
ISSN 1691–0451

BERTĀNS
ŠOGAD BEZ BASKETBOLA

KASPARS DAUGAVIŅŠ
VIENĪGĀ DOMA – 

SPĒLĒT NHL!

ARTJOMS RUDŅEVS
VAI VĀCIEŠI 
VIŅU PĀRDOS?

#31 (910)    Cena Ls 0,98          2013. GADA  6.–12.  AUGUSTS

LAKUČS AUDZINA OLIMPISKO ČEMPIONU



VASARA



6 . – 1 2 . V I I I 3

Galvenais redaktors: Ēriks Strauss. Redakcija: Ingmārs Jurisons, Romāns Kokšarovs, Ingrīda Kraukle, Jānis Matulis, Armands Podāns,  Dainis Āzens, Il vars Kos cin ke vičs.
Mākslinieks: Edgars Švanks. Datorgrafiķi:  Gatis Pabērzs, Raivis Salmiņš. Numura karikatūra: Gatis Šļūka. Foto:  Romāns Kokšarovs, SCANPIX, Reuters.

Žurnāls «Sporta Avīze»
Reģ. apliecības Nr. 000361062
Izdevējs: SIA «Mediju nams»

Reģ. Nr. 40003610627

Redakcijas tālruņi: 
67886785, 67886786, 67886787

Reklāmas tālrunis 67886730, fakss 67886734
e–pasts: liene@sportacentrs.com

Iespiests: SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala»
Mūkusalas 15A, Rīga, Latvija 

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce  
uz «Sporta Avīzi» obligāta

Redakcijas adrese:  
Cēsu iela 31/2, Rīga,  LV–1012  

e–pasts: sportav@nra.lv. 
www.sportaavize.lv

Olim pis ka jās spē lēs Ber lī nē sa vu  
ce tur to zel ta me da ļu iz cī na  
le ģen dā rais Dže se Ovenss.  
Šī vēs tu ris kā zel ta me da ļa tiek  
iz cī nī ta ASV iz la ses sa stā vā 4x100 m 
sta fe tē. Pirms tam Ovenss jau bi ja 

uz va rē jis 100 m un 200 m, kā arī tāl lēk ša nā.

Pa sau les čem pio nā tā viegl at lē ti kā  
Gē te bor gā jaun u pa sau les re kor du 
trīs soļ lēk ša nā sa sniedz bri tu at lēts 
Džo na tans Ed vardss – 18,29 m, un  
viņš kļūst par pir mo trīs soļ lē cē ju, kurš 
sa cen sī bās pār va rē jis 18 m ro be žu. 

Tie sa, pirms vi ņa 1988. ga dā 18,20 m tā lu mā aiz lē ca 
Vil lijs Benkss, ta ču re zul tāts ne ti ka at zīts, jo pa vējš 
pār snie dza pie ļau ja mo nor mu (5 m/s).

An gli ja. Ģi me ne bro kas to. Sir mais lords la sa  
jaun āko pre si:  Va kar Dub li nas Lon do nas ap kai mē 
ar mi jas ro ta iz va ro ju si med mā si ņu...
Mā te (šaus mās): Ohhh! Ar mi jas ro ta!
Mei ta (aiz do mā ju sies): Vai! Ar mi jas ro ta!
Pa dzī vo ju si kal po ne (vien al dzī gi): Nu un? Ar mi jas  
ro ta!

9.
augusts

1936. gads

7.
augusts

1995. gads

8.
augusts

1999. gads

Lai sa pras tu,  
kurš pār te vi val da,  

at liek ti kai no skaid rot,  
ko aiz liegts kri ti zēt.

Vol tērs

GUDRI PATEIKTSPASMAIDI

11.
augusts

1984. gads

NEDĒĻAS JUBILĀRI

TĀ BIJA...

Ani ta Trum pe 06.08.1968. viegl at lē ti ka

Re nā ta Gēč la 06.08.1975. kal nu  
slē po ša na

Alek sandrs Dit ja tins 07.08.1957. vin gro ša na
Aigars Raz gals 07.08.1969. ho kejs
Ar tūrs Zak re šev skis 07.08.1971. fut bols
Ul dis Ru dzī tis 07.08.1978. bas ket bols
Sid nijs Kros bijs 07.08.1987. ho kejs
Kens Drai dens 08.08.1947. ho kejs
Nai džels Man sels 08.08.1953. F-1
An drejs Jan sons 08.08.1980. bas ket bols

KA LEN DĀRS
6. AUgUSTS

EČ bas ket bo lā ka de tēm
16.00 Tur ci ja un Grie ķi ja

18.15 Lat vi ja un Spā ni ja

20.30 Hor vā ti ja un Krie vi ja

7. AUgUSTS
EČ bas ket bo lā ka de tēm

16.00 Spā ni ja un Krie vi ja

18.15 Hor vā ti ja un Tur ci ja

20.30 Lat vi ja un Grie ķi ja

Pār bau des spē le bas ket bo lā
16.00 Lat vi ja U-18 S un Balt krie vi ja U-18 S (Kau ņā)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga
17.00 «Auda» un «Lie pā jas me tal urgs-2» (Ķe ka vā)

8. AUgUSTS
EČ bas ket bo lā ka de tiem

16.30 Itā li ja un Hor vā ti ja (Ki je vā)

21.30 Lat vi ja un Uk rai na (Ki je vā)

Pār bau des spē les bas ket bo lā
16.00 Lat vi ja U-18 S un Igau ni ja U-18 S (Kau ņā)

19.30 Lat vi ja un Krie vi ja («Arē na Rī ga»)

Pār bau des spē le ho ke jā
19.00 «Di na mo» un «Ņef tja ņik» («Inbox» hal lē)

Eiro pas lī ga fut bo lā
19.30 «Mac ca bi» un «Vents pils» (Hai fā)

9. AUgUSTS
EČ bas ket bo lā ka de tiem

18.45 Lat vi ja un Itā li ja (Ki je vā)

21.00 Hor vā ti ja un Uk rai na (Ki je vā)

Pār bau des spē les bas ket bo lā
18.00 Lat vi ja U-18 S un Lie tu va U-18 S (Kau ņā)

19.30 Lat vi ja un Krie vi ja («Arē na Rī ga»)

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

19.00 «Dau ga va» (R) un «Met ta/LU» («Dau ga vas» sta di ons)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga
17.00 «SFK Va ra vīk sne» un «BFC Dau ga va» (Lie pā jā)

10. AUgUSTS
EČ bas ket bo lā ka de tiem

16.30 Lat vi ja un Hor vā ti ja (Ki je vā)

21.00 Uk rai na un Itā li ja (Ki je vā)

LČ fut bo lā
14.00 «Lie pā jas me tal urgs» un «Skon to» (Lie pā jā)

16.00 «Vents pils» un «Ilūk ste» (Vents pils OC)

19.00 «Dau ga va» (D) un «Jūr ma la» (Dau gav pi lī)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga
16.00 «Jē kab pils/JC» un «Rī gas FS» (Jē kab pi lī)

17.00 «Gul be ne» un «Vents pils-2» (Gul be nē)

18.00 «Rē zek nes BJSS» un «Skon to-2» (Rē zek nē)

11. AUgUSTS
LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga

15.00  «Lie pā jas me tal urgs-2» un «Dau ga va/ŠFS» (Lie pā jā)

16.00 «Val mie ra» un «Tu kums 2000» (Val mie rā)

17.00 «Jūr ma la-2» un «Auda» (Kau gu ros)

18.00 «Jel ga va-2» un «Met ta-2» (Zem ga les OC)

12. AUgUSTS
Pār bau des spē le ho ke jā

14.00 «Di na mo» un «AK Bars» (Prā gā)

Ro džers Fe de rers 08.08.1981. te niss
Ju rijs Šu ļins 08.08.1983. džu do
Ma da ra Lī du ma 10.08.1982. bi at lons
Dzin tra Grun dma ne 11.08.1944. bas ket bols
Alek sejs Hrom čen kovs 11.08.1974. ho kejs
Ga tis Ja ho vičs 11.08.1984. bas ket bols
Pīts Sa mprass 12.08.1971. te niss
Hei li ja Vi ken hei ze re 12.08.1978. ho kejs
Ga tis Kal niņš 12.08.1981. fut bols
Ane te Jē kab so ne 12.08.1983. bas ket bols
Her mans Eg les kalns 12.08.1990. vo lej bols

Par olim pis ko čem pi onu džu do «Open» sva ra  
ka te go ri jā kļūst le ģen dā rais ja pā ņu džu dists  
Ja su hi ori Ja ma ši ta. Tā vi ņam ir pirm ā un vie nī gā 
zel ta me da ļa, ta ču vēs tu rē viņš ie gā jis ar to,  
ka sep ti ņus ga dus pēc kār tas ne bi ja zau dē jis  
ne vie nā cī ņā, un tā du bi ja 198!

Beļ ģi jas fut bo la čem pio nā ta se zo nas pir ma jā ma čā starp «Westerlo» un 
«AA Genk» tiek fik sēts ne iz šķirts 6:6. Ša jā spē lē ti ka la bo ti uz reiz vai rā ki 
čem pio nā ta vie nas spē les re kor di: vis vai rāk gū to vār tu, pie ci 11 m so da 
si tie ni un četr as sar ka nās kar tī tes.
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EDUARDS VIŠŅAKOVS

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

Pa vi sam ne sen ļo ti tā la jā Jaun zē lan dē 
no ti ka pa sau les čem pio nāts lat vie šu na
ci onā la jā spor ta vei dā BMX. Jaun zē lan de 
ir aiz trej de vi ņām jū rām un zem ēm, un 
var būt tā pēc zi ņas par no ti ku miem pa
sau les čem pio nā tā līdz Lat vi jai no kļu va 
sko pas un, šķiet, ka ti kai re tais pa ma nī ja, 
ka bei gu pro to ko li ir ne pie ras ti un lat vie
šu acij ne tī ka mi. Vis i zi nām, ka mums ir 
vie nī gais olim pis kais čem pi ons ša jā spor
ta vei dā, un vēl pa vi sam ne sen dau dzi 
tūk sto ši ska tī tā ju Mā ri Štrom ber gu vai gā 
re dzē ja te pat Me ža par kā, kak lā ka ri nām 
Eiro pas zel tu. Vis i šo Štrom ber ga kār tē
jo ap zel tī ša nu uz tvē ra kā paš sa pro ta mu, 
jo olim pis ka jam čem pi onam pie klā jas 
būt pir ma jam arī Eiro pas dī ķī. Tiem, ku ri 
spor tam se ko ju ši līdz i ar smal kā ku lu pu, 
ne kā ne jau ša ie kļū ša na ska tī tā ju tri bī
nēs, no teik ti būs kaut ko dzir dē ju ši par 
pē co lim pis kā ga da emo ci onā la jiem bē
gu miem. Par emo ci ju trū ku mu, par se vis 
mo ti vē ša nu ne ti kai jaun ām uz va rām, bet 
uz kāp ša nai uz ri te ņa vis pār, Mā ris Štrom
bergs ga ri un pla ši stās tī jis to arī «Spor ta 
Avī zei». Viss ir sa pro ta mi, ta ču ti kai līdz 
no teik tam brī dim. Ša jā nu mu rā par lat
vie šu gai tām Jaun zē lan dē stās ta iz la ses 
gal ve nais tre ne ris Ivo La kučs. Vi ņa re dzē
jums pār steidz. Pa tī ka mā zi ņā pār steidz. 
Ivo nav žē lo jis ne vie nu, ir ļo ti skarbs, un 
es mu pār lie ci nāts, ka arī pa tiess. Vis vai
rāk ir ti cis pa sau les BMX svēt bil dei Mā rim 
Štrom ber gam. Arī se vi La kučs nav žē lo jis, 
kas ti kai no rā da uz to, ka pie vi ņa no kļu
vu ša jiem spor tis tiem nav ne kā du iz vē les 
tie sī bu. Ir ti kai viens ceļš  – darbs! Gal
ve nā tre ne ra «at skai ti» par Jaun zē lan di 

ne va jag uz tvert par ma tu skal dī ša nu un 
mek lēt iek šē jo šķel ša nos. Ja pie gal da ir 
ap sē du šies īs ti ve či, tad mē le nav jā val da 
un jā iz klā jas kā bal ta jam gald au tam. Ja ar 
ru nā ša nu ir par maz, tad kāds da bū arī pa 
de gu nu. Kā kā dā anek do tē par īs ta jiem 
un pa ras ta jiem ve čiem. Pa ras tie, stā vot 
pie pi su āra, pē dē jo pi li no kra ta, bet īs tie 
ve či no dau za!

Var ap strī dēt La ku ča iz klā ša nos «Spor
ta Avī zes» sle jās, ta ču, kaut kas līdz ga
lam ne pa teik tais var ra dīt lie kas spe ku
lā ci jas, un tad ļau nums būs vēl lie lāks. 
Ta gad vis iem, kam in te re sē no ti ku mi ap 
Štrom ber gu, ap BMX iz la si, ap olim pis ko 
zel tu, viss ir no likts priekš ā kā uz pa plā
tes. Ne vie nam vairs nav ne kā du at kāp ša
nās ce ļu. Tiem, ku ri no bi jās no šau ra jiem 
lī ku miem, ir jā pie rā da pre tē jais. Vis iem 
spor tis tiem ir jā pie rā da, ka brauk ša nai 
«biz ne sa kla sē» ir jā būt kā nor mai, ne vis 
pa tī ka mam iz ņē mu mam un iz da bā ša nai 
olim pis ka jam zel tam, ka vi ņu la bā strā dā 
ne ti kai gal ve nais tre ne ris, bet arī ci ti, ku
ri no dro ši na šos «biz ne sa kla ses» ap stāk
ļus. Ie spē jams, ka La kučs tik at klāts un 
skarbs bi jis tā pēc, lai māk slī gi ra dī tu iek
šē jo stre si ņu, jo pār lie ku il ga spo gu ļo ša
nās olim pis ka jā zel tā var pār vēr sties par 
tīk smi nā ša nos paš iem par se vi, bet pa to 
lai ku ci ti jau būs aiz brau ku ši aiz nā ka mā 
lī ku ma. Ja BMX un Štrom ber ga plā nos ir 
tre šais zelts vai jeb kurš cits Ri o cēl me tāls, 
tad šā da audzi nā ša nas stun da bi ju si pa šā 
lai kā. Ja tā ne pa lī dzēs, tad paš iem pret se
vi ir jā būt go dī giem un jā do das kat ram uz 
sa vu pus i!

Ēriks STRAuSS

Audzi nā ša nas stun da!

