie tas kur sā, cik un kā di kan di dā ti vis pār 
ir un vai vis pār bū tu kāds, ko uz reiz likt vie tā. 
No vie nas pus es, kri ti ka vie tā, jo val dei, kas 
par tā dām lie tām pie ņem tik sva rī gus lē mu
mus, jā būt in for mē tai. No ot ras pus es, var sa
prast arī Me žec ki, kurš, jau pirms bal so ju ma 
sa pra tis, ka vai rā kums tre ne ri mai nīt ne maz 
ne gra sās, vairs ne re dzē ja jē gu no saukt uz vār
dus, ku ri tā pat pa lik tu ti kai uz pa pī ra. Tur klāt 
sa ru nā ar «Spor ta Avī zi» Me žec kis pie bil da, 
ka kon krēts jau tā jums no val des lo cek ļiem 
par kan di dā tiem ne maz nav iz ska nē jis. Tā tad, 
ļo ti ie spē jams, ne jau tas, vai mums ir vai nav 
plāns B, iz šķī ra bal so ju mu.

Pa tie sī bā ša jā si tu āci jā 
kan di dā tu jau tā jums, ma
nu prāt, bi ja se kun dārs. 
Jau tā jums drī zāk bi ja par 
to – gri bam vai ne gri bam 
mai nī ties, iet pa vi sam ci
tu ce ļu, mek lē jot ie spē jas 
uz la bot valstsvie nī bas snie
gu mu.

To, ko var un spēj Star kovs, mēs la bi zi
nām. Die zin vai tas kā du spēj pār steigt. Īsi sa
kot, Star kovs ir pār bau dī ta vēr tī ba. Ta ču lai kā, 
kad arī vi ņam lie tas ne iet no ro kas, ir pie tie
kams ie mesls ne veik smēm mek lēt iz eju ci ta 
spe ci ālis ta va dī bā. Ta ču val de ar sa vu lē mu mu 
pa tei ca, ka īs ti ne tic, ka uz šīs pa sau les ir vēl 
kāds, kurš mū su ko man du var va dīt la bāk par 
Star ko vu. Iz rā dās, pat Fa bi o Ka pel lo un Žu zē 
Mo urin ju pie Lat vi jas valstsvie nī bas stū res bū
tu lem ti di vām sa kā vēm pret bos nie šiem, zau
dē ju miem grie ķiem un slo vā kiem, di vām ne iz
teik smī gām spē lēm pret Lih ten štei nu...

Pro tams, ne var iz slēgt va ri an tu, ka la bā ka 
spe ci ālis ta par Star ko vu kon krē ta jā Lat vi jas 
valstsvie nī bas mo de lī un si tu āci jā tie šām nav, 
bet, ne pa mē ģi not kaut ko ci tu, par to ne maz 
nav ie spē jams pār lie ci nā ties. Pro tams, val dei 
ir tie sī bas uz sa vu vie dok li, un, cik pa ma tots 
vai ne pa ma tots tas kat ram tās lo cek lim ir, jūs 
jau va rē jāt iz la sīt ie priek šē jā «Spor ta Avī zes» 
nu mu rā. Man līdz ga lam vien pa li ka ne iz pro
tams tas, kā iet ko pā se ci nā ju mi, ka valstsvie
nī bas snie gums ko pu mā ir švaks, bet tre ne ris 
ta jā ne par ko īs ti nav at bil dīgs.

Kan di dā tus at klāt ne vē las
Šo brīd valstsvie nī bai ir tre ne ris, un tas 

no zī mē, ka kan di dā ti vairs nav ne pie cie ša mi. 
Vai cā ju Me žec kim, kā viņš rī ko jies sa zi ņā ar 
tiem fut bo la spe ci ālis tiem, ku rus ie priekš bi
ja uz ru nā jis kā po ten ci ālos iz la ses tre ne rus. 
«Val de no bal so ja, ka Star ko vam jā pa liek līdz 
cik la bei gām, tā pēc es vis iem šiem kun giem 
iz skaid ro ju, kā da ir si tu āci ja. Kāds vēl gai dīs, 
kas te no tiks, bet ne var ta ču gai dīt, vai uz va rē
sim vai zau dē sim. Tie to mēr ir no piet ni spe ci
ālis ti, vi ņiem ir sa vi pie dā vā ju mi, jā do mā par 
sa vu nā kot ni. Man šo brīd ir čet ri cil vē ki, ar 
ku riem es va rē tu ru nāt. Var būt vē lāk kāds jau 
būs no slē dzis lī gu mu, bet tā da ir si tu āci ja.»

Līdz šim bie žāk bi ja iz ska nē jis, ka Me žec
kim esot trīs kan di dā ti. «Spor ta Avī zei» viņš 
at klā ja, ka re dzes lo kā bi ju ši pat vai rāk ne kā 
des mit. No saukt  – ku ri  – viņš ne vē lē jās, jo, 
pēc vi ņa do mām, tas šo brīd vairs ne bū tu pa
rei zi pret paš iem kan di dā tiem. LFF ģe ne rāl
sek re tārs ne at klā ja ne vie nu no tiem čet riem, 
ku ri bi ja iz kris ta li zē ju šies kā re ālā kie. «Spor ta 
Avī zes» rī cī bā ir in for mā ci ja, ka viens no tiem 
bi jis slo vāks Jans Ko ci ans. Par pā rē jiem vien 
zi nāms, ka starp vi ņiem bi jis po lis, dā nis un 
zviedrs. Tā vis maz iz tei cies LFF pre zi dents 
In drik sons. Pē dē jais arī iz tei cis sa vu ver si ju 
par po ten ci āla jiem kan di dā tiem. Tie ir uk

rai nis Ro mans Gri gor čuks, gru zīns Ta mazs 
Per ti ja un an glis Ge rijs Džon sons. Kat ram no 
vi ņiem bi jis vai jo pro jām ir vis tie šā kais sa kars 
ar Lat vi jas fut bo lu. Gri gor čuks sa vu laik ne bi
ju šos augs tu mos pa cē la FK «Vents pils», Per
ti ja – il gus ga dus spē lē jis un tre nē jis virs lī gā, 
bet Džon sons jau reiz va dī ja valstsvie nī bu.

Ja go dī gi, man šo brīd ne šķiet re āls ne viens 
no šā tri o. Gri gor čuks nu pat aiz va dī jis so lī
du se zo nu Uk rai nā, kur ar Ode sas «Chor no
mo rets» fi ni šē ja ses ta jā vie tā prem jer lī gā un 
ie kļu va kau sa iz cī ņas fi nā lā. Pa tei co ties tam, 
ko man da kva li fi cē ju sies UE FA Eiro pas lī gas 
sa cen sī bām. Brī dī, kad klu bā darbs iet no 
ro kas, die zin vai bū tu prā ta darbs tam vis
am at mest ar ro ku. Die zin vai Ro mans bū tu 
ga tavs to šo brīd da rīt. To pa šu var teikt par 
Džon so nu, kurš dau dziem par pār stei gu mu 
ar «Yeovil Town» nu pat ie kļu vis «Cham pi on
ship» lī gā. Kurš gan lai dīs ga rām tā du ie spē
ju star tēt tik spē cī gā tur nī rā! Ņe mot vē rā, cik 
ša jā lī gā aiz va dī ta jā se zo nā spē lē ja fut bo lis tu, 
ku ri pie da lī jās 2010. ga da Pa sau les kau sa iz cī
ņas fi nāl tur nī rā, šī lī ga ša jā rā dī tā jā ie rin do jās 
12.  vie tā pa sau lē. Skaidrs, ka tas lie ci na par 
kva li tā ti!

Per ti jas kan di da tū ra, ma nu prāt, ne maz 
nav ap sprie ža ma, zi not to, ka šim tre ne rim 
līdz i vel kas to ta li za to ru skan dā lu ēna vēl no 

F U t B o l s

Ta mazs PER TI JA 
(38; Gru zi ja)
Uz spē lē jis da žā dos Lat vi jas klu bos kā 
FK «Vents pils», FK «Rī ga», «Di na burg», «RKBAr
ma» un «Dit ton», Per ti ja no bā zē jās Dau gav pi lī, 
kur arī sā ka tre ne ra kar je ru. Pēc tam, kad par 
ne go dī gu spē ļu ie tek mē ša nu ti ka dis kva li fi cē
ta vi ņa va dī tā ko man da «Di na burg», arī vi ņam 
pa šam ti ka liegts tre ne ra darbs, ta ču 2010. ga
dā vi ņam dis kva li fi kā ci ja ti ka at cel ta un viņš 
ne ka vē jo ties pār ņē ma Dau gav pils «Dau ga vas» 
va dī bu. Pēc tam viņš no kļu va «Skon to» sis tē mā, 
vis pirms va dot «Olimps/RFS», pēc tam – «Skon
to» aka dē mi ju un dub lie rus, līdz 2012. ga dā ti ka 
ap stip ri nāts par «Skon to» gal ve no tre ne ri.

Ro mans gRI goR ČUKS 
(48 ga di; uk rai na)
Gad sim tu mi jā, lie kot pun ktu spē lē tā ja kar je rai 
Dau gav pils ko man dā «Di na burg», tur pat arī 
sā ka tre ne ra gai tas. Pirm ie, kas no vēr tē ja pie cu 
ga du dar bu Dau gav pi lī, bi ja vent spil nie ki, tā
pēc no 2005. līdz 2009. ga dam uk rai nis va dī ja 
FK «Vents pils». Ko man da ti ka pa cel ta ne bi ju šos 
augs tu mos – trīs valsts čem pi onu ti tu li pēc 
kār tas, di vi tri um fi Lat vi jas kau sa iz cī ņā, ka arī 
ko man das ie kļū ša na UE FA Eiro pas lī gas gru pu 
tur nī rā! 2009. ga dā Gri gor čuks ne gai dī ti ti ka 
at laists. Viņš at grie zās dzim te nē. Vis pirms va dī ja 
Za po rož jes «Me tal urh», bet kopš 2010. ga da 
strā dā ar Ode sas «Chor no mo rets».
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Dau gav pils lai kiem. Mū su fut bo la tēls sa
ņē mis jau pie tie ka mi daudz si tie nu, lai mēs 
va rē tu at ļau ties vēl vie nu. Un die zin vai mēs 
valstsvie nī bai gri bē tu tre ne ri, kurš lau ku ma 
ma lā ne re ti ir ak tī vāks par fut bo lis tiem lau
ku mā... Pats dī vai nā kais, pro tams, ir tas, ka 
šo kan di da tū ru no sa vas kār šu ka vas iz vil cis 
ne viens cits kā In drik sons, kurš da žus ga dus 
at pa kaļ vei ci nā ja Per ti jas dis kva li fi kā ci ju par 
ie sais tī ša nos spē ļu ne go dī gā ie tek mē ša nā. 
Tie sa, vē lāk arī bi ja tas, kurš pa nā ca Ta ma za 
re abi li tē ša nu. Bet var būt Gun tim ne va ja dzē tu 
aiz mirst par vēl vie nu «kan di dā tu»  – vā cie ti 
Rī di ge ru Ab ram či ku, kurš līdz virs lī gas zel
tam aiz ve da SK «Lie pā jas me tal urgs»?

Vai cā ju Me žec kim, kā viņš rau gās uz In
drik so na «pie spē lē ta jiem» kan di dā tiem? «Es 
re gu lā ri sa zi nos ar Džon so nu, jo mums ir ļo ti 
la bas at tie cī bas. Mēs jo pro jām uz tu ram kon
tak tus. Es vi ņu al laž at ce ros ar la biem vār
diem. Es vi ņam pie zva nī ju un ne for mā lā sa
ru nā pa vai cā ju, vai viņš vis pār va rē tu iz ska tīt 
tā du va ri an tu tre nēt Lat vi jas valstsvie nī bu? 
Viņš at bil dē ja – kā pēc ne! Par Gri gor ču ku var 

teikt to pa šu  – mums ir la bas at tie cī bas. Arī 
vi ņam es va rē tu pie zva nīt, bet vai to da rīt ša jā 
si tu āci jā! La sī ju, ka tavs ko lē ģis Ana to lijs Krei
pāns bi ja ar vi ņu ru nā jis un ka viņš bū tu ga
tavs iz ska tīt šo jau tā ju mu. Ma nas do mas gan 
ir tā das – Gri gor čuks ir tāds tre ne ris, kam ar 
ko man du ir jā strā dā ik die nā, lai arī  – ne kad 
ne sa ki ne kad. Per ti ja? Ne do mā ju. Viņš ir labs 
tre ne ris, ta gad ir se vi pie rā dī jis, bet ša jā si tu
āci jā es ne do mā ju, ka viņš bū tu tas, kurš va
rē tu strā dāt ar iz la si. It se viš ķi pēc vis iem tiem 
ie priek šē jiem no ti ku miem... Tad mēs fut bo lu 
at kal no stā dī tu  – teik sim tā, at kal bū tu par 
ko ru nāt... Ja mums būs jauns tre ne ris, vi ņam 
jā būt tā dam spe ci ālis tam, kurš bū tu au to ri tā
te lī dzī gi kā Star kovs. Lai bū tu au to ri tā te tam 
pa šam Dai nim Ka za ke vi čam [LFF spor ta di
rek tors – aut], jau nat nes tre ne riem. Teik šu tā, 
ar Džon so nu un Gri gor ču ku mēs bū tu ga ta vi 
ru nāt tā lāk, bet, cik zi nu, Gri gor čuks jau ir pa
ga ri nā jis lī gu mu ar «Chor no mo rets»...»

Me žec kis ir ka te go ris ki pret to, ka 
valstsvie nī bas tre ne ris va rē tu ap vie not dar
bu iz la sē un klu bā. «Es tam ne pie kris tu. Sa

vā lai kā, kad Star kovs ap vie no ja dar bu iz la sē 
ar «Skon to» va dī ša nu, tas to mēr bi ja bā zes 
klubs. Ja ta gad at kal pa rā dī tos šāds bā zes 
klubs, kur bū tu mū su la bā kie un per spek tī
vā kie spē lē tā ji, tad tas bū tu re āli. Kad ti kām 
uz Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī ru, ko pīgs 
bi ja viss – spē lē tā ji, tre ne ri, sta di ons, bā ze. Ie
priekš mums bi ja arī Džon sons. Pēc tam vis i 
spē lē tā ji pa cē lās lī me ni aug stāk, no slē dza la
bus lī gu mus. Sep ti ņi An gli jā vien spē lē ja, Lai
zāns bi ja Mas ka vas CSKA.»

Te ri to ri ja ir ie zī mē ta
Me žec kis go dī gi at zi na, ka die nā, kad val

de bal so ja par Star ko va krēs lu, vi ņam ne esot 
bi jis re āla kan di dā ta, par ku ru viņš bū tu ne
šau bī gi pār lie ci nāts, ka tam jā kļūst par nā ka
mo valstsvie nī bas tre ne ri. «Uz reiz tā da ne bi ja, 
ta ču, ja tāds lē mums tik tu pie ņemts, mēs for
sē tu, tad tie bū tu re āli kan di dā ti, kas brauk tu 
uz Lat vi ju ar sa vām prog ram mām un val des 
priekš ā klās tī tu sa vu prog ram mu,» skaid ro ja 
LFF ģe ne rāl sek re tārs. «Bū sim go dī gi, šis cikls 
mums ir bei dzies. Ir jā do mā par nā ka mo, kā 
mēs to lie tu da rām. Skaidrs, ka gri bas ap spē
lēt gan Lie tu vu, gan Grie ķi ju un Slo vā ki ju, 
ta ču re zul tāts šeit nav pats gal ve nais. Mums 
kaut ko va jag kar di nā li mai nīt. Skaidrs, ka ne
bū tu vieg li uz reiz at rast aiz stā jē ju, ta ču mēs 
to iz da rī tu!»

Lai arī kan di dā tu si jā ša na rei zē ar LFF 

val des lē mu mu ir ap stā ju sies, ie mest sa rak
stu krās nī arī ne bū tu prā ta darbs. «Pa va sa rī 
pēc ne iz šķir ta spē lē ar Lih ten štei nu es kan
di dā tu pro ce sā bi ju maz liet ak tī vāks. Ta gad 
šie kan di dā ti ir tā dā kā gai dī ša nas lis tē. Mēs 
ne drīk stam vi ņus rup ji muļ ķot – ve cīt, nu pa
gai di līdz sep tem brim vai ok tob rim. Tas bū tu 
smiek lī gi. Sa nāk tu tā, ka es sē žu ša jā ama tā un 
gai du, lai iz la se at kal slik ti no spē lē. Es to ne
gri bu. Tie ši ot rā di – gri bu lai mēs uz va rē tu un 
tik tu no bed res lau kā. Pēc spē les pret Lih ten
štei nu Star ko vam pa tei cu, ka ru nā šu ar cil vē
kiem, lai ne pa lik tu pie sa sis tas si les.»

Tas darbs, kas pa veikts, nav glu ži zem ē no
mests. Tas kal po kā dro šī bas spil vens. Ja nu 
to mēr tre ne ru mai ņa būs ne pie cie ša ma, vis
maz ne bū sim nul les pun ktā, bet jau ar ap zi
nā tu cil vē ku lo ku, ku rus vērts uz ru nāt daudz 
tie šāk un – glu ži pre tē ji – par ku riem jau ir 
skaidrs, ka vi ņi ne der. Mū su sa ru nu Me žec kis 
no slēdz ar vār diem: «Da rī sim vi su, lai no šīs 
si tu āci jas iz ie tu ar augs tu pa cel tu gal vu!» Pē
dē jais gads mū su lep nu mam nu dien ir ie si tis 
pli ķi se jā... 

ge rijs DžoN SoNS 
(57; An gli ja)
Bi ju šais pus sargs tre ne ra aro dā dar bo jas jau 
kopš 80. ga diem. Lat vi jas fut bo la līdz ju tē ji vi
ņu ie pa zi na 1999. ga dā, kad vi ņu ap stip ri nā ja 
par valstsvie nī bas tre ne ri. Sa dar bī ba bei dzās 
2001. ga dā pēc ne iz šķir ta ar Sa nma rī no. Kopš 
tā lai ka viņš strā dā jis ar da žā diem An gli jas klu
biem un – itin sek mī gi. Pie mē ram, ar «Bris tol 
City» viņš ne ti kai ie kļu va «Cham pi on ship», bet 
pat cī nī jās fi nā lā par ie kļū ša nu prem jer lī gā. Šo
gad viņš «Cham pi on ship» lī gā ie ve da «Yeovil 
Town», iz pel no ties «Le agu e 1» se zo nas la bā kā 
tre ne ra bal vu!