Nedēļas sportists

laikā par pēdējo modes kliedzienu kļuvis 
Eduards Višņakovs, kurš šogad spēlē Polijas 

ekstraklases Lodzas «Widzew» klubā. Polijas 
jaunās sezonas čempionātā ir aizvadītas tikai 

trīs spēļu kārtas, un, šķiet, ka šajā valstī vairs reti 
kurš nezina šā futbolista vārdu. Vismaz futbola 
aprindās noteikti retais nav dzirdējis par viņu. 
Lai arī aizvadītas trīs spēļu kārtas, Višņakovs 
laukumā bijis tikai pēdējās divās, un abās 
komanda izcīnījusi uzvaras ar vienādu 2:1, un 
abās abus vārtus guva tieši Višņakovs. Atceroties, 
ka vēl pavisam nesen Polijā spēlēja Artjoms 
Rudņevs, poļiem ir ar ko salīdzināt, un šobrīd 
krietnu soli priekšā atrodas Višņakovs. Viņš četrus 
vārtus guvis 166 laukumā pavadītajās minūtēs, 
kamēr Rudņevs pie saviem ceturtajiem vārtiem 
tika «tikai» piektajā spēlē pēc 355 nospēlētām 
minūtēm. Lieki piebilst, ka šobrīd Višņakovs ir 
Polijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs.

Lai arī Latvijas nacionālā futbola izlase pasaules 
rangā dzīvojas pa otro simtu, laiku pa laikam 
uzrodas kāds futbolists, kurš ar savu sniegumu 
priecē citvalstu čempionātos. Pēdējo nedēļu 
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B a s k e t B o l s

gRIBAm
čempionātu!

Kau ņa, Viļ ņa, Rī ga, Tal li na
Ide ja, ka Lat vi jai va ja dzē tu pa cī nī ties par 

ie spē ju sa rī kot vī rie šu bas ket bo la Eiro pas 
čem pio nā tu, nav jaun a un vis maz fi lo zo fē ša
nas lī me nī lai ku pa lai kam ap grāb stī ta, šķiet, 
jau ga dus des mit, to mēr līdz šim kon krē tu 
mērķ tie cī gu dar bī bu ša jā vir zie nā nav bi jis. 
Ša jā lai kā esam uz ņē mu ši dā mu čem pio nā tu, 

vai rā kas va sa ras no vie tas da žā dās ve cu ma 
gru pās rī ko ju ši jaun ie šu tur nī rus, ta ču am bī
ci jas par pa šu vir sot ni ti ka no gla bā tas la bā
kiem lai kiem – ne mē ģi not šos sap ņus kus ti nāt 
lai kā, ka mēr valstsvie nī ba nav at el po ju sies pēc 
2009. ga da «šķē lie na» pa sau lī ti, bet bas ket bols 
kā tāds spor ta spē ļu mo des ran gā bez īpa šām 
ie bil dēm spiests rīt ho ke ja «Di na mo» at stā tos 

pu tek ļus. Pē dē jā ga da lai kā iz de vies uz la bot 
po zī ci jas abās ša jās fron tēs un LBS ir at vē zē
ju sies  – vie no jo ties ar lei šiem un igau ņiem 
par ko pē jas kan di da tū ras vir zī ša nu 2017. ga
da Eiro pas čem pio nā ta rī ko ša nai. Kā pēc tie ši 
2017.? At bil de diez gan ba nā la – ne tā pēc, ka 
ap ri tēs apaļ a  (80!) ju bi le ja pir ma jam un līdz 
šim vie nī ga jam čem pio nā tam Rī gā, ne tā pēc, 
ka ap to lai ku mums vei do jas ļo ti daudz so lo
ša ko man da (tā ir!), un pat ne tā pēc, ka tie ši 
17.  lat vie šiem vēs tu ris ki bi jis re vo lu ci onā ras 
rī cī bas gads, bet vien kār ši tā pēc, ka tas ir... vie
nī gais re āli pie eja mais čem pio nāts. 2015. gads 
jau re zer vēts Uk rai nai, bet pēc tam nā ka mais, 
ņe mot vē rā jaun o FI BA sa cen sī bu sis tē mu, 
būs ti kai 2021. ga da ru de nī...

Kan di dā tu pie teik ša nās 2017.  ga da čem
pio nā tam pa re dzē ta no vem brī, un līdz tam 
lai kam no teik ti būs pa beigts darbs arī pie paš
reiz to po šās jaun ās t.  s. «pie teik ša nās ro kas
grā ma tas», kas de fi nēs skaid rus no sa cī ju mus 
un pra sī bas. Pa gai dām šos pro ce sus vēl ie spē
jams ie tek mēt, un mēs to arī da rām, ne slēpj 

INgmĀRS JURISONS

Lat vi jas bas ket bo lā šo va sar strau ji dīg stot re ne san ses  
as niem, pa vi sam me lo dis ki skan arī kā da zi ņa, kas vēl 
pirms ga da vai di viem bū tu šķi tu si ne daudz ne da bis ka: 
Lat vi ja vē las rī kot Eiro pas čem pio nā tu! Ja ne no tiks ne kas 
ne pa re dzēts, šo ru den Lat vi ja ko pā ar Lie tu vu un Igau ni ju 
iz vir zīs sa vu kan di da tū ru 2017. ga da tur nī ra  
or ga ni zē ša nai, un mū su iz re dzes ne būt ne zī mē jas slik tas.
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kai uz vie nas ro kas pirk stiem skai tā mas val
stis, kas čem pio nā tu spēj sa rī kot vie nas pa šas, 
līdz ar to ko ope rā ci jā ir nā kot ne, un ša jā zi ņā 
mums ir priekš ro cī bas – Lat vi ja ko pā ar Lie
tu vu jau nat nes ma čos jau pa rā dī ju si, ka spēj 
kva li ta tī vi sa dar bo ties. At tā lu mi ir ne lie li, lo
ģis ti ka – ēr ta, sa dar bī ba lo ģis ka,» se ci na LBS 
ģe ne rāl sek re tārs.

Vēl viens pa gai dām ne at bil dēts jau tā
jums – vai čem pio nā ta rī ko ša na vis pār no tiks 
pēc kla sis kās prak ses. «Vie na no ver si jām  – 
«FI BA Eu ro pe» pa ti sa gla bā čem pio nā ta rī
ko tā jas tie sī bas, vien kār ši iz man to jot četr u 
pil sē tu pa kal po ju mus pir ma jai kār tai. Pa ši 
ko or di nē, pa ši vāc bu dže tus  utt. Tā dā ga
dī ju mā no mums tad bū tu at ka rī ga ti kai šīs 
vie nas gru pas tur nī ra no or ga ni zē ša na  – sa
mak sā jam li cen ci, ta ču ne lau zām gal vu par 
ko pē jiem bu dže tiem, rā dī tā jiem un vi su to, 
kas no tiek Lie tu vā vai Igau ni jā,» at klāj Šneps, 
gan pie bil stot – vai rāk sta bi li tā tes un pār lie
cī bas to mēr bū tu ga dī ju mā, ja or ga ni zā ci jas 
ko mi te ju mēs iz vei do tu pa ši. Starp ci tu, ja 
par li cen ci – tie ši tās kos mis kā ce na (sep ti ņi 
mil jo ni eiro!) bi ja ie mesls, kas vēl pirms pār is 
ga diem par ie sais tī ša nos šā dā pa sā ku mā ne ļā
va ru nāt pat te orē tis ki. Kas mai nī jies? «Pa stāv 
ver si ja li cen ces mak su sa da līt pa pil sē tām, un 

tā dā ga dī ju mā fi gu rē skait lis mil jons par gru
pu – se šu ko man du tur nī ru ne dē ļas ga ru mā. 
To Lat vi jā var sa vākt un tam bū tu arī eko no
mis kais pa ma to jums,» ir pār lie ci nāts Šneps. 
Pro tams, daudz at ka rīgs no tā, kā das ko man
das pie spē lē tu iz lo ze – ku ras no tām uz Rī gu 
at ves tu fa nus ar ma ci ņiem. Lai vai kā, fi nan ses 
nav ne pār va rams sliek snis, viņš uz ska ta. «No 
Slo vē ni jas par čem pio nā tu bi ja plāns ie ka sēt 
ko pu mā sep ti ņus mil jo nus eiro, ta ču bei gās 
vi ņi da bū ja, šķiet, ti kai 2,7. Vien kār ši val stī 
no mai nī jās po li tis kā eli te, kas skaid ri pa tei ca: 
tas ir tas, ko va ram, bet ne vai rāk... Un tā arī 
pa li ka.»

Al ter na tī va –  
pa sau les čem pio nāts?

Jū ni ja vi dū bas ket bo la sa bied rī bu pār
stei dza zi ņa par «FI BA Eu ro pe» pre zi den ta 
Ola fu ra Raf nso na pēk šņo nā vi. Kopš tā lai ka 
or ga ni zā ci ja dar bo jas bez pre zi den ta  – pie
nā ku mus pil da vi ņa viet nieks no Beļ ģi jas, 
ta ču viņš jau skaid ri pa tei cis, ka uz ama tu 

ne kan di dēs. Līdz ar to jau tā jums – kas vis pār 
būs tie, kas pie ņems lē mu mu par 2017. ga da 
čem pio nā tu? Šneps at zīst – līdz mai jā pa re
dzē ta jām vē lē ša nām  (kad ama tu zau dēs arī 
šo brīd pret mums po zi tī vi no ska ņo tais ģe ne
rāl sek re tārs No vaks...) lē mums, vis ti ca māk, 
vēl ne būs pie ņemts – val do šās ne no teik tī bas 
ap stāk ļos to ne viens ne gri bēs da rīt. «Būs 
jaun a val de, pēc sta tū tiem  – ma zā ka, šķiet, 
15 cil vē ku ta ga dē jo 25 vie tā. Tā arī lems,» pa
skaid ro Šneps, ta ču pro blē mu ta jā ne sa ska ta. 
«Do mā ju, ka tas nav ie mesls ba žām. Cik la bi 
bū sim, tāds arī būs iz nā kums.» Sav star pē jās 
cī ņas or ga ni zā ci jā šo brīd ne esot tā dā sta di jā, 
lai kāds gri bē tu, teik sim, ie rā dīt lie tu vie šiem 
vie tu, ti kai tā pēc «no ro kot» la bā ko kan di da
tū ru. «Tā pat ru nā ja pirms olim pis kās kva li fi
kā ci jas – ka lei šus ne pa lai dīs. Ta ču viss iz rā
dī jās ko rek ti, ko man du ne viens «ne no zā ģē
ja» un ne bi ja ne kā du sū dzī bu. Ta gad Lie tu va 
rī ko arī pa sau les čem pio nā tu jaun ie šiem. 
Lie tu vas fe de rā ci ju šo brīd va da Sa bo nis, un 
ar vi ņu vis i ir la bās at tie cī bās. Nav tik tra ki.»

Lie tu va ir spē cīgs sa bied ro tais, lai ce rē
tu uz pa nā ku miem, ta ču iz rā dās, ka vis as 
olas ne tiek lik tas vie nā gro zi ņā  – Eiro pas 
čem pio nāts nav vie nī gais tur nīrs, kas va rē
tu in te re sēt Bal ti jas kan di da tū ru. «Es mu ru

nā jis arī ar [«FI BA World» ģe ne rāl sek re tā ru 
Pat ri ku] Bau ma nu par pa sau les čem pio nā ta 
rī ko ša nas ie spē jām – tie ši šā dā pa šā kom bi
nā ci jā. Arī tas nav ne kas uto pisks, un var ga
dī ties pat tā, ka šos abus pie tei ku mus vir zām 
pa ra lē li. Tas, ka ie priek šē jais čem pio nāts 
bi ja Tur ci jā un ta gad būs Spā ni jā, pro tams, 
nav vei ci nošs ap stāk lis, jo tas no zī mē tu tre
šo čem pio nā tu pēc kār tas Eiro pā, ta ču ob
jek tī vi nau das, ka pa ci tā tes un bas ket bo la 
in te re ses zi ņā – nav ne maz daudz to, kas to 
grib un var no or ga ni zēt. Bie ži vien iz šķi ro
ša ir fe de rā ci ju at tiek sme – ku ri tie šām grib 
va sa rā rau ties un kaut ko rī kot, bet ku ri lab
prā tāk mie rī gi do das bau dīt at va ļi nā ju mu 
un pēc pa pil du dar ba ne maz ne kā ro,» Šneps 
pār lie ci nāts, ka viss ir pa šu ro kās, tā pēc arī 
turp mā ka jos ga dos mums jā būt ak tī viem, 
rī ko jot da žā dus ma zā kus čem pio nā tus. Ta
ču, kas at tie cas uz lie lo – nā ka mais at skai tes 
punkts ir no vem bris, kad uz zi nā sim vi sus 
no sa cī ju mus un mū su kon ku ren tus. Tik mēr 
vēl daudz da rā mā. 

Ed gars Šneps. «Tal li nā sa rī ko jām tik ša nos 
ko pā ar «FI BA Eu ro pe» ģe ne rāl sek re tā ru un 
igau ņiem  – ap sē dā mies pie ko pē ja gal da un 
iz ru nā jām, ko gri bam da rīt. Re zul tāts bi ja po
zi tīvs, pie mē ram, mums iz de vās pār lie ci nāt, 
ka gru pu tur nī ra fā zē nav ne pie cie šams no
teik ti mi ni mā lo vie tu skaits arē nā 10 000, bet 
pie tiek ar 7000 vie tām. Lai arī igau ņi va rē tu 
pie vie no ties mums un pre ten dēt. Viņš [FI BA 
ģe ne rāl sek re tārs Ka mils No vaks no Če hi jas] 
tur bi ja, vi su pats sa vām acīm re dzē ja, vi ņam 
tur pa ti ka – viņš sa pra ta, ka ar sep ti ņiem tūk
sto šiem pil nī gi pie tiek. Ci tā di, at krī tot igau
ņiem un pa lie kot ti kai mums un Lie tu vai, 
or ga ni za to ris kās iz mak sas ne iz bē ga mi pie
aug tu,» stās ta Šneps. FI BA vad lī ni jas pa redz, 
ka čem pio nā tu vien lai kus var rī kot pat četr as 
val stis (kat rai pa apakš gru pai) un vi sām bū tu 
ga ran tē ta vie ta fi nāl tur nī rā bez kva li fi kā ci jas. 
Mū su ga dī ju mā ru na ir par trim val stīm un 
kon krē ti par četr ām pil sē tām – Kau ņu, Viļ ņu, 
Rī gu un Tal li nu, ku rās ir pie mē ro tas hal les. 
Mums tā dē jā di tik tu vie na apakš gru pa. «Rī
gai nav ka pa ci tā tes uz ņemt fi nā lus, jo tiem ir 
pra sī ba par 15 000 vie tu ie til pī gu arē nu. Tā tad 
skaidrs, ka as toņ nieks iz šķi ro šās spē les aiz va
da Kau ņā – pat tad, ja tām ne kva li fi cē jas Lie
tu va,» at zīst Šneps.

mil jo nu bū tu ga ta vi  
sa mak sāt

Pa gai dām gan arī tie ir ti kai ti ca mi pie ņē
mu mi, ne vis ap stip ri nā ti fak ti  – lai uz zi nā tu 
tos, jā gai da jau pie mi nē tā ro kas grā ma ta. «FI
BA Eu ro pe» sa vos lē mu mos nav bi ju si tā sta
bi lā kā or ga ni zā ci ja, līdz ar to  – var sa gai dīt 
daudz ko... Pie mē ram, kā no rā da pats Šneps, 
nav skaid rī bas par tur nī ra for mā tu, kas šo brīd 
pa redz di vas gru pu tur nī ra kār tas un «play
off» no ce tur tdaļ fi nā la. Ver si ja, ko šo brīd at
bal sta arī Lat vi ja,  – no kat ras gru pas iz kļūst 
ne vis trīs, bet četr as ko man das, un «playoff» 
sā kas uz reiz, sā kot ar as tot daļ fi nā lu, tā dē jā di 
iz skau žot bez jē dzī gās spē les tur nī ra vi dus
pos mā. Ja ap stip ri na šā du va ri an tu  – var būt 
Rī ga var da būt arī as tot daļ fi nā la ma čus. Ja 
pa liek ve cais va ri ants, tik pat la bi  – kā du no 
ot rās kār tas gru pām. Kas vēl bez ap vie no tās 
Bal ti jas kan di da tū ras ga ta vo jas pre ten dēt uz 
2017. ga du, nav pat bau mu, ta ču Šneps mū su 
iz re dzes jeb ku rā ga dī ju mā vēr tē augs tu. «Pēc 
«FI BA Eu ro pe» ap lē sēm, šo brīd Eiro pā ir ti

Es mu ru nā jis ar FI BA ģe ne rāl sek re tā ru arī par pa sau les čem pio nā ta 
rī ko ša nas ie spē jām – tie ši šā dā pa šā kom bi nā ci jā.  