Jans Ko CI ANS 
(55; Slo vā ki ja)
Spē lē jis Čeho slo vā ki jas iz la sē, pa lī dzot tai 
1990. ga dā aiz kļūt līdz ce tur tdaļ fi nā lam Pa
sau les kau sa iz cī ņas fi nāl tur nī rā. Šo gad ap rit 
20 ga du, kopš strā dā par tre ne ri. Strā dā jis ne 
ti kai Slo vā ki jā, bet arī Vā ci jā – bi jis pa līgs tā dos 
klu bos kā «Koln» un Fran kfur tes «Ein tracht» – 
un pat Ķī nā, kur bi ju si pē dē jā pie re dze. Strā
dā jis arī par Slo vā ki jas valstsvie nī bas gal ve no 
tre ne ri – no 2006. līdz 2008. ga dam, kam se
ko ja pa lī ga darbs Aus tri jas iz la sē no 2008. līdz 
2009. ga dam.

«mēs ne drīk stam vi ņus rup ji muļ ķot – ve cīt, nu pa gai di līdz  
sep tem brim vai ok tob rim. Tas bū tu smiek lī gi.»
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LABS gADS Po LI JĀ
IL VARS KoS CIN KE VIČS

Tie lai ki, kad Po li jā spē lē ja čet ri pie ci mū sē jie, ir pa gā ju ši, ta ču sai tes ar šās valsts  
spē cī gā ko lī gu – eks trak la si – pa vi sam nav sa rau tas. Aiz va dī ta jā se zo nā tur spē lē ja  
cen tra pus sargs Ar tis Laz diņš, un, kā viņš at zi na sa ru nā ar SA, tā vi ņam bi ju si la bā kā 
kar je rā. To pa šu dro ši vien var teikt arī par vi ņa pār stā vē to klu bu gli vi ces «Pi ast», kas 
Po li jas čem pio nā tā pir mo rei zi fi ni šē jis la bā ko čet ri nie kā. Jau šo va sar klubs de bi tēs arī 
Eiro kau sos. Ar vai bez Laz di ņa sa stā vā, jau tā jums vēl ir at klāts.

Bron za aiz gā ja gar de gu nu
Ar ta cen tie ni iz rau ties no Lat vi jas čem pio

nā ta virs lī gas ru tī nas il ga vai rā kus ga dus, līdz 
pērn vi ņam iz de vās pa rak stīt lī gu mu ar Po li
jas eks trak la ses jaun pie nā cē ju Gli vi ces «Pi ast». 
To brīd tā dau dziem šķi ta ko man da, kas dro ši 
vien cī nī sies par vie tas pa lik ša nu eli tē, un, zi
not, ka tā ne bi ja no «res nā ga la», lim baž nie
kam ti ka pro gno zēts re gu lārs spē les laiks. Ot rā 
pro gno ze pa tie šām pie pil dī jās, jo Ar tis iz gā ja 
lau ku mā 22 no 30 se zo nas spē lēm, ta ču pirm

ās sa ka rā gan ti ka aiz šauts stip ri grei zi. Rau gi, 
ti kai re tais spē ja pa re dzēt, ka klubs, kas eks
trak la sē ga ta vo jās aiz va dīt ti kai tre šo se zo nu tā 
pa stā vē ša nas vēs tu rē, uz lēks tik augs tu.

Un ne maz daudz ne trū ka, lai ie kos tos 
bron zā. Tas, ka tas to mēr ne iz de vās, Ar tim ir 
sā pī gā kais te mats ko pu mā tik so lī da jā se zo nā. 
«Ko tur slēpt – dik ti jau gri bē jās to me da ļu,» 
sa cī ja 27 ga dus ve cais pus sargs. «Se zo nas bei
gās ti cē jām, ka spē sim kva li fi cē ties Eiro kau
siem. Gā jām uz to, ne do mā jot, ka va rē tu zau

dēt vai tam lī dzī gi. Prā tā bi ja ti kai uz va ra un 
trīs pun kti kat rā spē lē. Rei zē ar to, pro tams, 
gri bē jām iz cī nīt arī tre šo vie tu, lai arī sa pra
tām, ka tas būs grū ti. Va ja dzē ja pē dē jā spē lē 
ne iz šķir tu, un viss bū tu su per īgi, bet arī par 
kva li fi cē ša nos UE FA Eiro pas lī gai vis i ir ļo ti 
prie cī gi.»

Uz jau tā ju mu, kā pie trū ka pē dē jā spē lē, 
ku rā bi ja da rī ša na ar lī gas vā jā ko ko man du 
«Belchatow», Ar tis no smē ja, ka vi ņa at ra
ša nās lau ku mā. Dis kva li fi kā ci jas dēļ viņš šo 
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spē li vē ro ja no tri bī nēm. «Pi ast» ta jā ma čā 
no nā ca zau dē tā jos ar 0:3, tad di vus vār tus 
at spē lē ja, bet tik va ja dzī go ne iz šķir tu ma
ča ga lot nē iz raut ne spē ja – 2:3. Ņe mot vē rā, 
ka kon ku ren ti cī ņā par tre šo vie tu Vroc la vas 
«Slask» pē dē jā kār tā cie ta sa grā vi ar 0:5 čem
pi onei Var ša vas «Le gi a», punkts bū tu bi jis 
bron zas vēr tī bā. «Lai kam jau gal vās bi ja tas, 
ka ce ļa zī me uz Eiro kau siem ir ro kā. Tre ne ris 
pirms spē les par to gan ne ru nā ja. Tei ca, ka 
tre šā vie ta ir ob li gā ti jā iz cī na, ta ču re zul tāts 
«iz gā ja» 0:3 un sa smelt iz lie to ūde ni vairs ne
spē jām. Bū tu jau skais ti dzī ves grā ma tā ie rak
stīt to tre šo vie tu...»

To mēr ko pu mā mie les nav pa li ku šas, drī
zāk – gan da rī jums. «Šī no teik ti man bi ju si la
bā kā se zo na kar je rā,» sa cī ja Laz diņš, kurš pie
au gu šo fut bo lā līdz šim bi ja pār stā vē jis vie nī
gi Lat vi jas ko man das «Audu», FK «Vents pils» 
un FK «Jel ga va». «Se zo na ir iz de vu sies, jo šeit 
ir labs lī me nis, pats spē lē ju, un arī tre ne ris uz
ti cē jās. Prieks, ka pa lī dzē ju ko man dai iz cī nīt 
ce tur to vie tu. Re dzu, ka es mu pro gre sē jis, ta
gad jū tos pār lie ci nā tāks par sa viem spē kiem.»

Bu ča no līdz ju tē ja
Ar tis at klā ja, ka pār lie cī bu par sa viem spē

kiem vei ci nā ju si ne ti kai tre ne ra uz ti cī ba, kas 
iz pau dās at vē lē ta jā spē les lai kā, bet arī sil tais 
līdz ju tē ju at balsts. «Aži otā ža par fut bo lu šeit ir 
mil zī ga,» sa cī ja Laz diņš. Ska to ties pē dē jo ma
ču tri bī nēs, 30 mi nū tes vel tī jis tam, lai snieg tu 
auto grā fus un fo to gra fē tos ko pā ar līdz ju tē
jiem. «Ta ču arī ar trīs des mit mi nū tēm vēl ne
bi ja ga na,» viņš no smē ja. «Fut bo lis tus te mīl 
rik tī gi – rauj nost krek lu, rauj aiz ro kām...»

Spil gta epi zo de no ti ku si pēc tam, kad ko
man da pēc se zo nas pē dē jās spē les vei ku si go
da ap li, lai pa teik tos līdz ju tē jiem par at bal stu 
vis as se zo nas ga ru mā un arī prie cā tos par ce
ļa zī mi uz UE FA Eiro pas lī gu. Viens fans pa lū
dzis, lai Ar tis vi ņa ma za jam pui kam uz dā vi na 
krek lu, ko lat vie tis lab prāt arī iz da rī jis. «To 
re dzē ja viens ve cāks vī rie tis – pa vi sam svešs, 

pie nā ca klāt, ma ni ap ķē ra un sā ka bu čot... 
Viņš bi ja prie cīgs, ka es mu ie prie ci nā jis ma zo 
pui ku, lai arī vi ņu ne maz ne pa zi na.»

Tie, kas jau il gā ku lai ku se ko Lat vi jas fut
bo lis tu gai tām ār ze mēs, dro ši vien la bi at ce
ras, cik sil ti Po li jā sa vu laik ti ka at bal stīts kād
rei zē jais eks trak la ses snai pe ris Ar tjoms Rud
ņevs. Vi ņa auto grā fi, kop bil des un krek li bi ja 
ļo ti pie pra sī ti...

gri bē tu pa likt
Laz di ņam ar ko man du bi ja lī gums uz vie

nu se zo nu, tā pēc šo brīd rit pār ru nas par sa
dar bī bas tur pi nā ša nu. To no slēgt bi ju si ie spē
ja jau se zo nas gai tā, ta ču, ka mēr Ar tis ne bi ja 
ie pa zi nis Po li jas čem pio nā tu un ko man du, ar 
šā du lē mu mu ne stei dzies. Vie nu brīd ap svē ris 
arī ie spē ju mek lēt lai mi Ame ri kā. Ta ču se zo
nas gai tā, pa ma zām ie jū to ties ko man dā un 
klu ba dzī vē, sa pra tis, ka šī ir vie ta, kur vē las 
pa likt. Ja ne no tiks kāds straujš pa vēr siens, 
Ar tis tur pi nās spē lēt Gli vi cē. 

Viņš ne slē pa, ka vi ņam sim pa ti zē ju si kon
ku ren ce, kas aiz va dī ta jā se zo nā bi ju si «Pi ast» 
ko man dā. «Tik līdz ne esi ga tavs, esi ār ā no sa
stā va. Ta ču es tā das lie tas ne uz ņe mu per so
nī gi, ja zi nu, ka tie šām es mu no spē lē jis slik ti. 
Uz reiz ne do mā ju – kā pēc man tre ne ris ne dod 
ot ru ie spē ju! Es sa pro tu, ja tre ni ņos strā dā
šu, tad arī tik šu spē lēt. Tre ne ris jau to vi su 
redz  – cit reiz pa mai na spē lē tā jus, jo pa mai
nās shē ma vai pre ti nieks. Es to vi su ne ņe mu 
pie sirds!»

Da lī bu UE FA Eiro pas lī gā «Pi ast» sāks ar 

2. kār tu, kur būs starp ne iz lik ta jām ko man
dām. Spē les pa re dzē tas jū li ja ot ra jā pus ē. Tik
mēr jaun ā se zo na Po li jas eks trak la sē sāk sies 
augus tā. 

LABS gADS Po LI JĀ

«To re dzē ja viens ve cāks vī rie tis –  
pa vi sam svešs, pie nā ca klāt, ma ni ap ķē ra 

un sā ka bu čot...»

AR TIS LAZ DIŅŠ
Dzi mis: 1986. ga da 3. mai jā Lim ba žos
Po zī ci ja: cen tra pus sargs
Augums:  1,81 cm
Svars: 77 kg

klu bi
2000.–2004. «Cher no mo rets USA», ASV 
2004. gads  FK «Auda»  10/0* 
2005. gads FK «Auda» (1. lī ga)  26/4
2006. gads  FK «Vents pils» 3/0
2007. gads  FK «Vents pils» 3/0
2008. gads  FK «Vents pils» 17/1
2009. gads  FK «Vents pils» 18/0
2010. gads FK «Jel ga va» 24/0
2011. gads FK «Jel ga va» 25/2
2012. gads FK «Jel ga va» 16/0
2012./2013. Gli vi ces «Pi ast», Po li ja 22/1

* Spēles/vārti (Žur nā lis ta Val te ra Ni ka na un  

FK «Auda» pre zi den ta Ju ra Gor kša sta tis ti ka)

lat vi jas valstsvie nī bā
Aiz va dī jis 11 spē les, vār tus nav gu vis.
De bi tē ja 2010. ga da 19. jū ni jā Kau ņā: Igau ni ja – 
Lat vi ja 0:0; nā ca lau ku mā uz mai ņu 65. mi nū tē.

Pa nā ku mi
Lat vi jas čem pi ons  ar FK «Vents pils» (2008.).
Lat vi jas kauss  ar FK «Vents pils»  (2007.) 
 un FK «Jel ga va»  (2010.).

Gli vi ces «Pi ast» (Po li ja)
Di bi nāts:  1945. ga dā.
Gal ve nais tre ne ris:  Mar cins Boršs (40 ga du; Po li ja);
  ko man du tre nē kopš 2010. ga da jū ni ja.
Sta di ons:  «Pi ast» (10 037).

Pa nā ku mi
Po li jas 1. lī gas čem pi ons  (2012.).
Po li jas kau sa fi nā lists di vas rei zes  (1978., 1983.).

ie priek šē jās pie cās se zo nās
2012./2013. 4. vie ta (eks trak la se)
2011./2012. 1. vie ta (1. lī ga)
2010./2011. 5. vie ta (1. lī ga)
2009./2010. 16. vie ta (eks trak la se)
2008./2009. 10. vie ta (eks trak la se) 
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RAI MoNDS RU DZĀTS

Šo va sar no ti ka tas, kam ag rāk vai vē lāk  
bi ja jā no tiek. Bra zī lie šu fut bo la zvaig zne 
Ne imārs bei dzot ir iz pel dē jis dzi ļā kos  
ūde ņos. Turp māk mēs vi ņu re dzē sim  
«Bar ce lo na» for mas tēr pā, spē lē jot ple cu 
pie ple ca ar pē dē jos ga dos vis aug stāk  
vēr tē to fut bo lis tu pa sau lē ar gen tī nie ti  
Li one lu Me si. Pe lē un Ma ra do na vie nā  
ko man dā: arī šāds sa lī dzi nā jums iz skan, 
rak stu ro jot jaun o sa vie nī bu, ku ru dar bī bā 
vē las re dzēt vis i fut bo la vē ro tā ji. 

Bei dzot Eiro pā
Ne imā ra ie ra ša nos Eiro pā fut bo la pa sau le gai dī ja jau sen. Vis maz 

pē dē jos di vus ga dus, kad ne viens tran sfē ru logs – vai tas jan vā ris vai 
trīs va sa ras mē ne ši – ne bi ja ie do mā jams bez spe ku lā ci jām ap Ne imā
ra ie spē ja mo pie vie no ša nos kā dam no Eiro pas fut bo la gran diem. 
«San tos» fut bo lis ta vārds no piet nā kā vai ne no piet nā kā ap da rē ir ti cis 
sais tīts ar te ju vis iem Eiro pas nau dī gā ka jiem klu biem, ta ču vis bie žāk – 
abu Spā ni jas gran du kon tek stā. 

Lai arī pē dē jo ga du lai kā pub lis ko tel pu pie pil dī ja da žā das ver si jas 
par to, kā da va rē tu būt pār ejas sum ma, ko par Ne imā ru nāk sies sa
mak sāt (bi ja pat ver si ja, ka va rē tu krist tran sfē ru re kords), iz nā kums 
ir ie spai dīgs, ta ču nav šo kē jošs. 57 mil jo ni eiro bi ja sum ma, ko gal dā 
no li ka «Bar ce lo na» klubs, lai il gi kā ro to fut bo lis tu ie gū tu sa vā īpa šu
mā. Lī gums ar Ne imā ru ir no slēgts uz pie cām se zo nām. «Nau dai nav 
ne vai nas, bet lai me ir pri ori tā te. Mēs [Ne imā ra tēvs ir arī vi ņa aģents] 
iz lē mām nākt uz «Bar ce lo na». Man bi ja daudz pie dā vā ju mu, bet es no
lē mu se kot sir dij,» uz reiz pēc pie vie no ša nās jaun ajam klu bam sa vu lē
mu mu skaid ro ja 21 ga du ve cais Ne imārs. Vi ņu Bar se lo nā sa gai dī ja ar 
vē rie nu – vis pirms no rī ko ja pri vā tu čār ter rei su, bet pēc tam sim tiem 

Ja Pe lē un Ma ra do na bū tu spē lē ju ši ko pā...
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fo to grā fu ķē ra kad rus ar Ne imā ru un klu ba em blē mu fo nā. 
Vēl pēc tam Ne imārs ti ka pir mo rei zi at rā dīts «Bar ce lo na» 
līdz ju tē jiem  – vai rā ki des mi ti tūk sto ši bi ja ie ra du šies uz 
ofi ci ālo pre zen tā ci ju «No u Camp» sta di onā. Pēc pre zen tā
ci jas Ne imārs me di jiem at zi na, ka ir bi jis grū ti no tu rē ties, 
ne no bir di not kā du asa ru – tik spē cīgs ir bi jis sa viļ ņo jums. 

«Mans sap nis ir pie pil dī jies. Ne kad ne es mu uz trau cies 
par to, vai es mu la bā kais pa sau lē. La bā kais jau ir šeit, un tas 
ir Me si. Es mu viens no lai mī gā ka jiem cil vē kiem pa sau lē, jo man 

ir ie spē ja spē lēt ko pā ar vi ņu. Tas ir gods. Es mu ļo ti lai mīgs 
par sa va sap ņa pie pil dī ša nu,» pre ses kon fe ren cē iz tei cās 
Ne imārs. No pro tams, ka vēl me spē lēt «Bar ce lo na» iz rā
dī jās stip rā ka par ci tu klu bu ne ma zāk bie za jiem nau das 
ma kiem. Die nu pirms pār ejas ap stip ri nā ša nas «San tos» pa
vēs tī ja, ka esot sa ņē mu ši di vus pie dā vā ju mus par Ne imā ru. 
No pro tams, ka otrs bi ja no Mad ri des «Re al». 