Arī tas nav ne kas uto pisks, un var ga dī ties pat tā, ka šos abus  
pie tei ku mus vir zām pa ra lē li.
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Vie tām pat pa vī dē ju šas pro gno zes, ka ša
jā ga dā lat vie ši pā rē jai Eiro pai pa rā dīs, ka 
nav ti kai tie šā kie pa lī gi lie lā ko sū du vā rī ša
nā (2017. ga dā pa ies 100 ga du kopš re vo lū ci
jas Krie vi jā), bet dik tēs mo di bas ket bo la lau
ku mos. Par lat vie šu bas ket bo la gai šo nā kot ni 
sā ka ru nāt pēc U20 iz la ses gā jie na pēc Eiro
pas sud ra ba un pēc ju ni oru gai tām Lie pā jā un 
Rī gā. Kā da va rē tu iz ska tī ties Lat vi jas iz la se 
pēc čet riem ga diem?

ga rā ga la kon ku ren ce
Ap tu ve ni pirms des mit ga diem, kad par 

An dri Bie di ņu sā ka ru nāt kā par po ten ci ālo 
NBA spē lē tā ju, do mas bi ja lī dzī gas kā šo dien. 
Tie sa, ne viens ne ru nā ja par olim pis ka jām 
spē lēm, arī par lie la jām uz va rām Eiro pas čem
pio nā tos ne, ta ču tu ne ļa ga lā pa rā dī jās gais ma 
to brīd Lat vi jas iz la ses sā pī gā ka jā vie tā – zem 
gro ziem. To reiz Bied ri ņam bla kus bi ja arī vi ņa 
draugs Kas pars Bēr ziņš, kurš bi ja un jo pro jām 
ir slaids spē lē tājs. Abiem ti ka pa re dzē ta ga na 
spo ža nā kot ne bas ket bo lā, un, pa gai dot pār is 

ga dus, kad vi ņi ap augs ar mus ku ļiem un bas
ket bo la gud rī bām, šķi ta, ka gro zi abos lau ku
ma ga los ir mū sē jie. Jau pie au gu šo kār tā la bi 
bi ja ie ju ties Kas pars Kam ba la. Pie au gu šā ki 
kļu va sa vu laik U18 Eiropas čempionātā uz
spī dē ju šie Rai tis Grafs un Kas pars Cip russ. 
Bi ja no jau ta, ka ag ri vai vē lu pie teik sies arī 
Bied ri ņa un Bēr zi ņa vien au dzis Alek sandrs 
Meļ ņiks. Bi ja ne pie cie šams laiks un pa cie tī ba 
sa gai dīt brī di, kad vis i se ši vien lai kus no nāk tu 
vie nā Lat vi jas iz la ses kan di dā tu sa rak stā. Vis i 
va rē ja sa skrie ties kaut kur ap 2010. ga du, kad 
kāds jau bū tu kļu vis ļo ti pie re dzē jis spē lē tājs, 
kāds drus ku jaun āks, bet ko pu mā, ja vis iem 
kar je ras ie gro zī tos pēc la bā ka jiem sce nā ri
jiem, vis iem uz strī pas va ja dzē tu būt vēl šo
dien. Diem žēl iz la ses sap ņu ga ra jam ga lam 
ne bi ja lemts no kļūt vie nā ko man dā...

Šo dien skats uz dzī vi at kal iz ska tās ga na 
ce rīgs un šķiet, ka pat ce rī gāks ne kā pirms 
des mit ga diem. Ja par at skai tes pun ktu ņe
mam 2017.  ga da Eiro pas čem pio nā tu, tad, 
rau go ties no šo die nas ska ta, ce tur tā un piekt ā 
nu mu ra po zī ci jas pēc čet riem ga diem va rē
tu kļūt par lie lo sā pi ik vie nam pre ti nie kam. 
Šo dien par nā kot nes per spek tī vā ka jiem ga
ra jiem vien no zī mī gi lī de ros ir iz vir zī ju šies 
as toņ pa dsmit gad nie ki Kris taps Por ziņ ģis un 

LAT VI JAS     Iz LA SE. 
Pēc 4 ga diem

ĒRIKS STRAUSS

Pirms trim vai čet riem ga diem kā das spor ta sko las  
di rek tors ap ri tē lai da pa ša pa rak stī tu un ar sko las zī mo gu  
ap stip ri nā tu A4 for mā ta lap pu si ar pa ga ru bas ket bo lis tu  
sa rak stu, ku ri aiz ve dīs Lat vi jas bas ket bo lu tā lāk par  
sau lai no tā li. Di rek to ra iz vei do tais sa raksts bi ja do māts 
2016. ga dam. gads nav iz vē lēts ne jau ši, jo ša jā ga dā  
no tiks olim pis kās spē les un... Tik pār lie ci nāts par Lat vi jas  
bas ket bo la nā kot ni, ka pēc trīs ga diem mū sē jie spē lēs  
olim pi ādē, di rek tors nav, ta ču pie bil da – mū sē jie cī nī sies 
par da lī bu olim pi ādē. Šo dien tas vairs nav ak tu āli,  
ta ču lau ku ma cen trā ir iz stumts pa vi sam cits ga da skait lis – 
2017. gads. 

ë Par Kristapu Porziņģi kā par labu 
spēlētāju runāja sen, taču tikai šovasar 
U18 izlases sastāvā daudzi viņu pirmo 
reizi ieraudzīja klātienē.
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An žejs Pa seč niks. 2017.  ga dā abiem būs 22, 
un tas ir ve cums, kad ka rogs jo pro jām tiek 
tu rēts aug stā go dā, kad am bī ci jas vēl nav ie
žū ži nā ju ši po ten ci ālie mil jo nu lī gu mi. Ja šo
dien lie lā kā da ļa līdz ju tē ju jau ir no rak stī ju ši 
An dri Bied ri ņu, tad pēc čet riem ga diem vi
ņam būs ti kai 31, kas nav ne kāds pen si onā ra 
ve cums. Tie sa, ja Bied ri ņam tad vēl in te re sēs 
bas ket bols. Pa la sot in ter vi ju ar Kas pa ru Bēr
zi ņu, lie kas, ka ti kai šo dien viņš sāk no piet ni 
pie vēr sties bas ke tam, un tas no zī mē, ka pēc 
čet riem ga diem viņš būs ie rin dā. Tad viņš būs 
ti kai par ga du ve cāks par drau gu Bied ri ņu.

Te orē tis ki va ja dzē tu pie tikt ar čet riem vai
rāk vai ma zāk re āliem kan di dā tiem uz šo pos
te ni, ta ču vi ņi nav vie nī gie. Vis la bā kais veids, 
kā ci tam ci tu dzīt uz priekš u, ir iek šē jā kon
ku ren ce, un tā ga ra jā ga lā so lās būt ļo ti so lī da. 
Ja šo dien Mār ti ņam Mei je ram, An dre jam Še
ļa ko vam, Ro nal dam Za ķim, Ro lan dam Frei
ma nim un Ar tū ram Bēr zi ņam iz la ses dur vis 
pa šas at ve ras, tad 2017. ga dā tās ne žē lī gā kon
ku ren cē būs paš iem jā at ver. Četr u ga du lai kā 
vēl vai rāk mus ku ļus būs uz au dzē jis Ro lands 
Šmits. Bū tu val mie rie tis lau ku mā ap ēdis vai
rāk pu du sāls, vie nam ot ram no šā ga da iz la
ses kan di dā tiem va ja dzē tu pa iet ma li ņā.

4./5. nU MU RI
Kas pars BĒR ZIŅŠ 32*
An žejs PA SEč NIKS 22
Mār tiņš MEI JERS 26
An drejs ŠE ļA KOVS 29
Ro lands FREI MA NIS 29
Ro nalds Za ķis 30
Kris taps POR ZIŅ ĢIS 22
Ar tūrs BĒR ZIŅŠ 29
Ro lands ŠMITS 22
An dris BIED RIŅŠ 31

Tre šie nu mu ri
Var būt ne tik ie spai dī gi, ta ču ne ma zāk 

drau dī gi so lās būt arī uz bru cē ji jeb tre šie nu
mu ri. Jau šo brīd ša jā po zī ci jā ir di vi spē lē tā ji 
ar NBA zī mo gu CV – Dā vis Ber tāns un Jā nis 
Tim ma. Vai kāds no vi ņiem spē lēs ša jā lī gā, 
to rā dīs laiks. Pat, ja arī šo četr u ga du lai kā 
ne viens no vi ņiem ne aiz va dīs kaut vie nu spē
li NBA, jā cer, ka Eiro pā vi ņus no vēr tēs kāds 
klubs no bie zā ga la un abu meis ta rī bas pa aug
sti nā ša nu vei ci nās re gu lā rā ap ri te Eiro lī gā. 
No sauk tie spē lē tā ji ša jā sa rak stā nav ie kļu vu ši 
ti kai tā pēc, ka vi ņi spē lē ša jā po zī ci jā kā sta tis
ti. Pir mais, kas iz ceļ šos kan di dā tus, ir augu
ma centi met ri, ku ri ļauj lab sa jū tā mur rāt, jo 
ne kat rai iz la sei uz šo po zī ci ju pie rak stī ju šies 
šo brīd vis maz di vi jau nek ļi, ku ri jau ta gad 
iz stie pu šies te ju līdz 2,10  met riem  – Dā vis 
Ber tāns un Ma reks Me je ris. Maz ti cams, ka 
četr u ga du lai kā kaut pār is centi met rus sa vam 
augu mam pie liks Ojārs Si liņš, ta ču 2,04 met ri 
arī nav zem ē me ta mi.

3. nU MU RI
Dā vis BER TĀNS 25
Ri hards KUK SIKS  29
Jā nis TIM MA 25
Ivars Ri hards ŽVī GURS  22
Ojārs SI LIŅŠ 24
Ma reks ME JE RIS 26
Mār tiņš LAK SA 27

ma zais gals
Vei do jot po ten ci ālo 2017.  ga da iz la ses 

sa stā vu, aiz ķer ša nās sā kās ar Lat vi jas bas
ket bo lam prak tis ki vis os lai kos ejo šā ko po
zī ci ju – sa spē les va dī ša na! Skait lis ki it kā ne
iz ska tā mies na ba gi, bet ku ru no pie ciem var 
no saukt par kla sis ku sa spē les vei do tā ju, ku ra 
pa mat darbs ir «pa ba rot» ga rā ga la spē lē tā jus? 

Ko no zī mē spē lēt bez la biem sa spēl nie kiem, 
pār lie ci nā jā mies pa vi sam ne sen ar U18 iz
la si. At bil sto ši ve cu mam šai iz la sei bi ja iz cils 
ga rais gals, ta ču ne bi ja, kas vi ņiem pie nes tu 
lā di ņus. Kat rā zi ņā ne va ja dzī ga jā dau dzu mā.

Uz vār di ša jā pos te nī iz klau sās daudz so lo
ši, bet prak tis ki ik viens no vi ņiem pub lis ki ir 
iz tei ku šies, ka lab prā tāk dar bo tos un dar bo jas 
kā ot rie nu mu ri. Gan Strēl nieks, gan Blūms. 
Arī Vec va gars vai rāk ir ten dēts uz gro zu, ne
vis spē les or ga ni zē ša nu. Vēl ir Pei ners, ku ram 
sa spē les vei do ša na nav sve ša pa da rī ša na, ta ču 
par vi ņu kā par no piet nu spē ku va rē sim ru nāt 
ti kai tad, kad viņš vis maz pār is se zo nas būs 
pa va dī jis no piet nā ve ču bas ket bo la sa bied rī
bā. Uz ko pē jā fo na kā kla si ķis iz ce ļas Ed gars 
Je ro ma novs, bet vai viņš pēc čet riem ga diem 
būs ga tavs pa lī dzēt iz la sei, ir daudz jau tā ju ma 
zīm ju.

Ar ma za jiem spē lē tā jiem ir lī dzī gi kā ar 
ga ro ga lu – ja jaun āko lai ku bas ket bo lā vairs 
nav tik strik tas da lī ša nas ce tur ta jos un piekt
ajos nu mu ros, tad tas pats at tie ci nāms arī uz 
pir ma jiem un ot ra jiem. Abos pos te ņos pie
rak stī ta jiem jā prot kā vie nu, tā ot ru. Lai arī 
Ra mūns Bu tauts aiz va dī ta jā se zo nā Dai ri 
Ber tā nu cen tās pie ra di nāt pie sa spē les vei do
ša nas, vi ņam to mēr la bāk pie stāv būt kā ot ra
jam nu mu ram. Ja nu vie nī gi pār trū ku ši vis i 
stri ķi, tad kā re zer ves va ri ants ir ga na labs. 