Pē dē jos di vus trīs ga dus Ne imārs un arī «San tos» klu ba 
pār stāv ji ne no gu ru ši dek la mē ja, ka fut bo lists pa liks sa vā dzim te

Ja Pe lē un Ma ra do na bū tu spē lē ju ši ko pā...
«mans sap nis ir pie pil dī jies. ne kad ne es mu uz trau cies par to, vai 
es mu la bā kais pa sau lē. la bā kais jau ir šeit, un tas ir me si. es mu 

viens no lai mī gā ka jiem cil vē kiem pa sau lē, jo man ir ie spē ja spē lēt 
ko pā ar vi ņu. Tas ir gods.»

Brazīlietis neimārs (pa kreisi) un 
argentīnietis mesi šodien ir tas pats, 
kas brazīlietis Pele un argentīnietis 
maradona kādreiz. divi šādi talanti 
plecu pie pleca - tā ir intriga visa  
pasaules futbola mērogā.
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nē līdz pat 2014. ga da Pa sau les kau sa iz cī ņai, 
kas no tiks Bra zī li jā, ta ču si tu āci ja pa mai nī jās 
ša jā pa va sa rī, kad Ne imā ra aģents pa zi ņo ja, 
ka fut bo lists pa me tīs «San tos» jau pirms Pa
sau les kau sa iz cī ņas. Jaun o se zo nu Ne imārs 
aiz va dīs jau Eiro pā. 

Pe lē man ti nieks 
Par fut bo la ka ra li dē vē tais bra zī lie tis Pe lē 

ar sa vu snie gu mu fut bo la vēs tu rē ir at stā jis 
tik daudz pirk stu no spie du mu, ka katrs ta
lan tīgs Bra zī li jas uz brū ko šā ti pa fut bo lists, 
ku ram pa redz spo žu nā kot ni, tiek saukts par 
vi ņa tra dī ci ju tur pi nā tā ju, man ti nie ku. Ne
imārs nav iz ņē mums, to mēr šo reiz ko pī go 
pa zīm ju ir maz liet vai rāk ne kā ci tos ga dī ju
mos. Ne imārs ir otrs la bā kais vār tu gu vējs 
«San tos» klu ba vēs tu rē aiz Pe lē  – 138  vār ti 
229  spē lēs. Tie ši Ne imārs ir vis tie šāk at bil
dīgs par to, ka «San tos» pē dē jos ga dos ir bi
ju ši tik veik smī gi: 2010.  ga dā ie gūts Bra zī
li jas kauss, 2011. ga dā «Co pa Li ber ta do res» 
(pres ti žā kā tro fe ja Dien vid ame ri kas klu bu 

fut bo lā, ko klubs ie priek šē jo rei zi bi ja iz cī nī
jis vēl Pe lē ērā – 1963. ga dā), kā arī trīs rei
zes pēc kār tas iz cī nīts Sa npau lu spē cī gā kās 
ko man das no sau kums. Vai rāk klu ba vēs tu rē 
ir ie spē jis ti kai Pe lē ar sa viem par tne riem, 
kurš sa vu kar je ru bei dza aiz va dī tā gad sim ta 
70. ga dos. 

Zī mī gi  – pērn Pe lē pa zi ņo ja, ka Ne imārs 
esot la bāks fut bo lists par Li one lu Me si. Uz 
šā du at klās mi fut bo la ka ra li uz ve di nā ja jau
tā jums, vai Me si ga dī ju mā ne esot la bāks par 
pa šu fut bo la ka ra li. «Vien mēr ir bi ju ši sa lī dzi
nā ju mi ar Ma ra do nu, sa kot, ka viņš esot bi jis 
la bāks par Pe lē. Ta gad da ži teic, ka Me si esot 
la bāks par Pe lē. Re dziet, vi ņam vis pirms ir jā
kļūst la bā kam par Ne imā ru, kāds viņš pa gai
dām nav. Viņš ir pie re dzē ju šāks,» 2012. ga da 
ap rī lī iz tei cās Pe lē. Lie ki pie bilst, ka šāds iz
tei kums bi ja star ta šā viens dis ku si jām. Ta jās 
ie sais tī jās arī Dje go Ma ra do na, bra zī lie šu 
le ģen das ap gal vo ju mu no sau cot par stul bu. 
«Var būt Ne imārs arī ir la bā kais fut bo lists pa
sau lē, ta ču ti kai tad, ja Me si at ro das uz ci tas 
pla nē tas,» ko do līgs bi ja Ma ra do na. Un ta gad 
būs itin la ba ie spē ja sa lī dzi nāt...

Kad pa sau li ap li do ja jau nu mi par Ne imā
ra pie vie no ša nos «Bar ce lo na», ār val stu me di
ji at kal me dī ja Pe lē, lai pra sī tu vi ņa vie dok li 
par to. «Ne imārs pē dē jo di vu ga du lai kā ir 
ļo ti pro gre sē jis. Viņš var la bi spē lēt ar abām 

kā jām, var cī nī ties gai sa div cī ņās. Vi ņi abi ir 
lie lis ki spē lē tā ji. Man pa tīk Me si, man pa tīk 
viņš kā spē lē tājs, bet, ja jā sa lī dzi na, es do mā
ju, ka Ne imā ram ir do tī bas spē lēt la bāk ne kā 
Me si...vai var būt ne,» spriež fut bo la le ģen da. 
Sa vu kārt «Bar ce lo na» aiz sargs Da ni Al vešs 
pro gno zē, ka Ne imārs no piet ni va rē tu ar Me
si pa spē ko ties par se zo nas la bā kā fut bo lis ta 
bal vu «Bal lon d’Or» jeb zel ta bum bu. 

Pe lē ļo ti augs tu vēr tē Ne imā ru kā fut bo
lis tu un cer, ka viņš ar sa vu snie gu mu spēs 
pa lī dzēt at griezt Pa sau les kau su Bra zī li jā 
(pre cī zāk – ne ļaus tam iz ce ļot), lī dzī gi kā viņš 
at grie za sla vas die nas «San tos» klu bam. Jā
at zī mē, ka Pe lē sa vas kar je ras lai kā Pa sau les 
kau sa iz cī ņā ar Bra zī li jas iz la si tri um fē ja trīs 
rei zes, un tā ir ti kai vie na no ļo ti augs tu uz stā
dī ta jām fut bo la ka ra ļa la ti ņām, ar ku ru pār va
rē ša nu sa vā kar je rā būs jā sa sto pas Ne imā ram. 
Šo brīd viņš vēl ne vie nu nav no gā zis, ta ču vēl 
vis a kar je ra priekš ā...Starp ci tu, tie ši Pe lē bi ja 
tas, kurš Ne imā ram ie tei ca ne pie ņemt vi li no
šo «Chel se a» pie dā vā ju mu, sa kot, ka an gļu 

fut bols vi ņam ne būs tas pie mē ro tā kais. Tā 
kār tē jais fut bo la bum bas pār val dī ša nas vir tu
ozs ir no nā cis Spā ni jā...

Di vi kap tei ņi uz vie na ku ģa
Li onels Me si un Ne imārs vēl ir ga dos jaun i 

fut bo lis ti, ku riem ir daudz ko pie rā dīt. Ap
ni cī gie sa lī dzi nā ju mi ar Pe lē un Ma ra do nu – 
Bra zī li jas un Ar gen tī nas fut bo la iko nām – bū
tu jā no liek ot ra jā plā nā, vai rāk do mā jot par to, 
kā «Bar ce lo na» va rē tu no Min he nes «Bayern» 
stin gra jām ķet nām iz raut Eiro pas ka ra ļu kro
ni. Ne imā ra po zī ci jas pie mek lē ša na lau ku mā 
būs viens no lie lā ka jiem «Bar ce lo na» gal ve nā 
tre ne ra Ti to Vi la no vas iz ai ci nā ju miem. Aiz
va dī tā se zo na klu bam va rē ja būt arī veik smī
gā ka, tā uz ska tā mi pa rā dī ja «Bar ce lo na» trū
ku mus. Pro ti, ag rā kā spē les ma nie re vairs nav 
pa nā ku mus ne so ša  – «Bayern» ar sa vu mo
di fi cē to ver si ju no slau cī ja kā jas uz tās. Kā arī 
bez Li one la Me si «Bar ce lo na» ir pa vi sam ci ta 
ko man da. Iz ci li no kom plek tē tais klubs tak tis
ki bi ja sa ga ta vots ne pie tie ka mā lī me nī, un šeit 
jau ir gal ve nā tre ne ra at bil dī ba, kurš gan, tais
nī bas la bad jā sa ka, cī nī jās ar ļo ti no piet nām 
ve se lī bas lik stām. 

Jau tā jums pa liek  – kā Ne imārs un Me
si sa dzī vos zem vie na jum ta? Stāsts vai rāk ir 
par ko pī gas va lo das at ra ša nu lau ku mā, ne vis 
sa dzī vē. Abi bū tī bā ir vie nas po zī ci jas, vie na 

sti la spē lē tā ji. Ātr i, teh nis ki, re zul ta tī vi, ta ču 
ma za augu ma. Fi zis kā sa ga ta vo tī ba tiek mi
nē ta kā gal ve nais Ne imā ra trū kums, kas va
rē tu ne daudz ap grū ti nāt vi ņa pir mos so ļus 
Eiro pas fut bo lā, kur tiek īs te no ta daudz fi zis
kā ka spē le ne kā Dien vid ame ri kā. Vai rā ki fut
bo la liet pra tē ji jau ir da lī ju šies sa vās pro gno
zēs par Me si un Ne imā ra sa vie nī bas nā kot ni. 
In te re san ti, ka dau dzi ska ļi vār di fut bo lā pa
redz du eta iz gā ša nos, to pa ma to jot ar Li one
la Me si kā iz teik ta lī de ra klāt būt ni Ne imā ra 
Eiro pas de bi jā. «Bar ce lo na» le ģen da Jo hans 
Kruifs jau ir pa gu vis iz teik ties, ka viņš di vus 
kap tei ņus uz vie na ku ģa ne lik tu, sa vu kārt Zla
tans Ib ra hi mo vičs ar ne pa ti ku at mi nē jās sa vu 
lai ku «Bar ce lo na», sa kot, ka Me si spē lē pēc 
sa va zī mē ju ma. 

Tie sa, ne ma zums ir tā du, kas uz ska ta, ka 
Ne imā ra ie ra ša nās ti kai pa lī dzēs Me si vēl vai
rāk at rai sī ties, jo ro kas (kā jas) nu vi ņam būs 
ie vē ro ja mi brī vā kas. Ja fut bo lis ti spē lē šot ko
man das in te re sēs un sa vu fan tas tis ko meis ta
rī bu liks lie tā, pa lī dzot viens ot ram, fut bo lu 

«var būt ne imārs arī ir la bā kais fut bo lists pa sau lē, ta ču ti kai tad, 
ja me si at ro das uz ci tas pla nē tas,» ko do līgs bi ja ma ra do na.  

Un ta gad būs itin la ba ie spē ja sa lī dzi nāt...
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IN TE RE SAN TI FAK TI 
PAR NE IMĀ RU
• «San tos» ir vie nī gais klubs, ku rā viņš jeb kad  

ir spē lē jis. 2003. ga dā vi ņu uz ņē ma klu ba  
jau nat nes aka dē mi jā, vē lāk – 2009. ga dā – 
 viņš no kļu va lie la jā ko man dā. 

• 20. dzim ša nas die nā viņš gu va sa vus 100. vār tus 
«San tos» la bā. 

• Jau 19 ga du ve cu mā viņš un vi ņa to brīd  
ne piln ga dī gā sirds dā ma kļu va par ve cā kiem  
dē lam. Ņe mot vē rā to, kāds de mo grā fis kais  
sprā dziens pē dē jās se zo nas lai kā pie mek lē ja 
«Bar ce lo na», bra zī lie ša at va sei būs ar ko  
spē lē ties...

• 14 ga du ve cu mā Ne imārs ar vie nu kā ju jau bi ja 
Mad ri des «Re al» rin dās. Viņš jau bi ja iz gā jis  
vis as pār bau des un ga ta vo jās pa rak stīt lī gu mu, 
kad «San tos» no li ka gal dā kriet nu žūk snī ti  
nau das, lai sa vu nā kot nes zvaig zni sa gla bā tu.

• Ne imārs ir vie nī gais bra zī lie šu spor tists,  
kurš ro tā jis ie tek mī gā žur nā la «Ti me» vā ku. 
«Nā ka mais Pe lē» – tāds to reiz bi ja virs raksts.  
Pat pa šam Pe lē uz šā žur nā la vā ka tā arī ne kad 
nav iz de vies pa go zē ties, tā pat kā jeb ku ram ci tam 
šīs valsts spor tis tam. 

• Pir mais klubs, kas sa vu laik iz tei ca  
pie dā vā ju mu par Ne imā ra ie gā di, bi ja  
«West Ham uni ted». Vi ņi 2010. ga dā bi ja ga ta vi 
mak sāt 12 mil jo nus bri tu mār ci ņu. 

• Par spī ti fut bo la le ģen du Pe lē un Ro ma ri o  
lū gu mam, kā arī 14 000 fa nu pa rak stī tai  
pe tī ci jai, Ne imārs ne ti ka ie kļauts Bra zī li jas  
iz la ses sa stā vā 2010. ga da Pa sau les kau sam. 
Tā lai ka iz la ses gal ve nais tre ne ris Dun ga vi ņu  
ne ie kļā va pat kan di dā tu sa rak stā. 

• Ne imārs gu va vār tus jau sa vā pir ma jā spē lē 
Bra zī li jas iz la sē, kad sa rūg ti nā ja ASV iz la si. 

• 190 mil jo ni eiro – šā du lī gu ma iz pir ku ma sum mu 
par Ne imā ru ir no tei cis «Bar ce lo na». 

sa gai dot iz ci lā kā di vu spē lē tā ju sa dar bī ba, 
kā da jeb kad ir pie re dzē ta. Kas zī mī gi – «Bar
ce lo na» pre zi dents San dro Ro sels pirms Ne
imā ra ie gā des bi ja kon sul tē jies ar pa šu Li one
lu Me si. 

Tā gan ne būs, ka Ne imā ra ie ra ša nās ne
ie vie sīs ne kā das ko rek ci jas. Tiek pro gno zēts, 
ka Da vids Vil ja sa vu pē dē jo spē li «Bar ce lo
na» jau ir no spē lē jis, sa vu kārt di vu pē dē jo 
ga du spil gtā ko klu ba jau nat nes aka dē mi jas 
pro duk tu Tel jo un De lo fo spē les laiks kļūs ie
ro be žo tāks, kas va rē tu ne ga tī vi at sauk ties uz 
abu jaun o fut bo lis tu pro gre su. Tiek mē ļots, 
ka 19  ga dus ve cais De lo fo va rē tu tikt iz īrēts 
Dor tmun des «Bo rus si a» – pro gre sa tur pi nā
ša nas no lū kos. 

Fut bo la pa sau le ar ne pa cie tī bu gai da, kad 
va rēs re dzēt vie nā ko man dā spē lē jam Ne imā
ru un Me si – di vus no iz ci lā ka jiem fut bo lis
tiem šo brīd. Ja abi sa pra tī sies la bi, fut bols būs 
ie gu vis ko ie priekš ne pie re dzē tu, bet, ja zvaig
žņu du ets sa gā dās vil ša nos, tad gan...Pa vi sam 
dro ši va ram teikt – gar lai cī gi ne būs! 
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ANA To LIJS KREI PĀNS

Pirms 55 ga diem – 1958. ga da 29. jū ni jā – Bra zī li jas  
fut bo la iz la se ie gu va pir mo no sa viem piec iem pa sau les 
čem pi ones ti tu liem un kļu va par pir mo ko man du no ci ta 
kon ti nen ta, kas tri um fē ja Pa sau les kau sa fi nāl tur nī rā  
Eiro pā. Ta jā tur nī rā Zvied ri jā pa sau le pir mo rei zi  
ie rau dzī ja un ie pa zi na nā ka mo fut bo la ka ra li. Pe le, pil nā 
vār dā – Ed sons Aran tešs du Na si ments. Pe le kļu va par 
jaun āko fi nāl tur nī ra da līb nie ku pa sau les kau su vēs tu rē,  
par jaun āko vār tu gu vē ju un jaun āko pa sau les čem pi onu 
fut bo lā. Fi nāl spē les die nā viņš bi ja 17 ga dus un  
249 die nas vecs. Pie dzi ma Fut bo la ka ra lis.

F U t B o l s

Ta gad tas lie kas ne ti ca mi, bet Pe le va rē ja 
ne maz ne tikt uz Zvied ri ju. Ār pus dzim te nes 
vi ņu vēl la bi ne zi nā ja arī Dien vid ame ri kā, 
sa vu kārt Eiro pā par ta lan tī go jau nek li bi
ja dzir dē jis ti kai re tais (maz, ko tur ru nā!), 
bet re dzē jis vi ņu tur ne bi ja ne viens. Bra zī
li jā Pe le jau bi ja zi nāms fut bo lists, par vi ņu 
jau daudz ru nā ja un rak stī ja, jo viņš jau 15 
(!) ga du ve cu mā de bi tē ja Sa npau lu fut bo la 
klu bā «San tos», iz gā ja uz spē li pret «Co rin
thi ans» un gu va vār tus. FC «San tos» di rek
tors sa jūs mā se ci nā ja, ka tas būs «iz ci
lā kais fut bo lists pa sau lē». Tas bi ja 
1956. ga dā. Nā ka ma jā ga dā viņš 
jau bi ja ko man das pa mat sas tā vā 
un kļu va par lī gas la bā ko vār tu 
gu vē ju, bet vēl pēc ga da – pa sau
les čem pio nā ta ga dā – viņš gu va 
tur nī rā 58 vār tus, kas jo pro jām ir 
re kords. Des mit mē ne šus pēc de bi
jas FC «San tos» rin dās Pe le pir mo rei
zi ti ka uz ai ci nāts Bra zī li jas iz la sē. De bi jas 
mačs no ti ka 1957. ga da 7. jū li jā sla ve na jā 
«Ma ra ca na» sta di onā pret Ar gen tī nu. Bra
zī li ja uz va rē ja ar 2:1 un vie nus vār tus gu va 
arī Pe le, kļū dams par jaun āko vār tu gu vē ju 
ne ti kai Bra zī li jas iz la ses, bet vis pār val stu 
iz la šu vēs tu rē – vi ņam tad bi ja 16 ga di un 9 
die nas. Kā Pe le va rē ja ne braukt uz Zvied ri
ju, kur Bra zī li ja bei dzot ce rē ja ie gūt «Zel ta 
die vie ti»?

Psiho lo ga sprie dums – 
Pe le ne ņemt!

Bra zī li jas iz la se ne brau ca uz Zvied ri ju, lai 
at kal «skais ti no mir tu». Bra zī li ja jau bi ja ne
daudz pie mir sta. 1950. ga da dra ma tis kā ne
veik sme sa vās mā jās (fi nā lā 1:2 zau dē jums 
Urug va jai), tik ļo ti vairs ne sā pē ja zau dē jums 
ce tur tdaļ fi nā lā 1954. ga dā Un gā ri jai (2:4). 
Bra zī li ja brau ca uz va rēt ar jaun u ko man du, 
ku ru jo pro jām uz ska ta par la bā ko Bra zī li jas 
iz la si tās past āvē ša nas vēs tu rē. No 1954. ga da 

sa stā va ko man dā bi ja pa li ku ši ti kai trīs 
fut bo lis ti – aiz sar gi Džal mars un Nil

tons San to si, kā arī «sau sās la pas» 
au tors Di di. Starp iz la ses de bi tan
tiem Pa sau les kau sa fi nāl tur nī rā 
bi ja arī 17 ga dus ve cais Pe le.

«Pe le ir pā rāk in fan tils. Vi ņam 
ļo ti pie trūkst cī ņas spa ra. Viņš ir 

par jaun u, viņš ir slikts ag re sī vā spē lē 
un slik ti to iz tur. Tur klāt viņš emo ci onā li 

ne var ie kļau ties ko man dā un ko man das spē
lē,» tik ka te go risks sprie dums par Pe le bi ja 
Bra zī li jas iz la ses psi hi at ram, vie nam no la
bā ka jiem spe ci ālis tiem val stī ša jā jo mā Žo au 
Kar val je sam. Viņš bi ja iz strā dā jis sa vu spē lē
tā ju vēr tē ša nas tes tu, un Pe le ne at bil da spē lē
ša nai iz la sē. Cits iz la ses de bi tants un vē lā kā 
sla ve nī ba Ga rin ča vis pār ie gu va ti kai 38 no 
ie spē ja ma jiem 123 pun ktiem, un vi ņam – pēc 
Kar val je sa sprie du ma – ne drīk stē ja uz ti cēt 

pat va dīt au to bu su, kur nu vēl ņemt vi ņu iz la
sē uz Pa sau les kau su.   

Fe ola uz ņe mas at bil dī bu
Bra zī li jas iz la ses gal ve nais tre ne ris Vi sen te 

Fe ola uz ma nī gi no klau sī jās psi hi at ru un – iz
da rī ja pēc sa va prā ta. Viņš pa ņē ma at jau ni nā
ta jā iz la sē (ne ti kai sa stā va, bet arī tak tis ka jā 
zi ņā, jo bra zī lie ši at ve da uz Zvied ri ju spē les 
shē mu 4–2–4) gan Pe le, gan Ga rin ču, ku ri bi
ja starp spil gtā ka jiem tur nī ra spē lē tā jiem un 
kļu va sla ve ni vi sā pa sau lē. 

Tie sa, Pe le bi ja arī cits ie mesls, lai pa lik tu 
mā jās. Vi ņam bi ja sa vai no ta kā ja, un pa tie sī
bā Fe ola vi ņu arī ve da uz Zvied ri ju ti kai kā 
re zer vis tu. Ne se nais sa vai no jums un jau nī ba 
bi ja tie ie mes li, ku ru dēļ pir ma jās di vās spē lēs 
(3:0 pret Aus tri ju un 0:0 ar An gli ju, kas bi ja 
pir mais bez vār tu ne iz šķirts Pa sau les kau sa 
fi nāl tur nī ru vēs tu rē) Pe le pa li ka ma lā (spē lē
tā ju mai ņas ma ča lai kā to reiz vēl ne drīk stē ja 
veikt). Ma lā pir ma jās di vās spē lēs pa li ka arī 
Ga rin ča. Abi ar Pe le vi ņi de bi tē ja ma čā pret 
PSRS iz la si, bra zī lie ši uz va rē ja ar 2:0 (abus 
vār tus gu va Va va). Var teikt, ka kopš šīs spē les 
Fe ola at ra da īs to op ti mā lo ko man das vir knē
ju mu. Ar Pe le un Ga rin ču. 

Pe le pir mais še devrs
Sa vus pir mos vār tus tur nī rā Pe le gu va 

nā ka ma jā spē lē – ce tur tdaļ fi nā lā pret Vel su. 

Bra zī li jas pir mais ti tuls. 
FUT Bo LA KA RA ĻA PIE DZIM ŠA NA
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Tas no ti ka spē les 66. mi nū tē, kad bra zī lie ši 
jau sā ka ma nā mi ner vo zēt, jo ne kā di ne spē
ja uz lauzt vel sie šu aiz sar dzī bu. Tie kļu va par 
uz va ras vār tiem, jo spē le tā arī bei dzās – 1:0 
Bra zī li jas la bā. Tas bi ja Pe le pir mais še devrs 
pa sau les čem pio nā tos. 

Di di no so da lau ku ma lī ni jas ie spē lē ja 
bum bu Pe le, kurš at ra dās ar mu gu ru pret vār
tiem un li kās, ka ne ko ne spēs iz da rīt. Pe le ar 
krū tīm ap tu rē ja bum bu, jau gri bē ja pa grie zie
nā iz da rīt si tie nu, ta ču pa ma nī ja priekš ā kā da 
pre ti nie ka kā ju un vien kār ši maz liet pa si ta 
bum bu uz augš u – sve šā kā ja pa bum bu ne
trā pī ja, to ties Pe le ļā va bum bai at sis ties no zā
lā ja un iz da rī ja zi be nī gu si tie nu. Bum ba skā ra 
kā da ci ta vel sie ša kā ju un ga rām vārt sar gam 
Kel si jam ie li do ja tīk lā. 

«Ne zi nu, cik rei žu es pa le cos un klie dzu 
«Go oo ool! Go oo ool! Go oo ool!». Mil zī gais 
psiho lo ģis kais spie diens, kas ma ni spie da ko
pā no iek šie nes, pēk šņi at ra da iz eju uz ār u. 
Es rau dā ju kā bērns, ka mēr ko man das bied ri 
ma ni ap skā va un gan drīz vai žņau dza,» at ce
rē jās vē lāk Pe le. «Šie vār ti man ir īpa ši sva rī gi. 

Tie bi ja iz šķi ro ši vār ti mū su ko man dai, kas ļā
va ie kļūt pus fi nā lā, tie bi ja ma ni pirm ie vār ti 
Pa sau les kau sā. Ne teik šu, ka tie bi ja vie ni no 
skais tā ka jiem vār tiem, ta ču vie ni no sva rī gā
ka jiem ma nā kar je rā – no teik ti.»

Te jā min vēl di vas īpa šī bas, ku ras pie mi ta 
Pe le. Pe le bi ja ne ti kai ļo ti ātrs – 100 met rus 
viņš va rē ja no skriet ātr āk par 11 se kun dēm, 
vi ņam vēl bi ja arī bi ja ļo ti plats re dzes leņ ķis 
jeb ļo ti la ba pe ri fē ris kā re dze (to gan psi hi atrs 
Kar val jess ne va rē ja zi nāt, to jau stip ri vē lāk 
kon sta tē ja spe ci ālos iz mek lē ju mos). Tas ļā va 
Pe le zi be nī gi no vēr tēt si tu āci ju lau ku mā, kas 
ne mi tī gi mai nī jās, un acu mir klī pie ņemt la
bā kos lē mu mus. 

La bā kais Pe le pus laiks
Pus fi nā los ti kās Bra zī li ja ar Fran ci ju un 

Zvied ri ja ar Vā ci ju (VFR). Dau dzi uz ska ta, ka 
Bra zī li jas un Fran ci jas mačs bi ja «īs tais fi nāls» 
un ka ša jā spē lē Pe le aiz va dī ja la bā ko pus lai ku 
sa vā kar je rā. 

Pe le pus fi nā lā gu va trīs vār tus un vi sus 
ot ra jā pus lai kā jeb pre cī zāk – 23 mi nū šu lai

Pe le maz liet ap ju cis ko man das  
ģēr btu vē... kas ma ni gai da lau ku mā?

ç Tas jau ir 1970. gads. mehiko.  
Futbola karalis Pele –  
trīskārtējs pasaules čempions. 

Pe le ve cā ku ap skā vie nos –  
mam ma do na se les te Aran te ša un  
tēvs Žo au ra moss du na si men tu  
(fut bo la ap rin dās bi ja zi nāms kā  
don din ju; spē lē ja «At le ti co mo nei ro», 
«Flu mi nen se» un «Bau ru At le ti co»,  
se šas spē les un 19 vār tu Bra zī li jas  
iz la sē).

«Pe le ir pā rāk in fan tils. vi ņam ļo ti pie trūkst cī ņas spa ra. viņš ir par 
jaun u, viņš ir slikts ag re sī vā spē lē un slik ti to iz tur. Tur klāt viņš 

emo ci onā li ne var ie kļau ties ko man dā un ko man das spē lē.» 

Bra zī li jas pir mais ti tuls. 
FUT Bo LA KA RA ĻA PIE DZIM ŠA NA
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kā. Pus fi nāls starp Bra zī li ju un Fran ci ju ti ka 
gai dīts īpa ši, jo ta jā ti kās ko man da, kas vēl 
ne bi ja zau dē ju si ne vie nus vār tus (Bra zī li ja), 
pret ko man du, ku ra bi ja gu vu si jau 16 vār tus 
(Fran ci ja). Ce rī bas ne ti ka pie vil tas – ar 5:2 
uz va rē ja Bra zī li ja, ta ču šāds re zul tāts ne būt 
ne lie ci na, ka bra zī lie šiem tā bi ja past ai ga pa 
«Ra sun da» sta di ona zā lī ti. Jau 2. mi nū tē Va va 
gu va vār tus, bet pēc 7 mi nū tēm tur nī ra la bā
kais vār tu gu vējs un jo pro jām Pa sau les kau su 
fi nāl tur nī ru re kor dists (ta jā čem pio nā tā gu va 
13 vār tus) Žists Fon tēns pa nā ca 1:1. Pus lai
ka iz ska ņā Di di iz vir zī ja bra zī lie šus va dī bā – 
2:1. Pirms di vām mi nū tēm sa vai no ju mu gu
va Fran ci jas iz la ses kap tei nis un aiz sar dzī bas 
balsts Ro bērs Žon kē, tas no teik ti bū tis ki ie
tek mē ja turp mā ko spē les gai tu, ta ču vēl vai
rāk to ie tek mē ja – Pe le.

Ta ču vis pirms jā at grie žas pir ma jā pus lai
kā. Pe le iz gā ja uz spē li ar tā du no ska ņo ju
mu, ka pēc Fon tē na gū ta jiem vār tiem pa ķē ra 
bum bu no vār tiem, skrie šus no gā dā ja to lau
ku ma cen trā un klie dza uz sa viem pie re dzē
ju šā ka jiem ko man das bied riem: «Ne zau dē
jam lai ku! Pa mos ta mies!» Bū tu sa pro tams, ja 
tā rī ko tos ko man das kap tei nis vai kāds no tās 
lī de riem, bet 17 ga dus vecs jau nek lis... Vi si iz
brī nā ska tī jās uz Pe le. Te nu bi ja – nav cī ņas
spa ra, kau ji nie cis ku ma, rak stu ra... Sa vus trīs 
vār tus Pe le gu va lai kā no 52. līdz 75. mi nū
tei. Tas bi ja pir mais vi ņa «hattrick» Bra zī li

jas iz la ses rin dās. Bra zī lie šiem bi ja vēl vis maz 
4–5 ie spē jas gūt vār tus, Pe le ne bi ja skops pie
spē lēs un iz vei do ja lie lis kas ie spē jas gūt vār
tus Va va, Za ga lo, Ga rin čam un ci tiem, ta ču 
lik te nis (un vārt sargs) pa sar gā ja Fran ci ju no 
sa grā ves.

Pēc spē les Fran ci jas iz la ses vārt sargs Klods 
Abe su tei ca: «Es la bāk spē lē tu pret des mit vā
cie šiem ne kā pret vie nu bra zī lie ti.»

Pē dē jais so lis
At li ka pē dē jais mačs. Fi nāls pret Zvied

ri ju, kas ne bez ties ne šu pa lī dzī bas pus fi nā
lā uz va rē ja VFR iz la si (3:1). «Jaun ā» pa sau le 
pret «Ve co» pa sau li – pro ti, pir mo rei zi 
pa sau les kau su vēs tu rē (tas bi ja 6. 
fi nāl tur nīrs) fi nā lā ti kās Eiro pas 
un Dien vid ame ri kas iz la se.

Bra zī li jas iz la se pa sau les čem
pio nā ta lai kā mi ti nā jās ne tā lu no 
Gē te bor gas. Vi sap kārt mežs, ne
viens ne trau cē, ta ču bra zī lie ši arī 
ne gar lai ko jās. Vi ņi ie slē dza pa ta fo
nu, at ska ņo ja līdz pa ņem tās ska ņu pla tes ar 
bra zī lie šu me lo di jām un tur pat zā lī tē mi tek ļu 
priekš ā iz klai dē jās. Jaut rā no ska ņo ju mā ri tē ja 
arī tre ni ņi, ku ros vārt sar gi ne re ti spē lē ja lau
ku mā, aiz sar gi – uz bru ku mā, uz bru cē ji – aiz
sar dzī bā utt. Im pro vi zā ci ja un jaut rī ba, ta ču, 
jo sva rī gā kas kļu va spē les, jo bez rū pī ba ma
zi nā jās. Tre ni ņi kļu va ar vien in ten sī vā ki un 

sa sprin gtā ki. Zvied ri jas iz la ses gal ve nais tre
ne ris an glis Džordžs Rei nors pa to lai ku lau zī
ja gal vu, kā ap tu rēt bra zī lie šu uz bru ku ma viļ
ņus. Grū ti pa teikt, uz kā diem ar gu men tiem 
bal stī jās Rei nors, ta ču pirms fi nā la zvied ru 
laik rak stos pa rā dī jās vi ņa se ci nā jums: «Ja 
bra zī lie ši pirm ie zau dēs vār tus, tad vi ņu rin
dās sāk sies pa ni ka!» Ie spē jams, ka bra zī lie ši 
to ne bi ja la sī ju ši, bet, ja vi ņiem to kāds at
stās tī ja, die zin vai vi ņi to ņē ma gal vā. Die
nu pirms fi nāl spē les un tās die nā li ja lie tus, 
kas mi tē jās ti kai ne il gi pirms ma ča sā ku ma. 
Zvied ri pie li ju šo lau ku mu uz ska tī ja par sa vu 
trum pi cī ņā ar teh nis kā ka jiem un ātr āka jiem 
bra zī lie šiem. 

«Ra sun da» sta di ona tri bī nēs uz fi nā lu sa
nā ca 50  000 ska tī tā ju. Zvied ru tre ne ris Rei

nors sa ņē ma to, uz ko ce rē ja – jau 5. mi nū tē 
viens no sla ve nā ka jiem spē lē tā jiem Zvied ri
jas fut bo la vēs tu rē Nilss Lid holms gu va vār
tus – 1:0 zvied ru la bā. Bra zī lie ši pir mo rei zi 
ša jā tur nī rā no kļu va ie dzi nē ju lo mā, un ra dās 
ie spē ja pār bau dīt, cik pa rei za būs Rei no ra te
ori ja par pa ni ku bra zī lie šu rin dās. Te ori ja sa
gā zās kā ve ca sē ta... Jau 9. mi nū tē Va va pa nā
ca 1:1, un vi su at li ku šo spē les lai ku lau ku mā 
do mi nē ja Bra zī li ja. Ga la re zul tāts – 5:2  – vēl 
bi ja zvied riem lab vē līgs... Di vus vār tus fi nāl
ma čā gu va Pe le, kurš ar 6 gū tiem vār tiem kļu
va par vie nu no tur nī ra re zul ta tī vā ka jiem spē
lē tā jiem – 13 vār ti bi ja Fon tē nam, bet 6 vār ti 

bi ja vēl arī sla ve na jam vā cie tim Hel mu
tam Rā nam. 

«Gri bē jās no lai mes kliegt, bet 
ne bi ja balss,» at ce rē jās vē lāk Pe
le, ku ru pēc fi nāl svil pes pār ņē ma 
his tē ri ja. «Kā jas pēk šņi sa ļi ma. Ju
tu, ka krī tu. Ap zi ņa ma ni pa me ta. 

Kad at jē dzos, ie rau dzī ju ap kārt ko
man das bied rus, ku ri arī rau dā ja no 

lai mes. Vārt sargs Žil mārs, ap skā vis ma ni, 
tei ca: «Rau di, pui ka, rau di! Tas ir lie lis ki!»»

Bra zī li jas iz la se vei ca go da ap li ar Bra zī li
jas ka ro gu, tad vēl vie nu – ar Zvied ri jas ka ro
gu (bra zī lie ši pēc kat ras no uz va rē ta jām spē
lēm at stā ja lau ku mu arī ar zvied ru ka ro gu, tā 
iz pel no ties vie tē jās pub li kas sim pā ti jas). Tad 
ko man das kap tei nim Bel lī ni ti ka pa snieg ta 

«Gri bē jās no lai mes kliegt, bet ne bi ja balss,» at ce rē jās vē lāk Pe le, 
ku ru pēc fi nāl svil pes pār ņē ma his tē ri ja. «kā jas pēk šņi sa ļi ma.  

Ju tu, ka krī tu. Ap zi ņa ma ni pa me ta.»