1./2. nU MU RI
Jā nis BLūMS 35
Jā nis STRĒL NIEKS  28
Kas pars VEC VA GARS  24
Ža nis PEI NERS  27
Ed gars JE RO MA NOVS  31
Dai ris BER TĀNS  28
Jā nis BĒR ZIŅŠ  24
Kris taps JA NI čE NOKS  34* Vecums 2017. ga dā



10 s p o r t a  a V ī z e

B a s k e t B o l s

INgmĀRS JURISONS

Jau nā ka ma jā die nā pēc ope rā ci jas grie za 
ve lo tre na žie ri. Pēc pie cām – no li ka ma lā 
kru ķus. Pat la ban viņš jau zā lē met  
«so di ņus» un šīs ne dē ļas bei gās ga ta vo jas 
sākt arī skriet – ne pil nas se šas ne dē ļas pēc 
brī ža, kad San an to ni o klī ni kā ti ka sa lā pī tas 
vi ņa ceļ ga la krus te nis kās sai tes. Ta jā pa šā 
lai kā lau ku mā plā nots at griez ties ne ag rāk 
kā feb ru ārī vai mar tā. Var teikt, ka Dā vis 
Ber tāns ve se ļo jas ātr i, ta ču bez stei gas, 
ko in ter vi jā «Spor ta Avī zei» ap stip ri na arī 
pats. Pēc pē dē jā pus ot ra mē ne ša lai kā  
pie dzī vo tā viņš iz met dros mī gu frā zi:  
«Ie spē jams, šī trau ma man pat nā ku si  
par la bu!»

ATgūST SPĒKUS 

– Var būt sāk sim ar ak tu ālās si tu āci jas ie
ski cē ša nu – kur pat la ban esi, ar ko no dar
bo jies un kā jū ties?

– Šo brīd at ro dos San an to ni o, tur pi nu re
ha bi li tā ci ju un jū tos pa tie šām la bi! Pir mo ne
dē ļu uz reiz pēc trau mas vēl pa va dī ju mā jās, 
bet 22.  jū ni jā jau de vos uz Ame ri ku. Pirm
ās des mit die nas tur pi nā ju jau Rī gā ie sāk tās 
pro ce dū ras un te ra pi jas, lai tik tu va ļā no tūs
kas un bū tu ie spē jams ope rēt. Vei cu da žā dus 
vin gri nā ju mus  – līdz ope rā ci jai va ja dzē ja 
pēc ie spē jas iz tais not kā ju. Ope rā ci ja no ti ka 
2. jū li jā, un to vei ca ķi rurgs, ar ko sa dar bo jas 
«Spurs» – labs dak te ris, ar lie lu pie re dzi ša jā 
jo mā. Ma na ope rā ci ja bi ja 11 no rī ta, bet viņš 
līdz tam jau bi ja pa spē jis sa lā pīt krus te nis kās 
trīs cil vē kiem...

– Kā no nā ci līdz lē mu mam to da rīt 
Ame ri kā?

– Tas bi ja «Spurs» ie ro si nā jums – vi ņi pa ši 
to gri bē ja uz ņem ties un sa zi nā jās ar «Par ti
zan». Ne vie nam ne bi ja pre ten zi ju, jo vis i la bi 
ap zi nās, cik aug stā lī me nī ir me di cī na te un 
ka Eiro pa ša jā jo mā to mēr diez gan at pa liek. 
Pro tams, zi nā ju, ka ir la bas vie tas arī tur  – 
Vā ci jā, So mi jā. Ja ne bū tu pie dā vā ju ma no 

Ame ri kas, dro ši vien lab prā tāk bū tu brau cis 
uz klī ni ku So mi jā. Ta jā pa šā lai kā, ja ne bū tu 
«Spurs», «Par ti zan», vis ti ca māk, gri bē tu, lai 
tai su ope rā ci ju tur pat Ser bi jā, vi ņu uz rau dzī
bā... Ta ču viss iz vēr tās ļo ti la bi. «Par ti
zan» fi nan si ālā si tu āci ja šo brīd nav 
tā la bā kā, un do mā ju, ka «Spurs» 
pie dā vā jums bi ja liels at vieg lo
jums arī vi ņiem.

– San an to ni o uz ņē mās vi sus 
iz de vu mus un vis as rū pes, un 
pa šam ne par ko nav jā uz trau cas?

– Man nav jā uz trau cas pil nī bā ne 
par ko. Dzī vo ša na no dro ši nā ta, vis i me di cī
nis kie iz de vu mi no seg ti, tre ni ņi – no dro ši nā
ti. Vie nī gais, par ko pa šam jā do mā – div reiz 
die nā ēša na. Ta ču, kad ko man dai sāk sies tre
niņ no met ne, zā lē būs pie eja mas arī pus die nas 
un va ka ri ņas.

– Sa pro tu, ka ne pa tī ka mi, ta ču ne daudz 
at grie ža mies pie epi zo des, ku rā gu vi trau
mu – tas bi ja ne lai mes ga dī jums vai to mēr 
kāds «pa rū pē jās»?

– Ver si jas jau da žā das. Vie na – kopš sā ku 
pro fe si onā li spē lēt, man bas ket bols bi ja vi su 
augu ga du, bez pau zēm arī va sa rās. Pa vi du 

mak si mums kā da pie cu sep ti ņu die nu pau ze, 
bet ne vai rāk. Tā pēc ie spē jams, ka vien kār ši 
pie vai nas bi ja pār slo dze un tā pēc sai tes ne iz
tu rē ja. Ci ta ver si ja – spē les epi zo de. Pēc tam 

ska tī jos video un pār lie ci nā jos, ka ne
kā da kon tak ta ar to ce li ne bi ja, ta jā 

pa šā lai kā – ie vē ro ju, ka ta jā brī dī 
aiz sargs bi ja maz liet man ie ķē ries 
ro kā, un brī dī, kad gā ju un ga ta
vo jos at sper ties  – ne spe ci āli, bet 
to mēr  – ne daudz iz trau cē ja man 

ba lan sa zi ņā. Var būt arī tas var iz
skaid rot, kā pēc kā ja uz at spē rie na 

brī di tik ne veik smī gi bi ja zem ē un ce lis ne
iz tu rē ja.

– Cik ātr i pats pār va rē ji pir mo šo ku?
– Pa tie sī bā, pir ma jā brī dī vis pār ne bi

ja ne kā du aiz do mu. Ar pa lī dzī bu, ta ču ma lā 
no gā ju pats, un jau pēc pus mi nū tes stai gā ju 
gar lau ku ma ma lu un šķi ta, ka viss būs kār tī
bā. Pus lai kā pats aiz gā ju uz ģēr btu vi, tur ce
li pār bau dī ja arī ārsts un pa tei ca, ka ne kam 
no piet nam tur ne va ja dzē tu būt  – slik tā ka jā 
ga dī ju mā var būt sa stiep tas sā nu sai tes. Uz tai
sī ju pie tu pie nus, un šķi ta, ka viss la bi  – uz
li ku ceļ ga la sar gu un pus lai ka pār trau ku mā 

Sanantonio azotē



de vos lau ku mā ie sil dī ties, lai spē lē tu! Ta ču 
brī dī, kad jau sā ku skriet ko pā ar ko man du... 
Ja pir ma jā rei zē man ceļ gals «iz gā ja» no vie tas 
uz la bo pus i, tad ta gad mē ģi nā ju ap stā ties uz 
ot ru pus i – un «iz gā ja» uz ot ru. Tā ka pa tie
sī bā īs ti pat ne var zi nāt – pil nī bā pār plē su tās 
krus te nis kās pir ma jā rei zē vai var būt ti kai ot
ra jā. Lai vai kā, ot ra jā rei zē jau pats ju tu, ka ir 
diez gan no piet ni. Pēc ma ča ce lis bi ja uz pam
pis tā, ka ne va rē ju pa kus ti nāt, un to brīd arī 
bez pār bau dēm bi ja skaidrs, ka ir slik ti. La bi, 
ka ta jā lai kā cie mos tie ši bi ja at brau cis brā lis. 
Tie ši ta jā die nā gan viņš bi ja aiz li do jis uz pre
ses kon fe ren ci Bil ba o, ta ču nā ka ma jā die nā 
bi ja at pa kaļ, ap ru nā jā mies, un arī tas pa lī dzē
ja. Prin ci pā jau nā ka ma jā die nā bi ju sa mie ri
nā jies un do mā ju par tā lā ko.

– Vien kār ši tre ne ris Vu jo se vičs kaut kur 
bi ja iz tei cies, ka zi ņu uz tvē ri sma gi...

– Tas bi ja pir ma jā brī dī. To mēr bi ja ie gul
dīts ļo ti daudz dar ba un ar va sa ru sais tī jās zi
nā mas ce rī bas, vis pirms jau iz la ses kon tek stā.

– Zi nu, ka ap ru nā jies arī ar Ane ti Jē
kab so ni, ku rai tā da pa ti bē da ga dī jās pirms 
pus ot ra ga da. Kas vēl pa lī dzē ja no ska ņo
ties?

– Ru nā ju ar dau dziem cil vē kiem, ta ču vis
pirms jau tre ne ris bi ja tas, kurš pa tei ca, ka 
viss būs kār tī bā  – ka 20  ga du ve cu mā tas ir 
sī kums, kas ne ko daudz ne mai nīs. Arī pats 
no stā dī ju se vi po zi tī vi – uz to, ka ta gad būs ie
spē ja strā dāt arī pie tā dām lie tām, kam pirms 
tam ne bi ja lai ka. Ta jā brī dī, kad sa pro ti, ka 
ru na ir par nā ka ma jiem se šiem mē ne šiem un 
tur ne kāds brī nums vairs ne ko ne var mai nīt, 
vie nī gais, uz ko no ska ņo jies – strā dāt pēc ie
spē jas vai rāk, lai pēc šā pus ga da bū tu at pa kaļ 
lau ku mā.

– Tas, ka at kal tie ši ceļ gals, pa šam ne
ra dī ja ba žas, ka tas tā arī pa liks tavs vā jais 
punkts?

– Nē, man tā ga lī gi ne šķiet. Kopš ti ku va
ļā no pro blē mām, kas man bi ja nu jau pirms 
di viem ga diem, pē dē jo pus ot ru ga du man ne
bi ja bi ju šas ne kā das sā pes ceļ ga los, pil nī gi ne
kā du pro blē mu. Ju tos ļo ti la bi. Do mā ju, ša jā 
ga dī ju mā tās bi ja pār slo dzes se kas – pār eja no 
jaun ie šu bas ket bo la uz pie au gu šo, pa tie šām 
sma gie tre ni ņi, kas uz reiz ie de va iek šā Ļub ļa
nā un īpa ši Bel gra dā. Va ja dzē ja lai ku pie rast, 
bet ķer me nis vien kār ši ne bi ja tam ga tavs. Ta
gad do mā ju – ja jau tas bi ja lemts, šī trau ma 
ag rāk vai vē lāk tā pat no tik tu, un tā dā zi ņā pat 
pa vei cās, ka tas no ti ka se zo nas bei gās, pirms 
va sa ras. Ne nāk sies iz laist ve se lu se zo nu, nā
kam se zon uz bei gām jau bū šu at pa kaļ lau ku
mā. Ta gad, strā dā jot te, ļo ti la bi jū tu, ka ce lis 
jau mē ne si pēc ope rā ci jas ir diez gan spē cīgs.

– Sa pro tu, ka te vi jau nā ka ma jā die nā 
uz sē di nā ja uz ve lo tre na žie ra un li ka griezt!

– Jā, nā ka ma jā die nā jau tai sī ju vin gri nā ju
mus un arī kār tī gi pa mi nos.

– Šā da sa vai no ju ma ga dī ju mā tas šķiet 
ne prāts – pār sva rā ta ču pirm ās ne dē ļas un 
pat mē ne šus ār sti liek sē dēt mie rā un mak
si mā li sau dzēt ceļ ga lu. Me to di ka strau ji at
tīs tās vai vien kār ši tavs ga dī jums ir tik veik
smīgs?

– Ne zi nu, ie spē jams, šeit spe ci ālis ti vien
kār ši ātr āk sa pra tu ši, ka ne kā da la bu ma no 
gai dī ša nas nav un strā dāt var sākt bez ka vē
ša nās – tad arī ātr āk pa liks la bāk. Ja viss kār

tī gi «sa skrū vēts», tad ne kas slikts acīm re dzot 
ne var no tikt. Zi nu, kam Lat vi jā tai sī ta šī ope
rā ci ja  – tur pirm ā ne dē ļa gan drīz vai gul tas 
re žīms un kā ja te ju vai ģip sī... Uz kāp jot uz 
ri te ņa, ju tos la bi, ru nā ju arī ar ār stiem un vi
ņiem uz ti cos.

– Bet nu ko pu mā va ram teikt, ka arī pa ti 
ope rā ci ja bi ja veik smī ga.

– Jā, iz ska tās, ka ļo ti veik smī ga. Šo brīd 
kopš ope rā ci jas pa gā jis mē ne sis un vie na die
na  (sa ru na no ti ka sest die nas va ka rā  – aut.) 
un šo dien zā lē jau tai sī ju tā dus ne lie lus pa lē
cie nus. Tā ka viss ir ļo ti la bi! (Sme jas.)

– Var būt ne daudz pa stās ti, kā da šā mē
ne ša lai kā ir bi ju si ta va re ha bi li tā ci jas prog
ram ma  – ko esi da rī jis, ko da ri šo brīd un 
kas pa re dzēts tu vā ka jā plā nā?

– Jau uz reiz pēc ope rā ci jas uz zā li gā ju div
reiz die nā, lai ar elek tro sti mu lā ci jas pro ce dū
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«Uz tai sī ju pie tu pie nus, un šķi ta, ka viss la bi – uz li ku ceļ ga la sar gu 
un pus lai ka pār trau ku mā de vos lau ku mā ie sil dī ties, lai spē lē tu!  

Ta ču brī dī, kad jau sā ku skriet ko pā ar ko man du...»

Sanantonio azotē
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B a s k e t B o l s

rām ātr āk tik tu va ļā no tūs kas un jau pa ma
zām sāk tu no stip ri nāt sai tes. Kat ru die nu mi
nos ar ri te ni, tai sī ju vin gri nā ju mus. Jau pie cas 
die nas pēc ope rā ci jas ti ku va ļā no kru ķiem. 
Pēc tam «Spurs» de vās uz Va sa ras lī gu, un, tā 
kā līdz i de vās arī vis a me di cī nas un tre ne ru 
ko man da, bi ja jā brauc arī man. Tur tur pi nā ju 
vis as pro ce dū ras un des mit die nu pēc ope rā
ci jas jau va rē ju sākt vin gri nā ju mus ba sei nā. 
Pa ma zām sā ku likt uz kā jas ne daudz sva ra, 
ba lan sēt. Lie la da ļa tre ni ņu bi ja tie ši tam  – 
ceļ ga lam, ba lan sam, ot ra da ļa  – sva ru zā lē, 
strā dā jot pie ķer me ņa augš da ļas.

– Iz me ti frā zi, ka ta gad ir ie spē ja pa strā
dāt pie lie tām, pie kā cit kārt nav sa nā cis. 
Tas ir pie pil dī jies un da ri kaut ko jaun u?

– Jā, ļo ti daudz. Se zo nas lai kā ne sa nāk pie
strā dāt pie tā dām ļo ti sva rī gām lie tām, kā ma
zo mus ku ļu, sa išu stip ri nā ša na, ba lanss, bet 
šā das trau mas liek par to sākt do māt – par to, 
ka ma zās lie tas bie ži vien ir sva rī gā kas, ne kā 
var būt lie lo sva ru cel ša na vai ga ro kilo met ru 
skrie ša na. Ta gad man tam ir laiks un no rī ta 
zā lē pa va du trīs ar pus stun das – strā dā ju pēc 
kār tas gan uz kā jām, gan ro kām. Ļo ti daudz.