í Bra zī li jas un Zvied ri jas iz la ses  
spē lē tā ji «ra sun da» sta di onā 50 ga du 
pēc 1958. ga da fi nā la. vi dū – Pe le.
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Ži la Ri mē vār dā no sauk tā tro fe ja jeb «Zel ta 
die vie te». Iz teikt sa vu at zi nī bu bra zī lie šiem 
ie ra dās arī Zvied ri jas ka ra lis Gus tavs Ādolds, 
un kat ram no jaun ajiem čem pi oniem viņš pa
spie da ro ku. Me da ļas to laik pa snie dza ne vis 
tur pat lau ku mā, bet gan va ka rā ban ke ta lai kā. 

Re ali tā tes sa jū ta pie bra zī lie šiem sā ka at
griez ties ti kai nā ka ma jā die nā, bet līdz ga lam 
tā vēl il gi ne at grie zās. Ru nā, ka dau dzos vei
ka los bra zī lie ši – kā jau ie rasts vi ņu dzim te nē 
– mē ģi nā ja tir go ties (ce nas vi ņiem bi ja ne ie
ras ti augst as) un dau dzi pār de vē ji, at pa zi nu ši 
fut bo la va ro ņus, pa tie šām pie kā pās un pār de
va bra zī lie šiem man tas lē tāk. 

Pie kri ša na, sa jūs ma,  
die vi nā ša na...

Pēc tam bi ja svi nī bas vi sā Bra zī li jā. Valsts 
pre zi dents Žu se li no Ku bi čeks de Oli vei ra sa
rī ko ja fut bo lis tiem grez nu pie ņem ša nu se na jā 
Ka te tes pi lī. Pe le, kurš vēl ti kai pirms di viem 
ga diem ot rās kla ses va go nā (la bā kai vie tai 
ne bi ja nau das) de vās no dzim tās Bau ru uz 
FC «San tos», dzim ta jā pil sē tā at grie zās ar lid
ma šī nu un kā sla ve nā kais tās ie dzī vo tājs. No
vad nie ki vi ņam uz dā vi nā ja trīs ri te ņu mo to
cik lu «Ro mi set ta». Te viņš vēl pa vi sam ne sen 
mā cī jās sko lā, dze nā ja ie lās un plud ma lēs fut
bo la bum bu, tī rī ja ap avus un tir go jās ar pī rā
dzi ņiem, lai kaut ko no pel nī tu, za ga per si kus... 

Pe le jau Zvied ri jā bi ja ie man to jis lie lu po

pu la ri tā ti. Kopš viņš gu va vār tus ma
čā pret Vel su, uz ma nī ba pret vi ņu auga 
ģeo met ris kā prog re si jā. Žur nā lis ti par 
vi ņu in te re sē jās ne ma zāk kā par jau 
ie priekš zi nā ma jiem bra zī lie šu fut bo lis
tiem. Un ne ti kai žur nā lis ti. 

«Zvied ru mei te nes ar tik gai šiem 
ma tiem, kā dus es līdz tam bi ju re dzē
jis ti kai lel lēm vei ka los, nā ca klāt pa ru nā ties, 
lū dza auto grā fus, bet daž reiz arī tā pēc, lai 
pie skar tos ma nām ro kām vai se jai. Vi ņām 
li kās ļo ti ne pa ras ta ma na ādas krā sa,» at ce
ras Pe le. Ša jā sa ka rā ko man das bied ri jaun o 
Pe le maz liet ap cē la. «Pa sa ki vi ņām, ka lie tus 
šo ādas krā su ne no maz gās!», «Ne bai die ties, 
mei te nes, viņš ne smē rē!» vai «Vi ņu pat van
nā ne no maz gā siet!» – ap mē ram tā vi ņi sau ca, 
re dzē da mi zvied ru mei te nes ap stā jam Pe le. 
Vie na mei te ne pa li ka Pe le at mi ņā vis vai rāk. 
Vi ņu sau ca Le na, arī vi ņai bi ja 17 ga du, un vi
ņi abi, ro kās sa de vu šies, bie ži un il gi past ai gā
jās. «Kad mēs li do jām pro jām, vi ņa rau dā ja, 
un es pir mo rei zi sā ku pats sev lik ties pie au
dzis, jo tik skais ta mei te ne rau dā ja tā pēc, ka 
es de vos mā jup,» vē lāk at mi ņās stās tī ja Pe le. 

Pēc 1958. ga da pa sau les čem pio nā ta 
urug va jie šu rakst nieks Edu ar do Ga la eno 
vel tī ja Pe le šā dus vār dus: «Šis 17 ga dus ve
cais pui sis fut bo la spē les māk slā kļūs par pa
sau les ka ra li». 

Tā arī no ti ka.  

vārt sargs Žil mars mie ri na rau do šo 
Pe le... Pēc fi nāl spē les jau nek lis  
ne spē ja sa val dīt emo ci jas.

Bra zī li jas iz la ses go da ap lis  
pēc uz va ras fi nā lā – «Zel ta die vie te» 
bei dzot ie gū ta!

di vi ka ra ļi. Jaun ais Fut bo la ka ra lis  
Pe le un Zvied ri jas ka ra lis  
Gus tavs ādolfs.

ç Četru pasaules  
čempionātu 
finālturnīru  
14 spēlēs Pele  
guva 12 vārtus. 
Pirmos 6 –  
1958. gadā,  
beidzamos 4 – 
1970. gadā. 
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29. jū ni jā Na po le ona dzim ta jā Kor si kas sa lā star tēs  
ju bi le jas – 100. – «To ur de Fran ce» ve lo brau ciens, kam šo gad 
arī apaļ a – 110. – gads kār ta. Le ģen dā rās ri teņ brauk ša nas  
sa cen sī bas sa vā ga ra jā pa stā vē ša nas vēs tu rē ne no ti ka ti kai abu 
pa sau les ka ru ga dos, tās dā vā ju šas ne skai tā mus prie ka un  
sa rūg ti nā ju ma mir kļus gan paš iem spor tis tiem, gan līdz ju tē jiem, 
«To ur de Fran ce» ļā vu si ie gai lē ties jaun ām ri teņ brauk ša nas 
zvaig znēm, spod ri nāt sla vu le ģen dā riem pe dā ļu mi nē jiem.  
Uz va ra «To ur de Fran ce» ri teņ brauk ša nā ir kā ro ja mā ka  
pat par pa sau les čem pi ona ti tu lu.

r i t e Ņ B r a U k Š a N a

uz starta jau 100. REIZI!

ç 1903. ga dā skur steņ slau ķis 
mo riss Ga rēns kļu va par pir mo  
laik rak sta «l’Au to» rī ko tā  
«To ur de Fran ce» ve lo brau cie na  
uz va rē tā ju un sa ņē ma 
12 000 fran ku, bet «l’Au to»,  
pa tei co ties ve lo brau cie nam,  
lai ka gai tā pār ta pa par  
ie tek mī go «l’equipe».

«Tour de France» –

Pir mais «To ur de Fran ce» ve lo brau ciens no ti ka 1903.  ga dā, kad 
fi nan si ālās grū tī bās no nā ku šā laik rak sta «L’Au to» re dak ci ja, pa
klau sot ri teņ brau cē ja  (pirm ā pa sau les re kor da stun das brau cie nā  – 
35,325 km – au to ra) An rī Deg rān ža ie ro si nā ju mam, no lū kā rek la mēt 
sa vu pre ci, iz lē ma sa rī kot seš die nu sa cen sī bas. No 60  star tē ju ša jiem 
ri teņ brau cē jiem ar pa ras tiem ie las div ri te ņiem 2428 km 19 die nās vei
ca 21, bet par pir mo uz va rē tā ju kļu va skur steņ slau ķis Mo riss Ga rēns, 
kurš bal vā sa ņē ma 12 000 fran ku. Par pir mo ār zem nie ku, kurš uz va
rē ja tū rē, 1909. ga dā kļu va Fran su ā Fa bērs no Luk sem bur gas, kurš gan 
dzī vo ja un strā dā ja Fran ci jā.

1.
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uz starta jau 100. REIZI!
2.

3.

4.

Ti kai vie nam ri teņ brau cē jam  – le ģen dā ra jam beļ ģie tim Edi jam 
Mer ksam – tū rē iz de vies ie gūt un sa gla bāt līdz fi ni šam dzel te no (kop
vēr tē ju ma lī de rim), za ļo  (la bā ka jam sprin te rim) un sar ka ni pun kto
to (kal nu ka ra lim) krek li ņu. Vi ņam ti ka arī bal tais uni ver sā lā kā brau
cē ja krek liņš. Tas no ti ka 1969. ga dā, kad «Fa ema» ko man du pār stā vo
šais beļ ģie tis fi ni šā tu vā ko se ko tā ju fran cū zi Ro žē Pin jo nu ap stei dza 
par ne pil nām 18 mi nū tēm. In te re san ti, ka Mer ksam tā bi ja de bi ja «To
ur de Fran ce». Lī de ra dzel te no krek li ņu no pirm ā pos ma fi ni ša līdz 
sa cen sī bu fi ni šam sa gla bāt iz de vies trim vī riem – itā lie tim Otā vi o Bo
tek jam (1924), Ni ko lā Fran cam no Luk sem bur gas (1928) un beļ ģie tim 
Ro mā nam Ma esam (1935). Ti kai di viem spor tis tiem – Ja nam Ūl ri ham 
un Fren kam Šle kam – iz de vies trīs rei zes ie gūt bal to krek li ņu, kas pie
nā kas la bā ka jam jaun ajam spor tis tam (līdz 26 ga diem).

Čet ri ri teņ brau cē ji gā ju ši bo jā «To ur de Fran ce». 1910. ga dā fran cū zis Ādolfs El jē at pū
tas lai kā starp ses to un sep tī to pos mu Ni cā mi ra ar asins iz plū du mu sma dze nēs. 1935. ga dā 
tū re pra sī ja nā ka mā ri teņ brau cē ja dzī vī bu – spā nie tis Fran sis ko Sa pe da ne sa val dī ja ri te ni un 
no kri ta no krants. 1967. ga dā tū res 13. pos mā, rāp jo ties Ven tū kal nā, ne iz tu rē ja an gļa To ma 
Sim pso na sirds. Uz vi ņa krek li ņa un asi nīs ti ka at klā tas am fe ta mī na pē das. Par pē dē jo «To
ur de Fran ce» upu ri no spor tis tu vi dus kļu va olim pis kais čem pi ons itā lie tis Fā bi o Ka sar te li, 
kurš 1995. ga dā 15. pos ma lai kā, brau cot no kal na ar āt ru mu 88 km/h, kri ta un vē lāk mi ra no 
gū ta jiem gal vas sa vai no ju miem. Sa cīk stes lai kā bo jā gā ju ši arī vai rā ki ska tī tā ji – pē dē jais no 
vi ņiem kāds 60 ga du vecs kungs, kam 2009. ga dā uz brau ca po li ci jas mo to cikls.

 «To ur de Fran ce» pie da lī ju šies arī pie ci Lat vi jas ri teņ brau cē ji, 
viens no vi ņiem – vi su lai ku mū su la bā kais pe dā ļu mi nējs Pjotrs 
Ug rju movs – iz cī nī jis di vas uz va ras at se viš ķos pos mos un 1994. ga
dā tū ri no slē dza ot ra jā vie tā, pie kāp jo ties vie nī gi le ģen dā ra jam spā
nie tim Mi ge lam In du rai nam. Šo pa nā ku mu var sa lī dzi nāt vie nī gi 
ar Ro mā na Vain štei na uz va ru 2000. ga da pa sau les čem pio nā tā. Arī 
pats Vain šteins div reiz brau cis «To ur de Fran ce», sa snie dzot fi ni šu. 
Spē kus le ģen dā ra jās sa cīk stēs iz mē ģi nā ju ši arī Kas pars Ozers, Ar vis 
Pi ziks un Rai vis Be loh voš čiks, bet šo gad «To ur de Fran ce» «Te am 
Ka tus ha» sa stā vā de bi tēs Ga tis Smu ku lis. 5.

Pēc sla ve nā ame ri kā ņa Len sa Ār mstron ga pie ķer ša nas do pin ga 
lie to ša nā un vē lā kās spor tis ta at zī ša nās, kam se ko ja vi su vi ņa sep ti ņu 
«To ur de Fran ce» čem pi ona ti tu lu at ņem ša na (lai ka pos mā no 1999. 
līdz 2005. ga dam ofi ci āla jā sta tis ti kā nav un ne būs ne vie na uz va rē tā
ja), par vi su lai ku veik smī gā ka jiem šo sa cen sī bu da līb nie kiem at kal 
kļu vu ši Žaks An ke tils  (1957, 1961–1964), Edijs Merkss  (1969–1972, 
1974), Ber nārs Ino  (1978–1979, 1981–1982, 1985) un Mi gels In du
rains (1991–1995), ku ri kop vēr tē ju mā uz va rē ju ši pie cas rei zes. Ti kai 
vie nam no vi ņiem – In du rai nam – tas iz de vies pie cas rei zes pēc kār tas. 
In du rains 1994. ga dā pie pa nā ku ma ti ka, pie vei cot mū su Ug rju mo vu, 
kam sa cīk stes lai kā div reiz ne pa vei cās – 25 km in di vi du āla jā brau cie nā 
ar Pjot ru at ga dī jās ba da lēk me – vi ņam tā sa gri bē jies ēst, ka pat ne at
ce ro ties, kā vei cis pē dē jos kilo met rus. Sa vu kārt ce ļā pre tī pir ma jam 
kal nu fi ni šam Ug rju mo vam stip ri sa sā pē jies zobs, un ri teņ brau cē jam 
ne kā das sa cīk stes pat prā tā vairs nav bi ju šas. «To ur de Fran ce» fi ni šā 
Pjotrs no In du rai na at pa li ka par pie cām mi nū tēm un 39 se kun dēm.
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Pa nā ku miem ba gā tā kā valsts «To ur de Fran ce» vēs tu
rē, pro tams, ir Fran ci ja. Ko pu mā 21 fran cū zis iz cī nī jis uz
va ras ve lo brau cie na kop vēr tē ju mā, bet vis pār Fran ci jai ir 
36 pirm ās vie tas. Ar 10 spor tis tiem, ku ri tri um fē ju ši tū rē, 
se ko Beļ ģi ja, ta ču lau vas tie su no šīs valsts 18 pa nā ku miem 
iz cī nī jis Edijs Merkss. Spā ni jai ir 10 «To ur de Fran ce» uz
va rē tā ju, bet uz va ru skaits – 12. Acīm re dzot aug stāk bū tu 
ti ku ši itā lie ši (vi ņiem ir se ši tū res čem pi oni), ta ču šīs valsts 
spor tis ti ak cen tu liek uz «Gi ro d’I ta li a», un di vās lie la jās 
tū rēs vie nā ga dā cī nī ties par aug stām vie tām ir ār kār tī gi 
grū ti (ja nu vie nī gi Mar ko Pan tā ni, kurš 1998. ga dā uz va
rē ja abās sa cīk stēs, ta ču zi nām, ar ko viss pēc pie ciem ga
diem bei dzās...).

ç 1969. ga dā edi jam mer ksam ne bi ja kon ku ren tu cī ņā par 
uz va rē tā ja ti tu lu – beļ ģie tis de bi jas rei zē «To ur de Fran ce»  
ti ka pie vis iem ie spē ja miem krek li ņiem un fi ni šā tu vā ko  
se ko tā ju ap stei dza par ne pil nām 18 mi nū tēm.

17.

34.

6.

7.

8.

Edijs Merkss «To ur de Fran ce» iz cī nī jis uz va ras 34 at se viš ķos pos
mos, un tas ir la bā kais re zul tāts brau cie na vēs tu rē. Mer ksam ar at tie cī
gi 28 un 25 uz va rām se ko fran cū ži Ber nārs Ino un An drē Le duks (28 
un 25 pirm ās vie tas), bet ce tur ta jā ailī tē at ro das bri tu sprin te ris Marks 
Ka ven dišs, kam ir 23  uz va ras. 28  ga dus ve cais Ka ven dišs, kurš pār
stāv «Ome ga Phar maQuick Step» vie nī bu, ir pilns ap ņē mī bas šo gad 
ja ne no ķert Mer ksu, tad ap steigt vis maz Le du ku. Tie ši Ka ven dišs ir 
la bā kais tū res vēs tu rē gru pas fi ni šā – sprin tā viņš iz cī nī jis vis as sa vas 
23 uz va ras. Val stu ran gā at se viš ķos pos mos vis bie žāk – 690 rei žu – uz
va rē ju ši Fran ci jas spor tis ti, 467 pirm ās vie tas ir beļ ģie šiem, 257 – itā
lie šiem, di vas – Lat vi jai (igau ņiem – četr as).

Vis vai rāk rei žu – 17 – «To ur de Fran ce» ve lo brau cie nā pie da
lī jies ame ri kā nis Džordžs Hin ke pijs. Viņš iz gā jis uz tū res star ta 
no 1996. līdz 2012. ga dam. Hin ke pijs līdz ās ho lan die tim Jo pam 
Ze te mel kam ar 16 pēc kār tas sa snieg tiem «To ur de Fran ce» fi ni
šiem arī da lī tu pir mo vie tu ša jā ran gā, ja vien pēc at zī ša nās do
pin ga lie to ša nā vis i ame ri kā ņa re zul tā ti lai ka pos mā no 2004. līdz 
2006. ga dam ne tik tu anu lē ti. Ze te melks un Stju arts O’ Grei dijs tū
rē star tē ju ši 16 rei žu. Aus trā lie tis O’ Grei dijs pie da lī sies arī šā ga da 
sa cīk stē «Ori caGre enED GE» rin dās.

Se šas rei zes ar la bā ka jam sprin te rim pa re dzē to za ļo krek li ņu mā
jās no «To ur de Fran ce» pār ra dās vā cie tis Ēriks Cā bels, kurš vis vai rāk 
pun ktu sa krā ja lai ka pos mā no 1996. līdz 2001. ga dam. Za ļo krek li
ņu (lai iz da bā tu spon so ram – zā les pļau ša nas ag re gā tu ra žo tā jam) ri
teņ brauk ša nas pa sau le pir mo reiz ie rau dzī ja 1953. ga da «To ur de Fran
ce», kad sa cīk stes svi nē ja 50 ga du ju bi le ju. Sā kot nē ji spor tis ti sa ņē ma 
so da pun ktus – jo zem ākā vie tā fi ni šē ja, jo vai rāk to bi ja. Za ļais krek
liņš ti ka brau cē jam, kam pun ktu iz rā dī jās ma zāk. Kopš 1959. ga da ti ka 
ie vies ta paš rei zē jā sis tē ma, kad pun ktus sa ņem par fi ni šu pēc ie spē jas 
aug stā kā vie tā. Dzel te nais krek liņš tū rē ie viests 1919. ga dā – krā sa iz
vē lē ta pēc «L’Au to» dzel te na jām la pām.

Kal nu ka ra ļa kla si fi kā ci ja ti ka ie vies ta 1933. ga dā, un pie ti
tu la ti ka spā nie tis He suss Lo re no. Sa vu kārt ie ras to sar ka ni pun
kto to krek li ņu uz bal tā fo na pir mo rei zi ri teņ brau cē jam pie šķī
ra 1975.  ga dā. Par pir mo tā īpaš nie ku kļu va beļ ģie tis Lis jēns 
van Imps, kurš tre šo rei zi ša jās sa cen sī bās ie gu va kal nu ka ra ļa 
ti tu lu. Bet vis lie lā ko sar ka ni pun kto to krek li ņu ko lek ci ju «To ur 
de Fran ce» sa vā cis sla ve nais fran cū zis Ri šārs Vi renks, kurš sep
ti ņas rei zes (1994–1997, 1999, 2003–2004) bi ja la bā kais Pi re ne ju 
un Al pu kal nos. Pa se šām uz va rām ša jā ka te go ri jā ir spā nie tim 
Fre de ri ko Ba ha mon te sam un van Im pam.

1989. ga da «To ur de Fran ce» līdz ju tē jiem pa li ku si at mi ņā ar aiz
rau jo šu cī ņu par uz va ru kop vēr tē ju mā starp ame ri kā ni Gre gu Le mo nu 
un fran cū zi Lo rā nu Fin jo nu. To gad fi ni šā uz va rē tā ju Le mo nu no vi ņa 
sān cen ša šķī ra nie ka as to ņas se kun des. Un tas pēc 3285,3 km veik ša
nas! Pirms pē dē jā pos ma – in di vi du ālā brau cie na Pa rī zē – Le mons no 
Fin jo na at pa li ka 50 se kun žu, ta ču iz šķi ro ša jā pos mā at tīs tī ja ot ro lie
lā ko vi dē jo āt ru mu (54,55 km/h) tū res vēs tu rē brau cie nos ar at se viš ķu 
star tu, pār spē ja Fin jo nu par 58 se kun dēm un ti ka pie ti tu la. Fin jo nam 
tā arī ne iz de vās kļūt par trīs kār tē ju tū res čem pi onu (di vas pirm ās uz
va ras viņš svi nē ja 1983. un 1984. ga dā, sa vu kārt Le mons sal da jā pī rā gā 
tre šo rei zi ie ko dās arī 1990. ga dā. Ot ra ma zā kā at star pe, kas šķī ra uz
va rē tā ju no ot rās vie tas ie gu vē ja, fik sē ta 2007. ga dā, kad Al ber to Kon
ta dors par 23 se kun dēm pār spē ja Kei de lu Evan su.
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253.
1926.  ga dā «To ure de Fran ce» ve lo brau cie na da līb nie kiem nā cās 

veikt 5745 kilo met rus, un tā ir ga rā kā dis tan ce šo sa cen sī bu vēs tu rē. 
Sa lī dzi nā ju mam – pa gā ju šo gad marš ruts bi ja 3496,9 km garš, šo gad 
spor tis ti veiks 3403  kilo met rus. Šo gad pir mo rei zi kopš 1988.  ga da 
brau ciens no tiks ti kai un vie nī gi Fran ci jas te ri to ri jā. Sa cen sī bas star tēs 
29. jū ni jā Kor si kas sa lā, Por to ve ki o pil sē tā. Pirm ie trīs pos mi būs Na
po le ona dzim te nē, bet tad tū re pār cel sies uz Ni cu, kur no tiks ko man
du brau ciens. Ko pu mā šo gad 22 ko man das aiz va dīs 21 pos mu ar fi ni šu 
Eli ze jas lau kos 21. jū li jā. Pa gā ju šā ga da tū res uz va rē tājs brits Bred lijs 
Vi ginss no «Sky», kurš sa vai val stij dā vā ja pir mo pa nā ku mu «To ur de 
Fran ce», ve se lī bas pro blē mu dēļ šo gad ne star tēs. Bet par fa vo rī tiem jā
uz ska ta div reiz ša jās sa cen sī bās tri um fē ju šais Al ber to Kon ta dors, kurš 
at grie žas brau cie nā pēc dis kva li fi kā ci jas, Kriss Frūms, En dijs Šleks, 
Ho akims Rod ri gess, Ale han dro Val ver de, Kai dels Evanss. De bi ju «To
ur de Fran ce» pie dzī vos mū su Ga tis Smu ku lis.

5745.

é spā nie tis Al ber to kon ta dors  
«To ur de Fran ce» uz va rē ja  

2007. un 2009. ga dā, fi ni šē ja pir mais 
arī 2010. ga dā, ta ču pēc pie ķer ša nas 

do pin ga lie to ša nā šo ti tu lu vi ņam  
at ņē ma. nu kon ta dors at kal ir  

uz strī pas un būs viens no gal ve na jiem 
fa vo rī tiem šā ga da sa cīk stēs.

ç Pēc ti tu lu at ņem ša nas len sam ār mstron gam  
mi gels in du rains (attēlā) līdz ās edi jam mer ksam,  
Ža kam An ke ti lam un Ber nā ram ino ar pie cām uz va rām  
ir «To ur de Fran ce» re kor dists. 1994. ga dā in du rai nam  
uz va ra nā ca cī ņā ar ri šā ru vi ren ku un mū su  
Pjot ru Ug rju mo vu.

Ātr ākais veik smī gais so lo at rā viens «To ur de Fran ce» 
pēc ka ra vēs tu rē fik sēts 1947. ga dā, kad Al bērs Bur lons no 
gru pas aiz bē ga 253  km pirms fi ni ša. Līdz šim ti kai sep ti
ņas rei zes spor tis ti sek mī gi uz bru ku ši vai rāk ne kā 200 km 
pirms mēr ķa, pē dē jais no vi ņiem – Tje rī Ma rī 1991.  ga
dā (234 km). Bur lons 1947. ga dā ot rās vie tas ie gu vē ju ša jā 
pos mā ap stei dza par 16 mi nū tēm un 30 se kun dēm, bet tas 
nav lie lā kais at rā viens. Re kords kopš 1976. ga da pie der Ho
zē Lui sam Vje ho, kurš fi ni šā pe lo to nu pie vei ca par 22 mi
nū tēm un 50 se kun dēm.

135.
«To ur de Fran ce» 110 ga du vēs tu rē sa cīk šu marš ruts mai nī jies jo 

bie ži, ta ču tra di ci onā li ta jā ie kļau ta Fran ci jas pēr le – Pa rī ze. Tie ši gal
vas pil sē tā vis bie žāk  – 135  rei zes  – star tē ju ši vai fi ni šē ju ši spor tis ti. 
Kopš 1975. ga da tū res fi nišs al laž no tiek Eli ze jas lau kos, bet sa cīk šu 
pirm sā ku mos tas bi ja «Parc des Prin ces» sta di onā, bet lai ka pos mā no 
1968. līdz 1974. ga dam «Ve lo dro me de Vin cen nes» arē nā ne tā lu no 
Pa rī zes (vis as pie cas rei zes tri um fē ja Edijs Merkss, var būt māņ ti cī bas 
dēļ rī ko tā ji fi ni šu pār cē la uz Eli ze jas lau kiem...). 80 rei žu tū res da līb
nie kus uz ņē ma Bor do, 62 – Po. Kopš 1960. ga da tū res marš ru tā bi ju šas 
ie kļau tas vai rā kas kai miņ val stis  – An do ra, Beļ ģi ja, Liel bri tā ni ja, Vā
ci ja, Īri ja, Itā li ja, Luk sem bur ga, Mo na ko, Nī der lan de, Spā ni ja, Švei ce. 
In te re si par pos mu uz ņem ša nu iz rā dī ju šas Aus tri ja, Sko ti ja un pat... 
Ka ta ra.
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gAL VE NAIS 
 ne ie kļūt pil tu vē...
IL VARS KoS CIN KE VIČS

Pēc il gā ka pār trau ku ma šo se jas ri teņ brauk ša nas cie nī tā ji Lat vi jā ar du bul tu in te re si  
va rēs se kot pres ti ža jam «To ur de Fran ce» ve lo brau cie nam, jo šo gad ta jā star tēs mū su 
ga tis Smu ku lis. 26 ga dus ve cais vid ze mnieks pār stā vēs Krie vi jas ko man du «Ka tus ha». 
Lai arī vis i pū li ņi būs jā pie liek ko man das lī de ra, spā ņa Ho aki ma Rod ri ge sa la bā, lat vie tim 
ir arī sa vi klu sie mēr ķi. Par tiem un vi su pā rē jo, kā viņš ga ta vo jies šim at bil dī ga jam  
star tam, la siet in ter vi jā! 
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– Vai pirms pres ti žā ka jām daudz die nu 
sa cen sī bām šo se jas ri teņ brauk ša nā pa sau lē 
esi arī ne daudz sa trau cies?

– Ja go dī gi, pa gai dām ne.
– Bet uz trau kums būs?
– Gan jau būs. Var būt pat jau bi ja pirms 

tam, bet ta gad vairs nav. 
– Pirms «gon kām» vēl ir man drā ža, vai 

tik rū dī tam vī ram kā tev tā jau ir pa gāt ne?
– Pro tams, ir star ti, kas maz liet vai rāk pa ceļ 

ad re na lī nu, ir vis a tā man drā ža, bet ir arī tā di, 
uz ku riem stā jies bez lie lām emo ci jām. Do mā
ju, ka tad, kad aiz brauk šu uz Fran ci ju, gan jau 
būs arī sa trau kums. Pirms lai ka man drā žu la
bāk lie ki ne ķert.

– Kad do sies uz Fran ci ju?
– Vēl īs ti ne zi nu – 25. vai 26. jū ni jā.
– Vai šīs sa cen sī bas gai di kā līdz šim sva

rī gā kās kar je rā?
– Nē.
– Jo?
– Man sva rī gā kās ir Ru bē [do māts Pa rī ze–

Ru bē vie nas die nas ve lo brau ciens]. (Smai da.) 
Jau tā jums jau ir par to, ar kā du mēr ķi tu uz 
sa cen sī bām brauc. Šo gad mēr ķis ir darbs ko
man das in te re sēs.

– Tas jau sa pro tams, ka strā dā siet Rod ri
ge sa la bā, ne vis kāds, pie mē ram, ta vā la bā!

– Tie ši tā!
– Pa stās ti, kā ko man da ga ta vo jās šim ve

lo brau cie nam? Cik no pro tu, viss ir pa kār tots 

tam, lai mak si mā li pa lī dzē tu Rod ri ge sam un 
viņš va rē tu cī nī ties par augs tu vie tu!

– Ko man da ir ti kai vi ņam. Mums ir arī 
viens sprin te ris [do māts 25 ga dus ve cais nor
vē ģis Alek sandrs Kris tofs], ta ču vi ņam vai rāk 
būs jā cī nās pa šam. Ja nu kāds bei gās va rēs pa
lī dzēt, tad pa lī dzēs, bet ko man dā viss ak cents 
ir uz to, lai pa lī dzē tu Rod ri ge sam gan lī dze nu
ma, gan kal nu eta pos. Pro tams, to rā dīs laiks – 
kat ra ne dē ļa un etaps, kā vi ņam ies. Viņš pēc 
lie lā pār trau ku ma pie da lī jies ti kai «Cri te ri um 
du Daup hi ne» ve lo brau cie nā. Ce rē sim uz to 
la bā ko!

– Kas vi ņam bi ja par pār trau ku mu?
– Pēc pa va sa ra vie nas die nas sa cen sī bām 

Beļ ģi jā vi ņam bi ja pār trau kums, ne lie la at pū
ta. Pēc tam viņš ga ta vo jās tre niņ no met nēs tie ši 
«To ur de Fran ce».

– Skaidrs, ka būs daudz jā pa līdz ko man
das lī de rim, bet vai tev ir arī kā di in di vi du
ālie mēr ķi, ar ku riem do dies uz Fran ci ju? Vai 
arī šā dās «gon kās» par tā diem va ri aiz mirst?

– Ce ru uz vie nu no di viem in di vi du āla jiem 
brau cie niem. Pā rē jais ir at ka rīgs no tā, kā ies 

lī de rim. Pa gai dām ma na gal ve nā mo ti vā ci ja ir 
pa lī dzēt Rod ri ge sam.

– Kāds bū tu tas re zul tāts, par ku ru pēc in
di vi du ālās «gon kas» fi ni ša tu va rē tu sev pa
teikt – for ši, ka fi ni šē ju tik augs tu?

– La bā ko des mit nieks!
– Cik tas ir re āli?
– In di vi du ālais brau ciens būs ot rās ne dē ļas 

bei gās – tas būs at ka rīgs, cik spē ka kā jās būs 
pa li cis.

– Fran ci jas tū re ir no pietns pār bau dī jums 
jeb ku ram – kal ni, augsts temps... Cik pār lie
ci nāts jū ties par to, ka vis i kal ni būs pa spē
kam?

– Par se vi es mu pār lie ci nāts, jo pirms Švei
ces tū res aiz va dī ju mē ne si il gu sa ga ta vo ša nos 
augst kal nē, kam pa vi du no brau cu ti kai Nor
vē ģi jas daudz die nas. Tie man bi ja pirm ie star ti, 
pirm ās sa cen sī bas pēc 40 die nu pār trau ku ma. 
Pēc Nor vē ģi jas at grie zos augst kal nē. Ta jā pa šā 
Švei ces tū rē ar kat ru die nu gā ja ar vien la bāk. 
Do mā ju, Fran ci jā bū šu ļo ti la bā for mā. Ja go dī
gi, par kal niem es pa gai dām ga lī gi ne sa trau cos. 
Ma nu prāt, tas Fran ci jā nav pats no tei co šā kais, 

VAI TU ZINI ,  KA.. .
Prestižajā«TourdeFrance»velobraucienākopš
mūsuvalstsneatkarībasatjaunošanasstartējuši
pieciLatvijasriteņbraucēj i–PjotrsUgrjumovs,
KasparsOzers,ArvisPiziks,  
RomānsVanšteinsunRaivisBelohvoščiks.

«Ja rod ri gess uz va rēs, tas Ga tim būs kā 
ie gūt sten li ja kau sa gre dze nu.»

ga tis SMU KU LIS
Dzi mis: 1987. ga da 15. ap rī lī Val kā
Augums: 188 cm
Svars: 81 kg

ko man das
«Lo tus MBK», Fran ci ja  2006.
«VC La Pom me Mar seil le», Fran ci ja  
 2007.–2008.
«AG2RLa Mon di ale», Fran ci ja  2009.–2010.
«HTCHig hro ad», ASV  2011.
«Ka tus ha», Krie vi ja  2012.–

Pa nā ku mi
• Lat vi jas čem pio nā tā trīs rei zes 1. vie ta brau
cie nā ar at se viš ķu star tu (2011., 2012., 2013.), 
divreiz 2. vie ta gru pas brau cie nā (2010., 2013.).

• Vai rāk ne kā 10 uz va ru da žā dās starp tau tis kās 
sa cen sī bās Vā ci jā, Fran ci jā, Spā ni jā un Beļ ģi jā. 
Par īpa ši no zī mī gu uz ska ta uz va ru Flan dri jas 
tū rē U23 gru pā (2008.), uz va ru Ka ta lo ni jas  
ve lo brau cie na 1. pos mā (2011.), kā arī 2. vie tu 
Aus tri jas ve lo brau cie na 5. pos mā (2011.) un 
2. vie tu ko man das brau cie nā «Gi ro d’Italia» 
4. pos mā (2012.).

• Pie da lī jies Pe ki nas olim pi ādē – 68. vie ta  
gru pas brau cie nā (2008.).

ì Uzvara vienā no katalonijas  
velobrauciena posmiem  

pirms diviem gadiem joprojām  
ir viens no spilgtākajiem  

Gata smukuļa panākumiem karjerā!
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lai tū ri pa beig tu. Ve lo brau ciens ir tik ner vozs 
un kri tie nu tik daudz, ka tie da lī bu sa cen sī bās 
no sa ka vai rāk ne kā rel jefs.

– Tad jau jā sa ka tā  – jā būt mak si mā li 
prā tī gam un uz ma nī gam, lai ne no kris tu, jo 
kri tie na ga dī ju mā ir lie la var bū tī ba, ka būs 
jā iz stā jas!

– Jā, pro tams. Pa vē ro ju ie priek šē jos ga dus, 
to, kā di kri tie ni Fran ci jā bi ja un cik dau dzi tie ši 
tā dēļ iz stā jās. Man lie kas, tas ir pats gal ve nais, 
kas var iz slēgt no turp mā kās cī ņas. Tā pēc arī 
vis a dar bī ba būs uz lī de ri, lai vi ņu no sar gā tu 
[gru pas] priekš ā, lai viņš ne ie kļū tu kri tie nos. 
Tas būs gal ve nais uz de vums.

– Kā da vis pār ir pē dē jo ga du ten den ce – 
vai or ga ni za to ri jo pro jām tai sa ar vien sa rež
ģī tā kas tra ses, kas ska tī tā jiem, pro tams, ir 
in te re san tāk, bet spor tis tiem ar vien bīs ta
māk? Vis i tie pil tuv ju efek ti un tam lī dzī gi, 

kad ri teņ brau cē ju ma sa ir tik lie la, bet ie li
ņas tik šau ras un vis iem vie tas tur ne pie tiek. 
Skaidrs, ka tā dās si tu āci jās kāds kri tiens ir 
bez maz vai ne iz bē gams.