– Tad ne var teikt, ka šī va sa ra tev bū tu 
daudz vieg lā ka ne kā ie priek šē jās?

– Es pat teik šu, ka grū tā ka ne kā jeb ku ra 
ci ta! (Sme jas.) Vieg lāk tā dā zi ņā, ka nav vi

su lai ku jā tur prā tā, kad nā ka mā spē le  – ka 
ne iz da ru kaut ko par daudz vai ne lai kā. Ta
gad sva ru zā lē va ru iet ar 200 pro cen tiem un 
ne uz trauk ties, vai pēc tam va rē šu trā pīt sa vus 
me tie nus.

– Tev me ša nas ne pie trūkst?! Kā jau snai
pe rim...

– Ta gad jau es mu at sā cis. Bū tu va rē jis pat 
ne daudz ātr āk, ta ču «Spurs» tre niņ zā lē la ko 
grī du, un pēc at grie ša nās no Ve ga sas tā ne
dē ļu vien kār ši bi ja slēg ta... Ne la ba sma ka ir 
jo pro jām, tā pēc šo dien un va kar mums tre ni
ņi bi ja vie nā ci tā vie tā. Arī San an to ni o ir savs 
ba gā to ra jons  – lī dzī gi kā Me ža parks Rī gā. 
Tur viens no klu ba spon so riem pie sa vas mā
jas uz cē lis bas ket bo la zā li, prak tis ki ori ģi nā
la jos iz mē ros, ar vi su sva ru zā li. Rei zēs, kad 
kaut kas nav ar tre niņ zā li, «Spurs» to iz man to 
tre ni ņiem, un arī ta gad di vas die nas pa va dī
jām tur. Tad pēc sva riem gā ju uz mest «so
di ņus». Pa gai dām vēl ne va ru mest ne kā dus 
me tie nus lē cie nā, ta ču ar so da me tie nu viss 

kār tī bā. Pro cents nav slikts  – ap 90% tu ras. 
(Sme jas.) Tas, ka bum ba ne bi ja tu rē ta ro kās 
vai rāk ne kā mē ne si, ne ko daudz nav mai nī jis.

– Un kā di ir turp mā kie, ku rus tev so la – 
kad va rē si sākt skriet, lēkt?

– Skriet sāk šu jau ap tu ve ni pēc ne dē ļas, 
ta ču īpa šā apa rā tā. Uz tre na žie ra, tā sau
ktā tred mi la, kam ap kārt tāds kā po li ete lē na 
maiss – sa va tel pa, ku rā ie spē jams mai nīt gra
vi tā ci ju un sa re gu lēt tā, lai sā ku mā at spē riens 
bū tu ar ma zā ku sva ru. Tāds pats tred mils 
vi ņiem iz bū vēts arī ba sei nā, un uz tā sā ku 
skriet jau pirms ne dē ļas. Pa tī ka ma sa jū ta ba
sei nā – ka at kal va ri da rīt vis as tās pa šas lie tas, 
ko pirms trau mas... Bas ket bo la zā lē, do mā ju, 
va rē šu sākt kaut ko pa ma zām dar bo ties pēc 
mē ne šiem di viem.

– Kas ir tie, kas ar te vi strā dā un ik die nā 
uz rau ga?

– Pār sva rā fizio te ra pei ti. Viens gal ve nais, 
kurš bi ja klāt ope rā ci jā un jau kopš sā ku ma 
uz ņē mies vi su dar bu, un vēl viens pie re dzē ju
šāks, kas ie ro das ne daudz re tāk, ta ču prin ci
pā kon tro lē vi su pro ce su un gra fi ku, kad man 
kas jā da ra. Vēl ir fizio te ra pei ta pa lī gi, kas vēl 
ti kai mā cās. Die nas lai kā ar ma ni strā dā daž
reiz pat pie ci se ši cil vē ki.

– Kon krē ti in di vi du āli ar te vi – ta vu si
tu āci ju un pro blē mu?

– Jā. Kad pa bei dzu fizio te ra pi jas da ļu, eju 
pie fi zis kās sa ga ta vo tī bas tre ne riem  – vi ņi 
ir di vi, kas ko pā man sa stā dī ju ši gra fi ku, un 
strā dā pār mai ņus.

– Arī pie ār stiem vēl jā ie grie žas uz kā
dām pār bau dēm?

– Nav ne kā tā da. At grie žo ties no Ve ga sas, 
sa ti ku dak te ri – viņš te ik pa lai kam nāk zā lē 
tre nē ties, jo klī ni ka at ro das ti kai des mit met
ru at tā lu mā. Viņš iz taus tī ja ceļ ga lu, pār bau dī
ja, kā kas dar bo jas, un pa tei ca, ka tur viss ir 
pil nī gā kār tī bā.

– Ta gad, ik die nā il gā ku lai ku dzī vo jot 
«Spurs» pa spār nē, tev kaut kā mai nī jies 
priekš stats par to, kas tā ir par or ga ni zā ci ju 
un kā da va rē tu būt ta va vie ta ta jā?

– Sprie žot pēc tā, kā vi ņi par ma ni rū pē jas, 
es mu pa tie šām ie gu vis pār lie cī bu, ka šis klubs 
nā kot nē ar ma ni rē ķi nās. Ne zi nu, cik tā lā vai 
tu vā nā kot nē, ta ču šā da at tiek sme ir ap brī no
ja ma un ļo ti pa tī ka ma, un tā man vēl vai rāk 
liek sa prast, ka šī trau ma ne ko ne mai nīs. Sa vā 

zi ņā pat var nākt par la bu. Starp ci tu, vēl viens 
pie mērs – tā kā mā jās šo gad sa nā ca pa būt ti
kai ne dē ļu, pa lū dzu ģe ne rāl me ne dže rim, vai 
ne bū tu ie spē jams iz pa lī dzēt un uz ai ci nāt cie
mos ma nus ve cā kus. Šo brīd vi ņi ir šeit, un 
klubs vi ņus uz ņem uz di vām ne dē ļām.

– Bet par drau dze nes uz ai ci nā ša nu nā
cās aiz mirst...

– (Sme jas.) Jā, to man cil vē ki, ar ku riem te 
pirms tam ap ru nā jos, uz reiz pa tei ca: «Ja gri bi 
ve cā kus, to var, bet par drau dze ni gan vi ņam 
ne jau tā!»

– Ša jā lai kā sa nā cis ap ru nā ties ar vēl kā
diem vī riem no klu ba «sma gā ga la» – pre
zi den tu, tre ne ri Po po vi ču, var būt Ti mu 
Dan kau?

– Sa vā zi ņā ģe ne rāl me ne dže ris ir pats sva
rī gā kais cil vēks, kurš te par vi su at bild, un ar 
vi ņu lai ku pa lai kam sa nā cis īsi ap ru nā ties. 
Ta ču tā vai rāk ir vi ņa in te re se, kā man vei
cas ar ceļ ga lu, ne kas vai rāk. Pār is rei zes sa ti
ku arī tre ne ri Po po vi ču, kad viņš bi ja at nā cis 
uz zā li pa tre nē ties, – ti kā mies jau pērn, tā ka 
viņš zi na, kas es mu. (Sme jas.) Ta ču ci tā di te 
pa gai dām ir pa vi sam kluss. Vēl tre nē jas ti kai 
Ka vi Le nards, kam se zo nas bei gās arī bi ja ne
lie la ceļ ga la trau ma, kā du lai ku bi ja arī Ār ons 
Beinss, ta ču ta gad viņš at grie zies Aus trā li jā. 
Vis iem at va ļi nā ju mi vai iz la ses.

– Ne viens ne ko kon krē tāk par ta vu ie
spē ja mo nā kot ni klu bā nav ie ski cē jis?

– Tā šo brīd nav lie ta, par ko man va ja dzē
tu do māt vai uz trauk ties. Pat, ja ģe ne rāl me ne
dže rim ša jā sa ka rā ir kā das do mas, die zin vai 
viņš ta jās da lī tos ar ma ni.

– Tas, ka San an to ni o šo gad zau dē ja NBA 
fi nāl sē ri jas sep tī ta jā ma čā, gai sā kaut kā ir 
jū tams?

– Zau dē ju ma se kas jeb ku rā ko man dā 
ir diez gan vie nā das  – nav sva rī gi, NBA vai 
LBL2. Ja pa liec ot ra jā vie tā no si tu āci jas, kad 
uz va ra jau prak tis ki bi ja ro kā, tad, pro tams, 
«He at» šeit ir aiz lieg tais vārds, ko zā lē ne
drīkst ska ļi iz ru nāt. (Sme jas.)

– Ob jek tī vi vēr tē jot, trau ma no zī mē lie
lu so li at pa kaļ ta jos plā nos, kā dus tev zī mē
ja «SA» un dro ši vien tu pats? Vai tā pat ce ri 
at griez ties jau pēc ga da?

– Do mā ju, ka ne kas daudz tā pēc ne mai
nās. Vie nī gais – man ne sa nāks uz spē lēt Eiro
pas čem pio nā tā un, vis ti ca māk, nāk sies iz laist 

«Ne sa nāks uz spē lēt Eiro pas čem pio nā tā un, vis ti ca māk, nāk sies 
iz laist arī Eiro lī gu. Ta ču ne do mā ju, ka tas bū tu so lis at pa kaļ, tie ši 

pre tē ji – brī dī, kad at grie zī šos lau ku mā, tas man būs bi jis vēl viens 
so lis uz priekš u.»
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arī Eiro lī gu. Ta ču ne do mā ju, ka 
tas bū tu so lis at pa kaļ, tie ši pre
tē ji  – brī dī, kad at grie zī šos lau ku
mā, tas man būs bi jis vēl viens so lis uz 
priekš u.

– Iz laist Eiro lī gu, tas no zī mē  – at griez ties 
spē ļu sta tu sā ga ta vo jies kaut kad tu vāk se zo nas 
bei gām?

– Re ālā kais va ri ants ir feb ru āris vai marts. Ne
viens šeit ne grib sa steigt, un arī es pats uz ska tu, ka 
šie pār is mē ne ši ma nā kar je rā ne ko ne iz šķirs. Pro tams, 
es gri bē tu spē lēt jau pēc se šiem mē ne šiem, ta ču ir bi ju
ši da žā di ga dī ju mi. Vie nu no tā diem Ve ga sā man pa stās
tī ja «Spurs» Dlī gas ko man das tre ne ris Ime Udo ka – pats no 
per so nis kās pie re dzes. Vi ņam krus te nis kās sai tes plī sa ko le džu 
kar je ras pē dē jā ga dā, un četr us mē ne šus pēc ope rā ci jas jau šķi
tis, ka viss ir kār tī bā un var at kal spē lēt. Ta ču šā das si tu āci jas mēdz 
būt mā nī gas. Pē dē jais gads, priekš ā NBA drafts, tā pēc viņš no lē ma at
griez ties ag rāk, un viss bei dzās ar to, ka pēc ne il ga lai ka to pa šu ceļ ga
lu sa trau mē ja at kal. Man nav ne kā das vēl mes un va ja dzī bas at kār tot 
šā dus ga dī ju mus. Un nav man 30 ga du, kad jā stei dzas pa spēt no spē lēt 
kar je ras pē dē jos ga dus.

– «Par ti zan» to tā lab prā tī gi ak cep tēs?
– Pro tams. Tur ne būs ne kā du pro blē mu.
– Gan jau vi ņiem arī būs sa vi plā ni Ad ri jas lī gā, kas zi na – var

būt vēl Eiro lī gā...
– Gal ve nais mēr ķis vien mēr ir viens  – uz va rēt «Crve na 

Zvez da». (Sme jas.)
– Šo brīd jau no lemts, ka pa lik si Ame ri kā līdz uz va

ro šām bei gām?
– Tur gan vēl jā ru nā ar «Par ti zan» – vai vi ņi būs ar mie

ru, ka pa lie ku līdz pa šām bei gām. Ta ču, tā kā man ar tre ne
ri ir tie šām ļo ti la bas at tie cī bas, do mā ju, ka iz do sies vie no ties. 
Prin ci pā viņš arī ir tur gal ve nais cil vēks, ku ru vis i klau sa. Tā pēc 
pa ļau jos, ka ne būs pro blē mas rī ko ties tā, kā uz ska tī sim par pa rei zā ko 
man – at griez ties pēc at ve se ļo ša nās bei gām.

– Un tas ir...
– Va rē tu būt ap ga du mi ju. Ie spē jams, līdz tam man vēl sa nāks ie

griez ties mā jās, jo šo brīd te uz tu ros bez vī zas, kas Ame ri kā at ļauts ne 
il gāk kā trīs mē ne šus. Pēc tam man jā at stāj valsts. Vē lāk at grie zī šos, 
ta ču iz braukt va ja dzēs. Ce ru, ka uz Lat vi ju, ne vis Mek si ku. (Sme jas.) 
Vē lāk, kad va rē šu sākt tre nē ties no piet nāk, pie tiks ar trim četr ām rei
zēm ne dē ļā, ne va ja dzēs se šas kā ta gad.

– Ar ko no dar bo jies brī va jā lai kā? Ame ri kas mai zē ne esi uz ēdis 
lie kos ki lo gra mus?

– Uz ēdis no teik ti ne. Ja arī pār is ki lo gra mi nā ku ši klāt, tad uz mus
ku ļu ma sas rē ķi na – tre nē jos ļo ti daudz. Ta gad, ka mēr ve cā ki šeit, brī
va jā lai kā cen šos ap ska tī ties kaut kā das vie tas San an to ni o, kur viens 
pats dro ši vien ne aiz brauk tu, – Jū ras pa sau li, zoo lo ģis ko dār zu, pil
sē tas cen tru.

– Ne kā du stai gā ša nas ie ro be žo ju mu tev nav?
– Ta gad va ru stai gāt, cik daudz gri bu, vie nī gais no sa cī jums – jā stai

gā pa rei zi, ne drīk stu kli bot.
– Cik daudz no at tā lu ma esi se ko jis līdz i Lat vi jas iz la šu gai tām?
– Va kar ska tī jos ma ču ar slo vē ņiem, šo dien pret tur kiem gan ne re

dzē ju, ta ču jau sa zva nī jos ar brā li, tā ka lie tas kur sā es mu. Viņš sa ka, 
ka vei do jas ce rī ga ko man da. Jau nat nes iz la sēm se ko ju ar mil zī gu in
te re si. Ka mēr vēl spē lē ja U20, sa nā ca, ka man kā du lai ku pro ce dū ru 
lai kā bi ja vien kār ši jā guļ uz gal da, un tad uz vi sām iz šķi ro ša jām spē
lēm man uz zā li bi ja līdz i da tors – gu lē ju un ska tī jos. Pēc tam tā pat 
arī ar U18. Abas iz la ses bi ja pel nī ju šas būt ar zel ta me da ļu kak lā... 
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Ka mēr vie ni pil nī bā at bal sta grie ķa lē mu mu ne pa kļau ties vi ņam 
uz spies ta jiem ab sur diem un in tri gām, tik mēr ot ri zī mē nau das kā ra 

gļē vu ļa por tre tu, kas bēg no at bil dī bas.