– Tā ir. Pil sē tas pa šas mak sā or ga ni za to
riem, lai starts un fi nišs no tik tu pie vi ņiem. 
Bet or ga ni za to ri vien kār ši cen šas tai sīt sma gas 
sa cen sī bas. Arī tās pa šas sprin te ru «gon kas». 
Kād reiz sprin te ru eta pi bi ja sprin te ru eta pi  – 
lī dze ni, bez kal niem, bez ne kā, bet ta gad liek 
pa vi du pau gu rus, līdz ar to vis i cen šas cī nī ties 
par re zul tā tiem, bet tas to sa cen sī bu die nu pa
da ra sma gu.

– Ja maz liet vul ga ri zē jam – vairs nav pos
mu, ku ros at vilkt el pu...

– Lie los vil cie nos – jā, jo tie pos mi ne vairs 
īs ti prin te riem, ne kal nā brau cē jiem. Var teikt, 
tā di pa vi du. Ir tā di sprin te ri, ku ri var pār
braukt pār i, un tā di, ku ri ne var. [Or ga ni za to ri] 
kat ru rei zi cen šas. Ja vie nās sa cen sī bās sprin te
ris pār brauc pār i, nā ka ma jās uz tai sīs vēl sma
gā ku tra si, jo lai kam bi ja par vieg lu. Tas vai rāk 
rel je fa zi ņā. Pa ska tī jos šā ga da Fran ci jas tū res 
pro fi lus – arī lī dze nu ma eta pi ir diez gan sma gi.

– Vai kal nā brau cē jiem priekš ro cī bas 
kļūst ar vien lie lā kas, bet sprin te riem tur ir 
ar vien ma zāk ko da rīt?

– Ir tā, ka ta gad ir vai rā ku ti pu sprin te ri. Ir 
tāds [slo vāks Pe ters] Sa gans, kurš Švei ces tū
rē uz va rē ja kal nu eta pus, bet sprin tā uz va rē jis 
arī Mar ku Ka ven di šu. Ir da ži fe no me ni, kas var 
braukt vi su ko.

– Dau dzos spor ta vei dos ir tā – jo vis pus
īgāks esi, jo la bāk. Vai arī ri teņ brauk ša nā ir 
šā da ten den ce un ar to, ka esi meis tars vie nā, 
vairs ne ko ne ga ran tē?

– Vis pus īgs – to pa gai dām var būt va rē tu 
at tie ci nāt ti kai uz da žām sa cen sī bām. Uz lie
la jam tū rēm tas vairs ne kad ne at tiek sies, jo 
braukt kal nā, tas ir braukt kal nā, bet in di vi du
ālais ir un pa liek in di vi du ālais brau ciens. Lie
lās tū res pa liks lie lās tū res!

– Kā tu no nā ci līdz tam, ka te vi ie kļā va 
ko man dā?

– Ko man dā par sa stā vu ru nā ja jau ga da sā

ku mā. Jau jan vā rī ma ni it kā ie kļā va sa rak stā. 
Tas vai rāk bi ja pa tei co ties ie priek šē jam ga
dam – tam, kā bi ju aiz va dī jis «Vu el ta a Es pa
na» un «Gi ro d’Italia». Pēc tā vi ņi arī ori en tē jās 
un pie ņē ma lē mu mu. Arī Rod ri gess esot bi jis 
ap mie ri nāts ar ma nu dar bu pērn un pra sī jis, 
lai ie liek ma ni sa stā vā.

– Tad jau pal dies arī Rod ri ge sam!
– Jā!
– Tā tad jau jan vā rī bi ji vi sai drošs, ka tev 

uz ti cēs to go du star tēt, pro tams, ar no sa cī
ju mu, ka līdz va sa rai no nāc sveiks un ve sels!

– No jan vā ra līdz jū ni ja bei gām ir pus
gads – daudz kas var mai nī ties. Ta ču ap mē ram 
par 90  pro cen tiem, ka Fran ci jā brauk šu, bi ja 
zi nāms jau ga da sā ku mā. Ofi ci āli, pro tams, ta
gad!

– Kā ko man dā ti ka pa kār tots darbs tū
rei  – mē ne si, pus ot ru ie priekš sā kāt ga ta
vo ties tie ši šim ve lo brau cie nam vai arī jau 
jan vā rī ti ka iz strā dāts plāns, lai vis la bā ko 
for mu sa snieg tu tie ši uz «To ur de Fran ce» 
lai ku?

– Tie, kas ga ta vo jās cī nī ties pa kop vēr tē ju
mu, tie – no pa ša ga da sā ku ma. Vi ņiem viss 
bi ja pa kār tots «To ur de Fran ce». Pie mē ram, 
man ka len dā rā lie lā kais ak cents bi ja uz ga da 
sā ku mu, un tad se ko ja jau pie mi nē tais 40 die

VAI TU ZINI ,  KA.. .
«Katusha»komandaslīdera,34gadusvecā
HoakimaRodrigesalabākaispanākums  
«TourdeFrance»ir7.vietakopvērtējumā
2010.gadā.Toreizviņšspējauzvarētvienā  
noposmiem,kasarīirviņavienīgaistriumfs  
šajāvelobraucienākādānoetapiem.Labāki  
panākumiviņamir«VueltaaEspana»un  
«Girod’Italia»,kurosviņšpērnkopvērtējumā
bijalabākotrij niekā! 

«Par kal niem es pa gai dām ga lī gi ne sa trau cos. ma nu prāt,  
tas Fran ci jā nav pats no tei co šā kais, lai tū ri pa beig tu. ve lo brau ciens 
ir tik ner vozs un kri tie nu tik daudz, ka tie da lī bu sa cen sī bās no sa ka 

vai rāk ne kā rel jefs.»

ç Pirms debijas «Tour de France»  
Gatis smukulis smiltenē uzvarēja  
latvijas čempionātā braucienā  
ar atsevišķu startu.

Pirms pieciem gadiem Pekinā  
Gatis smukulis izbaudīja, ko nozīmē 

startēt olimpiādes spēlēs. è
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nu pār trau kums bez sa cen sī bām, ku rās va rē
ju di vas ne dē ļas mie rī gi at pūs ties, pa tre nē ties 
bez uz de vu ma un tad sākt pē dē jo ga ta vo ša
nās cik lu tie ši «To ur de Fran ce». La bāk, lai ir 
skaid rā ka gal va, lai nav tā, ka esi sa brau cis tik 
daudz sa cen sī bu, ka vairs tī ri psiho lo ģis ki ne
va ri...

– Gal va grie žas, un esi maz liet at ēdies... 
– Jā!
– Tu tei ci, ka di vas ne dē ļas at vil ki el pu, 

di vas pa ma tī gi strā dā ji. Pa stās ti, kas bi ja 
rak stu rīgs tām pē dē jām di vām ne dē ļām  – 
cik lie lu ap jo mu vei ci, cik stun du un kilo
met ru die nā no brau ci?

– Viens pats aiz brau cu uz augst kal ni, kur 
tre ni ņi, pro tams, bi ja mie rī gā ki, in ten si tā
te ne kā da lie lā ne bi ja. Pir ma jās di vās ne dē ļās 
aiz va dī ju tre ni ņus četr as pie cas stun das die nā. 
Pro tams, ar vie nu brīv die
nu ce tur ta jā die nā. Pir
ma jā no ot ra jām di vām 
ne dē ļām tre ni ņi bi ja vēl 
ga rā ki, ta ču arī bez uz
de vu miem, tik mēr ot ra jā 
ne dē ļā jau ar uz de
vu miem  – īsā ki 
tre ni ņi, bet ar 
lie lā ku in ten si

tā ti. Tā vis a mēr ķis bi ja celt fi zis ko for mu, lai 
ie gū tu iz tu rī bu. 

– Tu esi star tē jis pres ti ža jos «Gi ro 
d’Italia» un «Vu el ta a  Es pa na» daudz die nu 
ve lo brau cie nos. Ko tie ši sa gai di no «To ur de 
Fran ce»?

– Vēl ag re sī vā kas sa cen sī bas!
– Var just, ka tas ir pats aug stā kais lī me

nis, kāds šo brīd daudz die nās vis pār var būt?
– Pro tams! No sau kums vien sa cen sī bas pa

da ra grū tā kas, jo vis i grib se vi pa rā dīt, ak ti vi
tā te ir daudz lie lā ka, spie diens un pra sī bas no 
ko man das – arī, jo to vi su to mēr rā da tele vī
zi jā, se ko pre se, pie vēr sta vis lie lā kā spon so ru 
uz ma nī ba.

– Vai ko man dai ne bi ja ne kas pre tī, ka ne
dē ļu pirms tū res star tē Lat vi jas čem pio nā tā?

– Nē. Vis i jau pie da lās čem pio nā tos. Gal
ve nais braukt ar prā tu, lai pirms lie la jām sa
cen sī bām ne uz tai sī tu ne kā dus tri kus. Tas būs 
tāds kā pē dē jais in ten sī vais tre niņš pirms lie lā 
star ta.

– Kā vēr tē Rod ri ge sa iz re dzes uz va rēt, un 
ku ri ir vi ņa gal ve nie kon ku ren ti?

– Gal ve nais kon ku rents va rē tu būt [28 
ga dus ve cais Kriss] Frums, bet par uz va
ru es teik tu  – 50 pret 50. Viss būs ļo
ti at ka rīgs, kā no brauks in di vi du ālos 

brau cie nus. 
– Cik spē cīgs in di vi du āla jā «gon kā» ir 

Rod ri gess?
– Sa lī dzi not ar lī de riem, ar Fru mu, viņš ta jā 

zau dē diez gan daudz, bet šo gad esot tam tie ši 
vai rāk ga ta vo jies. Var būt būs kaut ko pie li cis. 
To tad re dzē sim sa cen sī bās. 

– Ko tev pa šam no vē lēt?
– Ti kai veik smi!
– Gal ve nais – ne no krist!
– Gal ve nais ir veik sme, jo fi zis ki, ma nu prāt, 

es mu ga tavs. Arī mo rā li un psiho lo ģis ki viss ir 
kār tī bā. Tā tad vie nī gais, kas va ja dzīgs, ir veik
sme.

– Un ne ie kļūt pil tu vē...
– Tie ši tā! 

VIEDoKLIS
Igo JA PIŅŠ,  
Lat vi jas Ri teņ brauk ša nas  
fe de rā ci jas pre zi dents 
«Ar šo se jas ri teņ brauk ša nu Lat vi jā šo brīd esam tur, 
kur esam. Tie brau cē ji, kas mums ir, tie ir. Kā dus lai kus 
šo brīd pār dzī vo jam – stag nā ci ju vai iz aug smi –, to ir 
grū ti at bil dēt. Sa rūg ti na, ka pa liek ar vien ma zāk la bu 
brau cē ju. Nav vairs ri teņ brauk ša nas sek ci ju, kas bi ja 
kād reiz. Arī Mur jā ņi ša jā zi ņā zau dē ju ši sa vu ie tek mi. 
Šo se jai ga diem ne tiek do ti lī dzek ļi. Ātr i šo se jas ri teņ
brauk ša nu at tīs tīt nav ie spē jams. To ie tek mē dau dzi 
un da žā di fak to ri. Spē cī gi ri teņ brau cē ji mums vien mēr 
nā ku ši no pro vin ces, bet tur ta gad ir sa cel tas hal les, ie
spē ja no dar bo ties ar da žā diem spor ta vei diem. Ta gad 
vi sur ir fut bols. Vis i sa vā spor ta vei dā tie cas pa ņemt jau 
ma zus bēr nus. Tas viss ir jā pār dzī vo. Jā mek lē jaun i ce ļi, 
kā ri teņ brauk ša nu at tīs tīt. Ko pu mā to mēr ir diez gan 
dau dzi, kas brauc – di vi trīs tūk sto ši, kas re gu lā ri pie da
lās sa cen sī bās. Tas ir labs rā dī tājs. Diem žēl ka tas tro fā li 
trūkst spe ci ālis tu. Jā cen šas tos at se viš ķos ta lan tus, 
kas ir, kaut kā dā vei dā iz auk lēt, ne ļaut vi ņiem pa zust. 
Vai fe de rā ci jai ir in stru men ti, lai cel tu šo se jas ri teņ
brauk ša nas lī me ni? Ma nā ska tī ju mā, tas ir ļo ti ilg stošs 
pro cess, tas pra sīs dau dzus ga dus. No teik ti pie trūkst 
tre ka. Ir ie ce re ra dīt vai rā kas sa li ņas Lat vi jā, kur va rē tu 
no dar bo ties ar šo se jas ri teņ brauk ša nu – Smil te nē, Car
ni ka vā, Tu ku mā, Lie pā jā. Po zī ci jas ir at do tas, jā iz cī na 
tās at pa kaļ. Kas at tie cas uz Ga ti Smu ku li un vi ņa star tu 
«To ur de Fran ce», vi ņam būs ļo ti pre cī zas fun kci jas, 
kas jā iz pil da. Īsi sa kot, jā ra da mak si mā li la bi ap stāk ļi 
ko man das bied ram Rod ri ge sam, kurš ne ap šau bā mi 
cī nī sies par pir mo vie tu. Ja uz va rēs, tas Ga tim būs kā 
ie gūt Sten li ja kau sa gre dze nu. Lat vi jas ri teņ brauk ša nas 
līdz ju tē jiem jā rē ķi nās, ka ne jau Smu ku lis cī nī sies par 
aug stām vie tām, – tāds va ri ants vis pār ne pa stāv, jo būs 
jā strā dā Rod ri ge sa la bā!»
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Ju bi le ja spē cī gā ka jā sa stā vā. 
«SAU LKRAS TU KoK TEI LIS»

DAI NIS ĀZENS

Spor ta un iz klai des pa sā ku ma «Sau lkras tu kok tei lis»  
ie tva ros plud ma les vo lej bo la tur nīrs ra dās kriet ni pirms šā 
spor ta vei da bu ma Lat vi jā, vēl pirms tam, kad ko pā sā ka  
spē lēt Mār tiņš Pļa viņš un Alek sandrs Sa mo ilovs, pirms tam, 
kad pir mos lau rus da žā da ve cu ma gru pās Eiro pas  
un pa sau les čem pio nā tos plū ca Lat vi jas jaun ie ta lan ti.  
Sa vā div des mi ta jā ju bi le jā tur nīrs šīs ne dē ļas no ga lē pul cēs 
vi sus spē cī gā kos Lat vi jas spor tis tus, kā arī da žus  
«vies māk sli nie ku» pār us.

Ar ko mums aso ci ējas «Lai nERS» bas ket
bo la ko man da, kas vē lāk pār ta pa «Ba ro nā»? 
Ar tās me ne dže ri An dri Va na gu. Ar ko aso 
ciējas ban ku kauss bas ket bo lā, kurš šo gad no
ri si nā jās jau 20. rei zi? Tā arī esot bi ju si Va na
ga ide ja. Un «Sau lkras tu kok tei lis» plud ma les 
vo lej bo lā? Iz rā dās, ka arī tur «vai nīgs» ir Sau
lkras tu pat ri ots An dris Va nags!

«Pro fe si onā li sā kām rī kot tur nī ru 
1993. ga dā,» stās ta An dris. «To reiz ar ce ļiem 
Lat vi jā bi ja vēl lie lā ka krī ze ne kā ta gad, bet es 
es mu ce ļi nieks, bū vē ju ce ļus. Nau das ne bi ja, 
un ce ļi nie kiem bi ja maz dar ba. No 1968. ga
da pa va sa rām dzī vo ju Sau lkras tos, un tā pēc, 
kad tur pār is kilo met rus no ma nis pie jū ras 
uz bū vē ja ka fej nī cu «33.  kilo metrs» un ma ni 

Abi divi ir 
«saulkrastu 
kokteiļa»  
simboli –  
Andris vanags 
un kauss – milzu 
kokteiļa glāze. 
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Fak ti par «Sau lkras tu kok tei li»
• Šo gad pa sā kums no tiks 28. un 

29. jū ni jā.
• Gal ve nā no trim «Sau lkras tu  

kok tei ļa» sa stāv da ļām «BIG BANK 
Open» plud ma les vo lej bo la tur nīrs 
būs viens no Lat vi jas čem pio nā ta 
se šiem pos miem.

• Sau lkras tu es trā dē tur nīrs at grie žas 
pēc tri ju ga du pār trau ku ma, kas 
pa va dīts spor ta un at pū tas cen trā 
«Kok lī tes».

• Pir mais bal vu fonds bi ja 250 la tu, 
bet šo gad tas būs 10 000 ASV  
do lā ru, ku rus sa da līs vis i 16 pār i.

• Šā ga da tur nī ra mo to ir «Lon do na – 
Sau lkras ti – Ri o», ie zī mē jot jaun a 
olim pis kā cik la mēr ķi.

• «Sau lkras tu kok tei lī» pie da lī sies vis i 
la bā kie šāb rī ža Lat vi jas «bī čis ti»,  
kā arī igau ņi, lie tu vie ši un spe ci āli 
uz ai ci nā ti pa sau les eli tes pār i.

• Par pir ma jiem «Sau lkras tu  
kok tei ļa» uz va rē tā jiem kļu va  
paš rei zē jais Lat vi jas vo lej bo la  
iz la ses tre ne ris Uģis Kras tiņš un 
Aivis Eida, bet pa se šām rei zēm 
tur nī rā ir uz va rē jis Jā nis Grīn bergs 
un An dris Krū miņš.

• Vie nī go rei zi ār zem ju spē lē tā ji 
«Sau lkras tu kok tei lī» ir tri um fē ju ši 
2001. ga dā, kad bal vu ie gu va  
lie tu vie ši – Hen riks Či vass un Tads 
Do ne la.

• Gal ve no bal vu – me tā lā kal to  
kok teiļ glā zi, ku ra pre ten dē uz  
Bal ti jas val stīs sma gā kā kau sa  
sta tu su, ir iz ga ta vo jis sau lkras tie tis 
māk sli nieks Ar mands Jē kab sons.