IN gmĀRS JU RI SONS

Šo ne dēļ Rī gā uz di vām pār bau des spē lēm ie ra dī sies  
Krie vi jas bas ket bo la iz la se. Pē dē jo olim pis ko spē ļu un  
pa gā ju šā Eiro pas čem pio nā ta me daļ nie ce bū tu  
pie skai tā ma arī sep tem brī gai dā mā tur nī ra fa vo rī tu lo kam, 
ja vien Krie vi ja ne bū tu... Krie vi ja. Skan dāls,  
ko kai miņ valsts bas ket bo la va dī ba, per so nis ko ie gri bu  
un in tri gu va dī ta, šo va sar pa ma nī jās sa strā dāt uz lī dze nas 
vie tas, jau iz ska nē jis pa vi su pa sau li.

ì Fo tis Ka ci ka ris 
sa pra ta, ka  

bez darb nie ka  
sta tuss ir  

vi li no šāks,  
ne kā pa lik ša na 

pie Krie vi jas  
iz la ses stū res  
lai kā, kad šīs 

valsts bas ket bo lā 
no tiek cī ņa  

par va ru.

mu pie ņē ma un ķē rās pie ga ta vo ša nās plā na iz strā des, bet jū ni ja sā ku
mā pa zi ņo ja par lī gu ma pār trauk ša nu ar Bas ku ze mes klu bu, tā dē jā di 
ap lie ci not sa vus no piet nos no do mus pie krie viem. Tā pēc ti kai pus ot ru 
mē ne si vē lāk nā ku sī zi ņa, ka grie ķis lab prā tī gi pa met Krie vi jas iz la ses 
gal ve nā tre ne ra pos te ni, ne aiz va dī jis ar to ne vie nu spē li un pat ne vie
nu tre ni ņu, bi ja pēk šņa un pār stei dzo ša. Un fakts, ka tas no ti ka di vas 
die nas pirms pa re dzē tā tre niņ no met nes sā ku ma, ap lie ci na – si tu āci ja 
pa tie šām bi ja ār kār tas.

Par to, kā tā iz vei do jās Ka ci ka ra acīm, vis la bāk būs sa pro tams, iz la
sot vi ņa pa ša at klā to vēs tu li, ku ras tul ko jums pie vie nots arī šim ma te ri
ālam. Pro tams, fe de rā ci jas pa gai du va dī tā jas stāsts kra si at šķi ras, un ša
jā si tu āci jā kat ram pa šam jā iz šķi ras, ku rā ie klau sī ties. Tas nav vien kār ši, 
jo ra di kā li pre tē ju ainu ša jās ne dē ļās bū ru ši arī Krie vi jas me di ji – ka mēr 
vie ni pil nī bā at bal sta grie ķa lē mu mu ne pa kļau ties vi ņam uz spies ta jiem 
ab sur diem un in tri gām, tik mēr ot ri zī mē nau das kā ra gļē vu ļa por tre
tu, kas bēg no at bil dī bas. Jā at zīst – ot ra jiem ar lo ģi ku un ar gu men tā

Pēk šņi kai tī gais grie ķis
Pēc pa gā ju šās va sa ras olim pis ka jām spē

lēm, kas Krie vi jas iz la sei vai na go jās ar lie lis
ku pa nā ku mu  – bron zas me da ļām, lē mu mu 
ne tur pi nāt dar bu ar šo ko man du pie ņē ma tās 
gal ve nais tre ne ris un lie lā ko pa nā ku mu ar hi
tekts Dei vids Blats. Šāds iz ra ēlie šu spe ci ālis ta 
so lis ne bi ja pār stei gums, un Krie vi jas fe de rā
ci ja ar pēc te ča iz vē li ne ka vē jās – pie dā vā jums 
ti ka iz teikts vie nam no jaun ās pa au dzes Eiro
pas daudz so lo šā ka jiem tre ne riem Fo tim Ka
ci ka rim, kas pē dē jos ga dos pa cē lis aug stā ka jā 
lī me nī ne ci lo Bil ba o ko man du, iz pel no ties 
ko lē ģu un spē lē tā ju (arī četr as se zo nas Bil ba o 
pa va dī ju šā Jā ņa Blū ma) cie ņu un at zi nī bu. 
Ka ci ka ris ne il gi pirms ga du mi jas pie dā vā ju
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GodājamāAņikejevaskundze,
turpinotmūsunesenāssarunas,pirmsdažāmstundāmatbildējujums,kavēlos
līdzgalampārdomātsituāciju,kodažupēdējodienulaikāesatmanizveidojusi.
PiekrītotparakstītkontraktuarKrievijasBasketbolafederāciju,estodarīju
arlepnumaapziņuunatbildībukrievutautas,Krievijasnacionālāsizlasesun
tāstradīcijupriekšā.Arcieņuattiecospretvisiemmūsusadarbībasaspektiem,
koapliecinakautvaitasfakts,kanolēmuatteiktiesnospēkāesošalīgumaar
Bilbaoklubu,joACBlīgasnoteikumineļaujtāsklubutreneriemvienlaikus
vadītkādunacionāloizlasi.Nezinu,cikdaudztrenerumanāvietārīkotostā
pat,laipēctamkļūtuparlieciniekiemtamneticamajamscenārijam,kaspēdējo
dienulaikāizvērtiesmanāacupriekšā.
Atgādināšuvisiem:laikā,kamērstrādājupiedetaļuplānošanasunmūsukopē
jāmērķarealizācijas,9.jūlijājūsmanpiezvanījātunpavēstījāt,kaKBFpa
gaiduvadībaslocekļinākamajādienāvēlasarmanisatikties.Esatbildējune
kavējotiesunnākamajāvakarā,10.jūlijā,ieradosMaskavā–kāizrādījās,lai
izdzirdētunojumsunnocitiemkomitejaslocekļiem(Jevropejceva,Gomeļskaun
Černovakungiem),kavēlatiesatbrīvotmaninogalvenātrenerapienākumiem
unvietāpieņemtkrievuspeciālistu.Šotikšanospametušokētsunnegāciju
pilns,tomēr,parspītitam,kad15.jūlijājūsmanpiezvanījātunpalūdzātpa
likt,esnolēmu,kairvērtsieguldītpūlesunturpinātdarbuarKrievijasizlasi.
Mūsupēdējodienukomunikācijaslaikājūsvairākkārtmainījātviedokliun
rīkojātiespretējitam,koteicātmanpatelefonu.Lūk,dažipiemēri.Pēctam,
kadMihailsSolovjovsmumspaziņojaparaiziešanunoizlasestreneruštāba,
telefoniskivienojāmieskopīgipieņemtlēmumuparnākamotreneraasistentu.

Neskatotiesuzto,vakarvakarājūsjaupaziņojātpresējaunāasistentavārdu,
nedarotmantozināmuunnesaņemotmanuapstiprinājumu.Tāpattrīsdie
naspirmsmanasierašanāsMaskavājūsatbrīvojātnoamataģenerālmenedže
ri,arkurukopāplānojāmvisusagatavošanos.Savoskomentārosunintervijās
Krievijaspresējūsregulāridēvējatmanipar«dīvainuizvēli»,kritizējatmanu
algu(kasirgandrīzpar60%mazākaparto,nokurasatteicosBilbao).Tāpat
vakardienasintervijājūsatzināt,kajauveicātpārrunasarvairākiemtrene
riem,kasvarētuieņemtšovietumanasaiziešanasgadījumā.
Manirvairāknekāacīmredzams,kavēlatiesnoniecinātmanugankāpro
fesionāļa,gankācilvēkareputācijuunradītšķēršļusmanaidarbībai.Savās
intervijāsjūspārākbiežiatsaucatiesuz«naudasjautājumu»,kautganes
vienkāršipierādīju,karunanavparto,bezierunāmpiekrītotjūsupriekšliku
mamgandrīzparmēnesiaizkavētmanasalgasizmaksu.Turklāttobrīdjūs
patnezinājuuniepriekšnebijuarjumskopāstrādājis.Domāju,artoparādīju
savuuzticību,cieņuunkomandasgaru,taču,parspītitam,jūsturpinājātap
ietiesarmanišādāveidā.
Arvisumilzīgocieņupretkrievubasketboluunmērķiem,kurudēļpiekritu
uzņemtiesKrievijasizlasesvadīšanu,darujumszināmu,kaizvēlosPAMEST
savuamatu,laijūsvieglivarētuīstenotdzīvēsavusplānus.Vienvēlosnovēlēt
komandaiveiksmiunvislabākorezultātu,kasšādosapstākļosiespējams.
GatavojosnosūtītšopašuvēstuliKrievijasmasumedijiem,laipaskaidrotusa
vupozīciju.Uzskatu,kajebkuršdomājošscilvēksmanāvietārīkotostāpat.

Arlabākajiemvēlējumiem,
FotisKacikaris
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ci ju (kaut bal tu die gu lī me nī) iz ska tās pa vi sam bē dī gi... Lai vai kā, viss 
sā kās ar va ras pār da li aug stā ka jos eše lo nos un fe de rā ci jas va dī bas no
mai ņu – at kāp jo ties līdz ši nē jam pre zi den tam Kras ņen ko vam, pa gai du 
va dī bas gro žus pār ņē ma VTB lī gas ka bi ne tos iz lo lo tā Jū li ja Aņi ke je
va  (sest dien ti ka ap stip ri nā ta arī ofi ci āli ama tā). Un dā ma ar sa viem 
pe lē ka jiem kar di nā liem lai ku ne ka vē ja – jau vi ņas pir ma jās in ter vi jās 
bi ja la sāms vis no taļ skep tisks vie dok lis par Ka ci ka ra kva li tā tēm un mo
ti vā ci ju. Ne vie na ti tu la  – kas tas par tre ne ri? Al ga  – 12  rei žu lie lā ka 
ne kā Bla tam! Tas ne kas, ka pa ti at zīst  – adek vā ta tir gus lī me nim un 
ne pār mak sā ta (ap 275 000 la tu ga dā), sa vu kārt Bla ta sa lī dzi no šais ci
pars ņemts no vi ņa pirm ā kon trak ta, kad tre ne ris vis pār zi nā mi pie kri ta 
strā dāt par ka pei kām.

Pa ra lē li ru nām se ko ja dar bi. Ti ka no mai nīts Ka ci ka ra asis tents, 
tad – at brī vots no ama ta ilg ga dē jais ģe ne rāl me ne dže ris un jaun ā tre
ne ra uz ti cī bas per so na Oļegs Uša kovs. Ie mesls  – it kā ne sa kār to tais 
ap dro ši nā ša nu jau tā jums, kaut gan vis iem bi ja skaidrs, ka tas ir for
māls un ne pa ma tots. Aņi ke je va ne slē pa, ka ru nā ju si ar al ter na tī viem 
kan di dā tiem  – ga dī ju mam, ja nu «Ka ci ka ris iz do mā tu aiziet»... Kad 
tas 20.  jū li ja va ka rā no ti ka, fe de rā ci jas pa gai du va dī tā ja ne kaut rē jās 
paust sa vu vie dok li, ka tas ir ne sa pro tams un ne pro fe si onāls tre ne ra 
lē mums. Vēs tu lē paus tos ar gu men tus Aņi ke je va vien kār ši at tei cās ko
men tēt, at me tot ar ro ku, sak – ja jau vi ņam pa liek vieg lāk, lai šā di ru
nā. Arī pret ru nu par it kā ti kai nau das mo ti vē to tre ne ri, kas ta gad nez 
kā pēc pats at kā pies, par pus ga da dar bu ne sa ņe mot ne cen ta, dā ma ar
gu men tē spē cī gi – dro ši vien nav iz la sī jis kon trak tu. Par pa da rī to Ka
ci ka ris nau du ne sa ņem šot, drī zāk pre tē ji – fe de re āci ja vēr tē šot ie spē ju 

pie dzīt kom pen sā ci ju... Uz jau tā ju mu, kā pēc 
tad ga lu ga lā Ka ci ka rim va ja dzē ja pie ņemt tik 
sa vā du lē mu mu, skan at bil de: «Man nav at bil
des. Es do mā ju, tās ir ba nā las bai les, ka vi ņam 
ar iz la si ne kas ne iz do sies...»

Krie vi ka ro, Eiro pa sme jas
Ša jā sa vā da jā si tu āci jā la bi at klā jās, kas ir 

kas Krie vi jas me di ju tir gū. Pie mē ram, spor ta 
flag ma nis «Sport Eks press» glu ži kā bul ter jers 
bur tis ki me tās pie Ka ci ka ra kak la, pub li cē jot 
kla ji vien pu sē jus ko men tā rus un pa spal vai 
sa su kā tas, kom pli men tā ras in ter vi jas ar Aņi
ke je vu un vi ņas jaun ās va ras līdz gait nie kiem. 
Par lai mi, ob jek tī vu vēr tē ju mu ir vai rāk. Pie

B a s k e t B o l s

Kopš brī ža,  
kad Krie vi jas iz la se iz cī nī ja  

olim pis kās bron zas god al gas,  
pa gā jis ne pilns gads, bet ce rē tā uz plau ku ma 

vie tā ša jā lai kā se ko ju šas ti kai in tri gas. è

mē ram, «sports.ru» ap skat nieks Ar tjoms Pan
čen ko sa vu ko men tā ru ie sāk ar at gā di nā ju mu, 
ka tre ne ru aro dā ek sis tē trīs vei du spe ci ālis
ti – ir al got ņi, kas at brauc pēc nau das, at strā
dā sa vu un aiz brauc, ir paš mā ju tre ne ri, kas 
ar iz la si dzī vo die nu un nak ti un kam pat ri
otisms ne ļaus aiziet pat no žē lo ja mā ka jā si tu
āci jā, un ir pro fe si onā ļi, kas brauc strā dāt un 
re ali zēt uz de vu mu. «Ar tiem viss ir vien kār ši: 
vi ņi vai nu strā dā tā, kā uz ska ta par pa rei zu, 
vai tad ne strā dā ne maz, un tie ši šā di cil vē ki 
sa sniedz pa nā ku mus, ja vi ņiem ne trau cē, vai 
vēl la bāk – pa līdz. Vi ņam ir sve ši mū su krie vu 
lā či, mū su kaš ķi, mū su VTB un PBL, pu ti ni un 
So či. (..) Ja kāds ie jau cas ša jā dar bā un lien vi

VAI TU ZINI ,  KA.. .
2004. ga dā Ka ci ka ris, kurš to brīd va dī
ja At ēnu AEK, līdz ās Kār lim Muiž nie kam un 
ame ri kā nim Bi lam Bei no bi ja viens no trim 
pre ten den tiem uz Lat vi jas iz la ses gal ve nā tre
ne ra krēs lu. Ļo ti ie spē jams, viņš to arī bū tu 
ie gu vis, ta ču ie ce rē to sa dar bī bu iz jau ca ne zi ņa 
un skaid rī bas trū kums par to, kas Grie ķi jas 
klu bu bas ket bo lā no tiks pēc At ēnu olim pis ka jām 
spē lēm. Ne gu vis skaid ru at bil di no AEK, Ka ci
ka ris tā du ne spē ja dot arī lat vie šiem, kas bei gu 
bei gās iz vē lē jās Muiž nie ku.

Vi ņu sav star pē jie ka ri ņi pī ļu dī ķī velk mū su bas ket bo lu ar vien  
dzi ļāk zem le dus, ka mēr nor mā lā Eiro pa, ta jā vi sā no ska to ties, 

vien kār ši sme jas...
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ņa dār zi ņā ar sa vām in tri gām – viņš vien kār ši 
sa vāc man tas un do das prom bez sirds ap zi ņas 
pār me tu miem, jo redz, ka iz la se, vi ņa dar ba 
ob jekts, ir in stru ments kā da ro kās,» uz ska ta 
Pan čen ko. Ja gri bē jāt no mai nīt ģe ne rāl me ne
dže ri – jums bi ja gads lai ka un būs gads arī pēc 
Eiro pas čem pio nā ta, viņš uz sver, pa smai dot 
arī par mē ģi nā ju mu pie šūt tre ne rim nau das 
kā ri. «Fo tis ir jauns, am bi ci ozs, per spek tīvs. 
Vien kār ši labs. Viņš go dī gā ce ļā sa vā dzī vē no
pel nīs vai rāk, ne kā te ju vis a KBF, ko pā ņem
ta. Viņš vien kār ši skaid ri sa pra ta, kur no nā cis: 
jeb ku ra cī ņa par va ru ir ne tī ra un pre tī ga lie ta, 
ku rā vi ņam bi ja pa re dzē ta vien kār ši in stru
men ta vie ta. Pal dies un uz re dzē ša nos...»

Aņi ke je va «Sport Eks press» sle jās kais mī gi 
at bal sta jau žur nā lis ta jau tā ju mā ie tver to mi
nē ju mu, ka ar šā du rī cī bu grie ķis ta gad pa li cis 
zem si tie na vi su sa vu turp mā ko kar je ru. Jā, vi
ņa ap lie ci na, Fo tis ta gad sev bū šot no pel nī jis 
re pu tā ci ju kā cil vēks, uz ko ne var pa ļau ties, un 
nā ka mo dar ba de vē ju vie tā vi ņa no teik ti pa do

mā tu, vai ar tā du sais tī ties... Par re pu tā ci ju at gā di na arī no ģe ne rāl me
ne dže ra ama ta at brī vo tais Uša kovs, tie sa – viņš ru nā par Krie vi jas bas
ket bo la, ne tre ne ra re pu tā ci ju. «Ka ci ka ra stāsts – tas vis pirms ir Krie
vi jas kauns pa vi su pa sau li. Zva na ļau dis no Eiro pas, no NBA klu biem 
un ne spēj no ti cēt tam, ko la sa in ter ne tā. Pro tams, pie mums vien mēr 
var at rast ka ba tas žur nā lis tus un ar vi ņu starp nie cī bu ra dīt sa bied rī bai 
al ter na tī vu vie dok li – pat, ja vis i fak ti ir acīm re dza mi. Ta ču ne mē ģi niet 
to īs te not ta jā pa šā Spā ni jā vai Ame ri kā,» at gā di na Uša kovs. «Ļau dis 
ne pār stāj brī nī ties: kā kaut kas tāds maz ie spē jams?! Pē dē jo trīs ga du 
lai kā ar sa viem dar biem mums iz de vās pār lie ci nāt pa sau les bas ket bo la 
sa bied rī bu, ka ta gad ar KBF ir ie spē jams sa strā dā ties. Bet ta gad viss, 
pie kā tā cen tā mies, ti cis sa grauts pie cu die nu lai kā.» Skum ji pie bal so 
«sports.ru»: «Vis as aņi ke je vas, ab ro si mo vas, ši ro ko vi, čer no vi, va tu ti ni 
un iva no vi var kaut tūk sto ti rei žu stās tīt, ka vi ņi at tīs ta Krie vi jas bas ket
bo lu, ta ču jūs pa ši sa vām acīm re dzat šo iz tei ku mu pa tie so vēr tī bu. Vi
ņu sav star pē jie ka ri ņi pī ļu dī ķī velk mū su bas ket bo lu ar vien dzi ļāk zem 
le dus, ka mēr nor mā lā Eiro pa, ta jā vi sā no ska to ties, vien kār ši sme jas...» 
Vēl kā da šķaut ne – ne gri bot muļ ķī gā lo mā ta gad no stā dī ti arī la bā kie 
krie vu tre ne ri, kas ša jā si tu āci jā iz ska tās kā lē tais dar ba spēks. Uz svil
pjam tik... Krie vi jas iz la si Rī gā va dīs Ser gejs Ka ras jovs, bet ko man du 
šo gad no lē mu ši ne pār stā vēt čet ri no tās lī de riem – An drejs Ki ri ļen ko, 
Vik tors Hrja pa, Alek sandrs Kauns un Ti mo fejs Moz govs. 

LAT VI JA pret SLO VĒ NI JU  
67:71 (13:21, 15:16, 19:18, 20:16)

Lat vi ja: K. Bēr ziņš 17, Blūms 11, Ja ni če noks 10,  
Strēl nieks 8, Frei ma nis 5, Ber tāns 5, Kuk siks 4, Mei ers 4, 
Me je ris 2, Za ķis 1, Šķē le, Tim ma.
2. p. me tie ni: 17/35
3. p. me tie ni: 8/27
So da me tie ni: 9/17

Atl. bum bas: 41
Pie spē les: 14
Kļū das:  14

LAT VI JA pret TUR cI JU 
 66:61 (18:19, 18:16, 14:10, 16:16)

Lat vi ja: K. Bēr ziņš 13, Ber tāns 10, Šķē le 7, Mei ers 7, 
Me je ris 6, Blūms 5, A. Bēr ziņš 5, Kuk siks 4, Za ķis 4,  
Strēl nieks 3, Tim ma 2, Lak sa.
2. p. me tie ni: 18/37
3. p. me tie ni: 3/26
So da me tie ni: 21/33

Atl. bum bas: 44
Pie spē les: 9
Kļū das:  9

LAT VI JA pret SER BI JU 
67:54 (14:11, 19:22, 16:16, 18:5)

Lat vi ja: Frei ma nis 10, Bertāns 8, Janičenoks 7,  
Šķēle 6, Zaķis 6, Strēlnieks 5, Meiers 4, K. Bērziņš 3, 
Timma 3, A. Bērziņš 1, Mejeris 1, Kuksiks, Laksa.
2. p. me tie ni: 12/32
3. p. me tie ni: 4/19
So da me tie ni: 18/29

Atl. bum bas: 35
Pie spē les: 8
Kļū das:  13

Turp mā kais ka len dārs
06.–17.08. tre ni ņi Rī gā
08.–09.08. pār bau des spē les Rī gā (Krie vi ja)
18.–19.08. pār bau des spē les Hor vā ti jā
21.–31.08. tre ni ņi Rī gā
04.–22.09. Eiro pas čem pio nāts Slo vē ni jā

LAT VI JAS Iz LA SE  
pār bau des tur nī rā cel jē
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Pa sau les čem pio nā ti viegl at lē ti kā tiek rī ko ti  
kopš 1983. ga da, kad pir mais čem pio nāts no ti ka 
Hel sin kos. Līdz 1991. ga dam čem pio nā ti no ti ka  
ik pēc čet riem ga diem, ta ču, sā kot ar 1993. ga du,  
ik pēc di viem ga diem.

1983. ga dā Hel sin kos 
 pir ma jā pa sau les 

 čem pio nā tā spor tis ti 
par me da ļām cī nī jās 

41 dis cip lī nā.  
Pēc čet riem ga diem  

Ro mā jau 43,  
1993. ga dā – jau 44,  
no 1999. ga da – 46,  

bet kopš 2005. ga da me da ļas  
tiek sa da lī tas 47 dis cip lī nās.

Šo gad pa sau les čem pio nāts no tiks Mas ka vā,  
un jau ir zi nāms, kur no tiks nā ka mie di vi.  
2015. ga dā pa sau les spē cī gā kie at lē ti pul cē sies  
Pe ki nā, bet 2017. ga dā – Lon do nā.

13 pa sau les čem pio nā tos  
me da ļas iz cī nī ju ši 92 val stu  
spor tis ti. Pār lie ci no ša lī de re  
ar 275 me da ļām ir ASV –  
132 zel ta, 74 sud ra ba 
un 59 bron zas. 
Ot ra jā vie tā  
ar 151 god al gu 
(46+56+49) ir Krie vi ja, 
bet tre ša jā ar 
100 (38+33+29) – Ke ni ja.

Pa sau les čem pio nā tos me da ļas iz cī nī ju ši arī di vi  
lat vie ši. 1983. ga dā Dai nis Kū la, pār stā vot PSRS,  
iz cī nī ja bron zu šķē pa me ša nā, bet 2011. ga dā  
Ine ta Ra dē vi ča (attēlā) iz cī nī ja tre šo vie tu  
tāl lēk ša nā. Starp bal tie šiem veik smī gā kie bi ju ši 
igau ņi, ku riem 7 me da ļas – 2 zel ta, 4 sud ra ba un 
1 bron zas. Lie tu vai ir 5 god al gas – pa di vām zel ta 
un sud ra ba un vie na bron zas.

Viens zī mīgs re kords pie der por tu gā ļu so ļo tā jai  
Su zan nai Fei to rai, ku ra ir pie da lī ju sies  
11 no 13 pa sau les čem pio nā tiem. Vi ņas aug stā kais 
sa snie gums bi ja 2005. ga dā Hel sin kos, kad ti ka  
iz cī nī ta 3. vie ta 20 km so ļo ša nā. 10 čem pio nā tos 
ir pie da lī ju šās Fran ka Dī ča (Vā ci ja, dis ka me ša na) 
un He sus An gels Gar si ja (Spā ni ja, so ļo ša na).

Pa sau les čem pio nā ta me daļ nie ki sa vā īpa šu mā  
ie gūs ne ti kai me da ļas, bet arī prā vas nau das  
prē mi jas. Tā kat ras dis cip lī nas uz va rē tājs  
tiks prē mēts ar 60 000 USD lie lu prē mi ju.  
Ot ra jai vie tai tiks 30 000, tre ša jai – 20 000.  
Pa sau les čem pi oniem sta fe tēs at vē lē ti 80 000,  
bet jauns pa sau les re kords ir no vēr tēts 
 ar 100 000 do lā ru lie lu prē mi ju.

Pa sau les čem pio nāts 

VIEgL AT LĒ TI KĀ

Pa sau les čem pio nā tu me da ļām ba gā tā kais  
ir Karls Luiss (ASV; attēlā), kurš as to ņas rei zes  
kļu vis par pa sau les čem pi onu  
un pa rei zei iz cī nī jis ot ro un  
tre šo vie tu. 8 me da ļas ir  
Maik lam Džon so nam  
(vis as zel ta), pa 7 – Usei nam  
Bol tam (Ja mai ka) un Hai lem  
Geb re se la zī (Eti opi ja).  
Starp sie vie tēm ār pus  
kon ku ren ces ir  
ja mai kie te Mer li na  
Oti ja – 14 god al gu  
(3+4+7).
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Pie ļau ju, ka mēs uz to ska tī si mies pa vi sam sa vā dāk, ja kāds no Mas ka
vas at ve dīs me da ļu. Man bi ja liels pār stei gums, kad uz olim pi ādi aiz
brau ca trīs vī ri un trīs sie vas, bet me da ļu ne bi ja. Kopš 1983. ga da, kad 
es at ve du mā jās bron zu, vai rāk me da ļu šķē pa me ša nā pa sau les meis
tar sa cīk stēs nav, kaut arī tre nē jas vis i pa ma tī gi.

Me tē ju jau mums ir daudz, un re zul tā ti ko pu mā nav slik ti. Ja ska tās, 
kas viegl at lē ti kā nes me da ļas, tad tā pār sva rā arī ir šķēp me ša na. Arī 
di vas sud ra ba me da ļas no olim pi ādes ir at ves tas. Nā kot ne spor ta vei
dam ir. Tas pats Sir mais 21 ga da ve cu mā met 84 met rus, kas ir ļo ti labs 
re zul tāts. Vi ņa vien au dzis Štro bin ders arī ir sa me tis 81 met ru. Tie jau 
ir tie po ten ci ālie me tē ji. Ne es mu no rak stī jis ne Ko va lu, ne Va si ļev ski, 
lai vi ņiem ir trīs des mit ga du, jo šķē pu kā Jans Že lez nijs var mest līdz 
36–37 ga diem, krievs Ser gejs Ma ka rovs me ta vēl il gāk. Jau tā jums ir, 
vai pa šam spor tis tam ir vē lē ša nās un vai ne mo ka trau mas. Di vi jaun ie 
no teik ti var mest, un es pat do mā ju, ka Štro bin ders uz Rio de ža nei
ro olim pi ādi būs nu mur viens Lat vi jā. Po ten ci āls ir – cil vēks ir ga ra 
augu ma, ir āt rums un – gal ve nais – vē lē ša nās tre nē ties un star tēt. Ja 
viņš piec reiz met as toņ des mit met ru, tas ir pa mats nā ka ma jam so lim. 
Var būt nā kam gad šis me tie nu tā lums jau būs 84–85 met ri, par ko es 
ab so lū ti ne brī nī tos. Nā kot nes vār dā es uz pa sau les čem pio nā tu šo gad 
bū tu lai dis Štro bin de ru, jo uz ska tu, ka pie cas rei zes mest 80 met ru ir 
la bāk ne kā vie nu – as toņ des mit di vus. Tur klāt Ro lands vin nē ja Lat vi
jas čem pio nā tu. Un tas ne kas, ka Va si ļev skis vie nu rei zi ir me tis tā lāk. 
Es mu pār lie ci nāts, ka Štro bin ders no šīs uz ti cī bas at plauk tu, at brī vo tos 
un var būt Mas ka vā aiz mes tu pat 84–85 met rus.

Jaun ajiem ta lan tiem va ja dzē tu kā du in ven tā ru no pirkt, kā du no
met ni no or ga ni zēt. Tas ir, bet stip ri par maz, to mēr Lat vi ja bez šau
bām ir šķē pa me ša nas liel valsts. To jau rā da me da ļas ma čos. Tās būs 
arī turp māk, kaut arī šo brīd var būt ir ne lie la le jup slī de re zul tā tos. 