• Pir mo rei zi gran di ozo kau su virs 
gal vas cē la 2002. ga da tur nī ra  
uz va rē tā ji Ed gars Se bežs un  
Klāvs Zaļ kalns.

• Jau tā ju mu par bal vas no nāk ša nu 
mū žī gā gla bā ša nā An dris Va nags 
ir ga tavs ap spriest, sā kot no kā da 
«bī čis ta» des mi tās uz va ras.

• Pa ras ti pa sā kums no tiek jū li ja  
ot ra jā ne dē ļā, jo pie re dze lie ci na, 
ka tad ir labs laiks. Šo gad iz vē lē tas 
jū ni ja bei gas, jo tas ir viens no ne

dau dza jiem lo giem sa sprin gta jā 
starp tau tis ko sa cen sī bu ka len dā rā.

• Otrs «Sau lkras tu kok tei ļa» «va lis» 
vi sus ga dus ir bi jis ie lu bas ket bols. 
Pirms ap mē ram des mit ga diem 
tur nī rā star tē ja pat vie nī gais igau
nis NBA vēs tu rē Mar tins Mīr seps. 
Šo gad sa cen sī bas «Buildimpex ie lu 
bas ket bo lā» no ri tēs 35+ gru pā.

• Tre šais «va lis» ir mū zi ka un iz klai
des. Čem pi onu bal lī tē spē lēs «Ber
mu du div stū ris», būs mo des ska te 
un tra di ci onā lais ser vju kon kurss – 
ku rai bal vai trā pi, to nes mā jās. 
Gal ve nā bal va jau di vus ga dus ir 
ie spē ja ne dē ļu brau kāt ar «Ško da 
Oc ta vi a» au to ma šī nu.

Ju bi le ja spē cī gā ka jā sa stā vā. 
«SAU LKRAS TU KoK TEI LIS»

pa lū dza to pa me ne džēt, va rē ju tam iz brī vēt 
lai ku. Vē ro ju cil vē ku plūs mu un do mā ju, kā 
pie sais tīt cil vē kus.» Vien reiz Vec āķos An dris 
no ska tī jies, kā pui ši, arī Ge na dijs Sa mo ilovs, 
uz nau du spē lē plud ma les vo lej bo lu. Arī lie tū 
un vē jā. «Pie ru nā ju arī ka fej nī cas saim nie ku 
sa mest kā du nau di ņu bal vu fon dam, lai trīs 
die nas ne dē ļas no ga lē va rē tu plud ma les vo
lej bo la tur nī ru no or ga ni zēt «33.  kilo met rā». 
Ide ja bi ja pie sais tīt cil vē kus, kas tur uz vie tas 
bū tu jeb kā dos lai ka ap stāk ļos, ie tu ka fej nī cā 
pa ēst, pa dzert ka fi ju.» Sā kot nē jais rē ķins bi
jis uz 16 pār iem, ku riem kat ram līdz i bū tu 
pa trim čet riem cil vē kiem. «Tur nīrs no ti ka, 
arī vēl nā ka ma jos ga dos, bet pēc tam fir ma 
ban kro tē ja, ka fej nī ca no de ga, un ie nā ca prā
tā pār cel ties uz es trā di, kur va rē ja pie strā dāt 
pie šo va un spē lēt mū zi ku, lai va rē tu pār
dot bi ļe tes un tā dē jā di sa vākt lī dzek ļus bal
vu fon dam,» no nāk ša nu Sau lkras tu es trā dē 
1995.  ga dā iz skaid ro Va nags. Smil tis sa vest 
ce ļi nie kiem pro blē mu nav bi jis, un pa sā kums 

ātr i ie gu va po pu la ri tā ti, es trā dē sa til pi no ties 
pat vai rāk ne kā 1000 ska tī tā jiem.

Lat vi jas spor tā ir bei gu šas pa stā vēt arī la
bā kas ide jas par «Sau lkras tu kok tei li», bet šis 
pa sā kums jo pro jām prie cē vie sus. «Uz sā ku, 
tad iz vei do ju la bu pa sā ku ma struk tū ru, un 
ne es mu pie ra dis kaut kam at mest ar ro ku. 
Tai sām to sev, lai paš iem ir in te re san ti. Tas 
ir dzī ves stils. Pat, ja bi ja grū tāk ar nau di ņu, 
vien al ga tur nī ru rī ko jām,» tur nī ra il go mū žu 
skaid ro pa sā ku ma pat rons. Vēl viens ie mesls, 
kā pēc Va nags pa li cis pie plud ma les vo lej bo la 
tur nī ra or ga ni zē ša nas, ir at mi ņas par pirm
sā ku miem, kad pir ma jos tur nī ros spē lē tā ji 
ne bi ja iz lu ti nā ti un ego is tis ki, kad vi ņiem gal
ve nais bi ja spē lē ša nas pro cess un ne vis bal vu 
fonds. Dažs labs pēc spē lēm un dis ko tē kas 
piekt die nas va ka rā tur pat zem zvej nie ku lai
vas pār lai dis nak ti un no rī ta at kal gā jis lau
ku mā. An dris īpa ši lūdz uz svērt, ka ne va jag 
no bī ties, ja sa cen sī bu die nā Rī gā nav labs 
laiks, jo Sau lkras ti tā pēc jau ir Sau lkras ti, ka 
il gi slik ti lai ka ap stāk ļi tur ne sa gla bā jas. «20 
ga du ju bi le jas ne bū tu bi jis arī bez Sau lkras tu 
do mes, cī ņu bied ra bas ket bo la lau ku mā Ga ta 
Zon ber ga un ģi me nes at bal sta,» Va nags ne
kaut rē jas saukt vār dā arī ci tus pa sā ku ma ilg
mū žī bas ie mes lus.

Kā at al go jums Va na ga iz tu rī bai šo gad būs 
vai rā ku pār u do ša nās uz Lat vi ju pa tais no 
no «Grand Slam» tur nī ra Ro mā. Vēl pa gā

ju šo gad abi mū su spē cī gā kie pār i bi ja starp 
tiem, kas var ie kost fa vo rī tiem, bet šo brīd 
Jā nis Šmē diņš un Alek sandrs Sa mo ilovs pa ši 
ir viens no spē cī gā ka jiem pār iem pa sau lē un 
pa sau les «bī ča» eli te. Klāt būs arī otrs olim
pis kās bron zas me da ļas īpaš nieks Mār tiņš 
Pļa viņš un var būt vēl kāds spē cī gāks pār is par 
vi ņiem. Būs Lat vi jas iz la ses da līb nie ki zā les 
vo lej bo lā, un būs jaun ie «bī ča» ta lan ti. At šķi
rī bā no «King of the Be ach» spor tis ti spē lēs 
tā dos pār os, kā vi ņi to pie ra du ši da rīt se zo
nas lai kā, un klā tie nē va rēs no teikt, vai tie šām 
Šmē diņš jaun ākais ar Sa mo ilo vu ir ne ti kai 
vie ni no spē cī gā ka jiem pa sau lē, bet arī la bā
kie Lat vi jā. 

«Sau lkras tu kok tei ļa»  
čem pi oni

1995. Uģis Kras tiņš/Aivis Eida
1996. An dris Krū miņš/Ilg vars Ozo liņš
1997. Rin golds Štāls/An dris Treijs
1997. Jā nis Grīn bergs/Ju ris Gen de lis
1998. Jā nis Grīn bergs/Ta rass Ta ba čuks
1999. Jā nis Grīn bergs/An dris Krū miņš
2000. Jā nis Grīn bergs/An dris Krū miņš
2001. Hen riks Či vass/Tads Do ne la (Lie tu va)
2002. Klāvs Zaļ kalns/Ed gars Se bežs
2003. An dris Krū miņš/Rus lans So ro kins
2004. Jā nis Grīn bergs/Ar mīns Ven sbergs
2005. An dris Krū miņš/Rus lans So ro kins
2006. Toms Šmē diņš/Jā nis Šmē diņš
2007. Jā nis Grīn bergs/Aus tris Štāls
2008. Jā nis Šmē diņš/Kris ti āns Mar nics
2010. Toms Šmē diņš/An dris Krū miņš
2011. Toms Šmē diņš/Ar tis Caics
2012. Toms Va nags/In gars Iva novs

Pagājušogad pie uzvarētāju tortes tika 
Toms va nags un in gars iva novs. è

«saulkrastu kokteilī» piedalīsies  
šogad viens no spēcīgākajiem  

pāriem pasaulē Jānis Šmēdiņš  
un Aleksandrs samoilovs. î
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N e d Ē Ļ a s   s k a i t Ļ i

39 PUn KTI
Eiro pas čem pio nā tā bas ket bo lā pir ma jā spē lē  
Lat vi jas sie vie šu iz la se aiz va dī ju si ot ro  
maz re zul ta tī vā ko spē li tās vēs tu rē. Ma čā pret  
Fran ci ju lat vie tes spē ja gūt ti kai 39 pun ktus.  
Vēl ma zāk pun ktu lat vie tes gu va 2007. ga da  
čem pio nā ta pus fi nā la ma čā pret Krie vi ju, kad ti ka 
gū ti vien 36 pun kti. To reiz pret krie vie tēm ti ka  
sa sniegts vēl viens iz la ses anti re kords Eiro pas  
čem pio nā tos – čet ri pun kti vie nā ce tur tda ļā.

Turp mā kās di vas ne dē ļas Lon do nā no tiks  
pres ti žais Vimb ldo nas te ni sa tur nīrs. Ta jā no tiks 
ne ti kai cī ņa par pres ti žo bal vu, bet arī par prā vām 
nau das prē mi jām. Par uz va rām Vimb ldo nā sā ka 
mak sāt 1968. ga dā, kad vī rie šu vien spē ļu  
čem pi onam bi ja ie spē ja no pel nīt 2000 mār ci ņu. 
Sie vie tēm – ti kai 750, bet ko pē jais bal vu fonds bi ja 
ti kai 26 150 mār ci ņu, bet šo gad šī sum ma iz au gu si 
jau līdz 22 560 000. In te re san ti, kā at tīs tī ju šās  
prē mi jas kopš 1968. ga da?

No 2000 
LĪDZ 1,6 MIL Jo NIEM

Gads Vien spē les (v) Vien spē les (s) Ko pē jais fonds
1968 2000* 750 26 150
1975 10 000 7000 114 875
1980 20 000 18 000 293 464
1985 130 000 117 000 1 934 760
1990 230 000 207 000 3 819 730
1995 365 000 328 000 6 025 550
2000 477 500 430 000 8 056 480
2005 630 000 600 000 10 085 510
2010 1 100 000 1 100 000 13 725 000
2013 1 600 000 1 600 000 22 560 000

*Sum mas no rā dī tas mār ci ņās

800 SPĒ ĻU
Spā ni jas fut bo la iz la ses vārt sargs Ikers Ka sil jass sa vu aro du pie prot kopš 
1999. ga da. Pa gā ju ša jā ne dē ļā Kon fe de rā ci jas kau sa iz cī ņā ma ča pret Urug va ju 
Ka sil jass stā jās Spā ni jas iz la ses vār tos, un tā vi ņa kar je rā bi ja 800. spē le.  
Sa vu pir mo ma ču Ka sil jass aiz va dī ja 1999. ga da 12. sep tem brī, bū dams  
Mad ri des «Re al» vārt sargs. «Re al» sa stā vā viņš lau ku mā iz gā jis 654 spē lēs,  
pā rē jās – iz la ses sa stā vā. Ka sil jass šo 800 spē ļu ro be žu bū tu sa snie dzis kriet ni 
ag rāk, ja vien ne bū tu iz vei do jies kon flikts nu jau ar bi ju šo «Re al» gal ve no  
tre ne ri Žo zē Mo urin ju.

NBA sta tis ti ķi  
sa skai tī ju ši, ka ša jā  
se zo nā ir la bo ti di vi  
trīs pun ktu me tie nu  
re kor di. Pro ti,  
re gu lā ra jā čem pio nā tā 
vis as ko man das  
ko pā ie me ta  
17 603 tāl me tie nus  
(no 49 067 me tie niem), 
un tas ir par  
1251 vai rāk ne kā 
2009. ga da se zo nā  
(iz mes ti 44 622). Arī 
«playoff» tāl me tie nos 
kri tis re kords. Šo gad 
līdz ses ta jai fi nāl spē lei 
bi ja re ali zēts  
1171 me tiens  
(no 3414). Pa gā ju ša jā 
ga dā ko man das  
re ali zē ja 994 no 
2983 me tie niem.

17 603 TĀLMETIENI
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25 TĀL ME TIE NI
NBA čem pio nā ta fi nāl sē ri ja vēl ne bi ja bei gu sies, 
kad piekt ajā ma čā pie jaun a re kor da ti ka  
maz zi nā mais San an to ni o «Spurs» spē lē tājs  
De nijs Grīns. Piekt ajā ma čā, ku rā «Spurs» uz va rē ja 
ar 114:104 un sē ri jā iz vir zī jās va dī bā ar 3:2, Grīns  
re ali zē ja se šus trīs pun ktu me tie nus un la bo ja  
fi nāl sē ri ju re kor du, ku ru pirms pie ciem ga diem 
sa snie dza Bos to nas «Cel tics» uz bru cējs Rejs Alens. 
To reiz viņš se šās spē lēs re ali zē ja 22 tre ja čus, bet 
šo gad Grī nam pie ti ka ar pie cām, lai jau sa snieg tu 
25 re ali zē to tāl me tie nu skai tu. Starp ci tu,  
ie priek šē jais re kor dists Alens, kurš spē lē «He at»,  
ša jā ma čā arī ne bi ja «klibs» – ie mes ti čet ri  
no čet riem trīs punkt nie kiem.
DE NIJS gRĪNS FI NĀL SĒ RI JĀ (3. P. ME TIE NI)
1. spē le 4/9 44,4%
2. spē le 5/5 100%
3. spē le 7/9 77,8%
4. spē le 3/5 60%
5. spē le 6/10 60%
6. spē le 1/5 20%
7. spē le 1/6 16,7%

Par Hal les te ni sa tur nī ra uz va rē tā ju kļu va Ro džers 
Fe de rers, kurš fi nā lā trīs se tos pār spē ja krie vu  
Mi hai lu Juž ni ju. Fe de re ram šis bi ja pir mais ti tuls ša jā 
ga dā un ses tā uz va ra Hal les tur nī rā. Bez tam  
Fe de re ram šī bi ja 77. uz va ra ATP tur nī ros un viņš ir 
kļu vis par tre šo uz va rām ba gā tā ko te ni sis tu ATP  
vēs tu rē. ATP vēs tu rē ta gad ir trīs te ni sis ti, ku ri  
13 ga du pēc kār tas uz va rē ju ši kaut vie nā tur nī rā. 
13 ga du pēc kār tas to vēl ir iz da rī jis Dži mijs Ko nors  
(no 1972. līdz 1984. ga dam) un 14 ga du pēc kār tas 
Ivans Lendls (no 1980. līdz 1993. ga dam).

VIS VAI RĀK ATP TI TU LU
1. Dži mijs Ko nors (ASV) 109
2. Ivans Lendls (ASV) 94
3. Džons Ma kin rojs (ASV) 77
3. Ro džers Fe de rers (Švei ce) 77
5. Bjerns Borgs (Zvied ri ja) 64
5. Pīts Sa mprass (ASV) 64

Ka mēr Ro džers Fe de rers 
Hal lē ap lais tī ja sa vu  
77. ATP ti tu lu, tik mēr 
Lon do nā vēl no piet nāks 
ie mesls svi nī bām bi ja 
35 ga dus ve ca jiem  
dvī ņiem Bo bam un  
Mai kam Brai en tiem.  
Fi nā lā ASV te ni sis ti  
četr os se tos pār spē ja 
Alek san de ru Pei ju un 
Bru no Su are su, un tā  
vi ņiem bi ja jau  
18. uz va ra pēc kār tas  
ša jā ga dā. «AE GON 
Cham pi on ships» ti tuls 
brā ļiem ir jau piekt ais,  
šo gad – as to tais,  
bet kar je rā – jau 90.!

Par NBA čem pio nā ta  
fi nāl sē ri jas ses tās spē les  
va ro ni kļu va ne viens cits  
kā Leb rons Džeimss, kurš  
lau ku mā pa bi ja 50 mi nū šu  
un no for mē ja sev kar je ras  
iz slēg ša nas spē ļu  
12 «trip le do ub le» –  
32 pun kti, 11 re zul ta tī vu  
pie spē ļu un 10 iz cī nī tu  
at lē ku šo bum bu. Džeimss  
ir ti kai ce tur tais spē lē tājs  
lī gas vēs tu rē, kurš kā dā  
no fi nā la ma čiem gūst  
vis maz 30 pun ktu, iz da ra  
vis maz 10 pie spē ļu un  
iz cī na vis maz 10 at lē ku šo 
bum bu. Ag rāk to bi ja  
iz da rī ju ši Dže rijs Vests  
(1969), Džeimss Vor tijs  
(1988) un Čārlzs  
Bār klijs (1993).

30+10+10

BRĀ ĻIEM 
BRAI EN TIEM – 90.

8. REI ZI PĒC KĀR TAS
Ko re jas fut bo la iz la se nu jau kār tē jo rei zi kva li fi cē ju sies pa sau les čem pio nā ta 
fut bo lā fi nāl tur nī ram, kas pēc ga da no tiks Bra zī li jā. Pa sau les fut bo lā ne maz nav 
tik daudz val stu, kas to ie spē ju šas as to ņas rei zes pēc kār tas. Pirms Ko re jas to 
pa šu sa vu laik bi ja ie spē ju šas Bra zī li jas, Vā ci jas, Itā li jas, Ar gen tī nas un Spā ni jas 
iz la ses.

77. TI TULS

17 603 TĀLMETIENI
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Kā jūs vērtējat Latvijas 
sieviešu basketbola startu 

Eiropas čempionātā:
1. Labāk nekā cerēts
2. sliktāk nekā cerēts

3. savu iespēju robežās
4. cits variants AP
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@Eriks_Strauss
@SportaAvize facebook.com/SportaAvize

draugiem.lv/sporta.avize/SEKOJIET
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