Vien no zī mī gi pa teikt, ir la bi vai slik ti, ne var. 
Pro tams, ir pro blē mas vī rie šu šķēp me ša nā. 
Šo reiz ne ņem sim vē rā to, ka zi gis munds 
Sir mais ar me tie nu pār i 82 met riem vin nē ja 
Eiro pas U-23 čem pio nā tu. Ko pu mā,  
ja ska tā mies uz tiem, kas grib braukt  
uz pa sau les čem pio nā tu, A nor ma tī va nav 
ne vie nam, un tas ma ni pār steidz. 

No vī rie šiem brauks ti kai Va dims Va si ļev skis, jo vi ņam ir la bā
kais re zul tāts šo gad Lat vi jā. Ņe mot vē rā, ka šķēp me ša na viegl at lē ti kā 
mums ir diez gan veik smī ga dis cip lī na, īs tu ie mes lu zem ajiem re zul
tā tiem ne re dzu, bet acīm re dzot vai rā ki spor tis ti ir no trau mē ju šies un 
šo brīd ne var sa sniegt at tie cī gus re zul tā tus. Ja ru nā jam par sie vie tēm, 
vi ņas ir ma la či, ta ču at kal – Sin ta Ozo li ņaKo va la ne brauc uz Mas ka
vu, Ma da ra Pa la mei ka īs ti nav la bā ka jā spor tis ka jā for mā, kaut gan 
vēl ir laiks.

Ko pu mā nav slik ti re zul tā ti, jo ne var pra sīt mest tā lu vis as se zo
nas ga ru mā. Ir ga ta vo ša nās pa sau les čem pio nā tam, ir tre niņ pro cess. 
To mēr, ja sie vie tes tur pat starp la bā ka jām vien ir, vī rie šu re zul tā ti ma
ni pār stei dza, kaut gan arī pa sau lē šo gad vī rie šiem ti kai ta gad krievs 
Dmit rijs Ta ra bins aiz me tis 88 met rus, un čehs Vi tes lavs Ve se lijs ir tur
pat. Pā rē jie arī nī ku ļo. To mēr pa sau les čem pio nā tā gan jau at kal kā di 
pār stei gu mi būs.

Es rei zēm ne sa pro tu, kā pēc tos nor ma tī vus uz liek tik augs tus? Vai 
grib re dzēt ma zāk da līb nie ku? 83,50 met ru ir augst as kla ses re zul tāts. 
Es do mā ju, ka bū tu pil nī gi pie ti cis ar kā diem 82 met riem. Sie vie tēm 
62 met ri. Ja tā ņem, cik tad šo gad sie vie šu ir me tu šas tik tā lu?

Tas, ka šo brīd sie vie tēm iet uz augš u, vī rie šiem – uz le ju, ir nor mā li. 
Vien mēr jau ne var būt uz augš u. No ot ras pus es, jaun ais Štro bin ders 
iet uz augš u. Lī de ri... Lī de ri var būt drus ciņ grē ko. Pra sī tos jau vai rāk, 
ta ču, cik es mu dzir dē jis, Ko va lam trau ma, nor ma tīvs nav iz pil dīts, Sir
mais ne brauc uz Mas ka vu trau mas dēļ, Va si ļev skis arī mo kās ar trau
mām. Tas tā drus ciņ jo cī gi ir, ka tik daudz spor tis tu vien lai kus no trau
mē jas. Štro bin ders tre nē jas pie sa va tē va, Ma da ra pie Gin ta Pa la mei ka, 
vis i pā rē jie mi nē tie ir Va len tī nas Eidu kas audzēk ņi. Tik pat la bi tā var 
būt li kum sa ka rī ba, kā ne jau šī ba. Žēl, ka trau mas ir no mo cī ju šas spor
tis tus, jo Mas ka va ir te pat bla kus, un kāds va rē tu at vest mā jās me da ļu. 

DAINIS KūLA

Kas no tiek 
ar šķēp me tē jiem?
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Pārskatot  
   vērtības
DAI NIS ĀzENS

Sest dien ar tri ju Lat vi jas viegl at lē tu star tu mas ka vā  
sāk sies pa sau les čem pio nāts. Šīs Lat vi jas spor tis tiem  
(tre ne riem, fun kci onā riem) būs tā das kā pār do mu  
sa cen sī bas. Nez vai šo reiz kāds uz brau cē ju ka ro ga  
rak stīs: «Brau cam pēc tre šās me da ļas!», jo pa ma ta  
tam nav. Pro tams, ga dās arī vi sā di brī nu mi. 

v i e G l a t l Ē t i k a

Pē co lim pis kā se zo na ie krīt arī kā no sa
cī ta pa au džu mai ņa. Tā īs ti ie spē ju star tēt 
Mas ka vā ne maz ne iz ska tī ja gar ga bal nie ce 
Je ļe na Pro kop ču ka. Mā jās pa li ka Pe ki nas 
olim pi ādes me daļ nieks Ainārs Ko vals. Ti
kai fi ni ša spur tā (LVS lē mu mu la bi rin tos) 
vie tu pa sau les čem pio nā tā iz plē sa Va dims 
Va si ļev skis. Vai rāk uz bob sle ja ne kā viegl at
lē ti kas pus i ska tās Ed gars Eriņš un Ro nalds 
Arājs. Čem pio nā ta nor ma tī va za ķis aiz mu
ka no Dmit ri ja Jur ke vi ča. Pro fe si onā lo šķē
pa me ša nu pie ma las ir li cis Ēriks Rags. To 
pa šu ne ma nā mi pār is ga du ga ru mā ir iz da
rī jis Sta ņis lavs Oli jars, bet, ie spē jams, pē dē
jais lie lais fo rums šis ir Igo ram So ko lo vam. 
Un, pro tams, brī num nū ji ņas Ine tas Ra de vi
čas iz trū kums. Tas viss ir no tei cis brau cē ju 
skai tu – ti kai 10, ja sa lī dzi na ar tām pie cām 
pa sau les meis tar sa cīk stēm, kad bi ja vai rāk, 
un ve se li 10, ja ar tām pie cām, kad ma zāk. 
To mēr vi ņu vie tā nāk jaun ie, kas to šo se zon 
jau ap lie ci nā ju ši da žā dās jaun ie šu un ju ni
oru sa cen sī bās. Ne vel ti la bā kā vie ta pa sau
les ran gā no brau cē jiem ir 21  ga du ve ca jai 
Lau rai Ikau nie cei, ku ra tiek dē vē ta par 
Lat vi jas viegl at lē ti kas prin ce si. Ja vi
ņa šo brīd ir la bā kā no brau cē jiem, 
var būt laiks pie mek lēt ka ra lie
nes kro ni?

Laura IKAUnIEcE (septiņcīņa)
Fa vo rī tes: no fa vo rī šu pul ka iz kri tu šas trīs trau-
mu skar tas spor tis tes, kas ie ņē ma pirm ās trīs 
vie tas olim pi ādē Lon do nā, – se zo nas lī de re Tat-
ja na čer no va, vā cie te Li li Švar ckop fa un bri tu 
spor tis te Dže si ka Eni sa. Kas at liek? No pā rē jām 
la bā kais re zul tāts pa sau lē ir ame ri kā nie tei Še-
ro nai De jai (6550 p.), tur pat arī vā cie te Jū li ja 
Meh ti ga (6430 p.) un uk rai nie te Han na Meļ ņi čen-
ko (6416 p.). Se ko vir kne spor tis tu ar re zul tā tiem, 
kas la bā ki par 6300 pun ktiem, – ka nā die te Bri āna 
Tī se na īto ne, po li ete Ka ro lī na Ti min ska, nī der lan-
die tes Na dī ne Brēr se na un Daf ne Ši per sa, mū su 
pa šu Lau ra Ikau nie ce. Tur klāt ir vēl vai rā kas spor-
tis tes, ku ras šo gad nav iz man to ju šas sa vu po-
ten ci ālu, mā ji nie ci Kris tī nu Sa vit ska ju un Eiro pas 
čem pi oni sta di onā un tel pās fran cū zie ti An tu ane-
ti Na nu Dži mo Idu ie skai tot.
Iz re dzes: po ten ci āli Ikau nie ce ir ga ta va jaun am 
per so nis ka jam un Lat vi jas re kor dam, bet ar to 
Mas ka vā var pie tikt... Uni ver si ādes sud ra ba īpaš-
nie ces spor tis ko for mu gan pa bo jā ju si (tur pi na 
bo jāt) vī ru sa in fek ci ja, kas sa ma zi nā ju si «kau jas 
sva ru», ie tek mē jot iz re dzes tā dās spē ka dis cip-
lī nās kā lo des grū ša na un šķē pa me ša na. Tā pēc 
pa ti spor tis te tē mē uz vie tu pir ma jā des mit nie kā. 
Ja ātr i iz do sies uz va rēt vī ru su – uz seš nie ku. Var 
būt arī aug stāk...

Starts:  12., 13. augus tā

Dzi mu si:  31.05.1992.
Per so nis kais re kords:  6414 p. (2012.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  6321 p.

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
nav

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Tat ja na čer no va (Krie vi ja) – 6623 p.

Lat vi jas re kords:
Aiga Gra bus te (2011.) un Lau ra Ikau nie ce 
(2012.) – 6414 p.

Pa sau les re kords:
Dže ki ja Džo ine re-Kir si ja (ASV) – 7291 p. (1988.)
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Dzi mu si:  18.06.1987.
Per so nis kais re kords:  64,51 m (2009.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  62,72 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze:
2009. – 27. v. (52,98 m), 
2011. – 11. v. (58,08 m, kval. – 59,78 m)

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Ma ri ja Aba ku mo va (Krievi ja) – 69,34 m

Lat vi jas re kords:
Ma da ra Pa la mei ka – 64,51 m (2009.)

Pa sau les re kords:
Bar bo ra Špo tako va (če hi ja) – 72,28 m (2008.)
FA Vo Rī TES: krie vu fun kci onā ri no teik ti jau ie-
rē ķi nā ju ši uni ver si ādes uz va rē tā jas mā ji nie ces 
Ma ri jas Aba ku mo vas zel tu pa sau les meis tar sa-
cīk stēs. Ce rī bas pa ma to se zo nas la bā kais sa snie-
gums (69,34 m), ta ču krie vie tei ga dī ju šies arī 
ne iz skaid ro ja mi fi as ko. Pie pre ten den tēm uz pir mo 

Dzi mis:  05.01.1982.
Per so nis kais re kords:  90,73 m (2007.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  82,79 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze:
2005. – 16. v. (76,16 m)
2007. – 4. v. (85,19 m, kval. – 87,37 m)
2009. – 4. v. (82,37 m, kval. – 86,69 m)

Se zo nas lī de ris pa sau lē:
Dmit rijs Ta ra bins (Krievi ja) – 88,84 m

Lat vi jas re kords:
Va dims Va si ļev skis – 90,93 m (2007.)

Pa sau les re kords:
Jans Že lez nijs (če hi ja) – 98,48 m (1996.)
Fa vo rī ti: vai rā ki no tā lā ka jiem šīs se zo nas me tie-
niem pa de vu šies pa sau les re kor dis ta če ha Ja na 
Že lez ni ja tre nē ta jam tau tie tim Vi tes la vam Ve se-
li jam, ta ču pē dē jais vārds ran gu lis tē pa gai dām 
pie de rē jis krie vam Dmit ri jam Ta ra bi nam, kurš 
Krie vi jas čem pio nā tā Mas ka vā pie tu vo jās 90 met-
ru ro be žai – 88,84 met ri. Pa sau les čem pio nā tā 
ta jā pa šā olim pis ka jā Luž ņi ku sta di onā jau tā jums 
būs ti kai par to, kā 21 ga du ve ca jam spor tis tam 
iz do sies tikt ga lā ar fa vo rī ta nas tu. Ne kur tā lu nav 
at pa li ku si arī ilg sto šā šķēp me ša nas iko na, cits 
Že lez ni ja aiz bil sta mais soms Te ro Pit ke me ki (šo-
se zon – 87,60 m). Tur pat ir arī Ber lī nes bron zu 
Va si ļev skim pirms čet riem ga diem at ņē mu šais 
ja pā nis Ju ki fu mi Mu ra ka mi (85,96 m ap rī lī), Ber lī-
nes sud ra ba god al gas ie gu vējs un Te gu bron zas 
ie gu vējs ku bie tis Gil jer mo Mar ti ness (85,59 m 
mar tā), se ko jot vir knei spor tis tu ar nor vē ģu le-
ģen du An dre asu Tor kil dse nu un olim pis ko čem-
pi onu no Tri ni dā das un To bā go Ke šor nu Vol ko tu 
priekš ga lā. Sa vu laik pie fa vo rī tiem ti ka pie skai tī ti 
arī Lat vi jas šķēp me tē ji...

ma da ra PA LA mEI KA (šķē pa me ša na)

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

vie tu jā min arī tra di ci onā li se zo nas sva rī gā ka jās 
sa cen sī bās tra di ci onā li spē cī gās vā cu spor tis tes – 
Kris tī ne Ob er gfel la (šo gad 67,70 m) un Lin da 
Štā la (65,76 m). Ka mēr pa sau les re kor dis te če-
hie te Bar bo ra Špo ta ko va pēc dē la dzem dē ša nas 
pa va sa rī se zo nu iz laiž, jauns Āzi jas re kords pa va-
sa rī pa de vies 24 ga dus ve ca jai ķī nie tei Lu Hui hui 
(65,62 m). Pār steigt var vēl vai rā kas spor tis tes.
Iz RE DzES: prie cē, ka Ma da rai se zo nas la bā kais 
re zul tāts pa de vies ne il gi pirms pa sau les meis tar-
sa cīk stēm. Pa lik ša na ār pus fi nāl sa cen sī bām būs 
ne veik sme. Tie sa, me da ļai, vis ti ca māk, va ja dzēs 
me tie nu Lat vi jas re kor da ro be žās, bet tik tā lu Pa la-
mei ka jau četr us ga dus nav me tu si. Var būt ta gad?

Starts:  16. augus tā – kva li fi kā ci ja, 
 18. augus tā – fi nāls*

Iz re dzes: šo gad Va di mam pa gai dām nav pa de-
vu sies pat Mas ka vas ma ču A nor ma (83,50 m)... 
Va si ļev skis vai rāk kārt ir at gā di nā jis, ka ga ta vo jas 
tie ši se zo nas gal ve na jiem ma čiem, ta ču me da ļas 
pie mi nē tas ne tiek. Vel kot pa ra lē les ar ie priek-
šē jo trīs se zo nu tāl lē cē jas Ine tas Ra de vi čas ga-
ta vo ša nos, fak ti pa gai dām ne lie ci na, ka Va dims 
brauc pēc me da ļas. Se zo nas la bā kais re zul tāts 
ir vie nī gais, kas bi jis pār i 80 met ru ro be žai, vi su 
se zo nu ga ta vo ties bez tre ne ra tik teh nis kā spor-
ta vei dā kā šķē pa me ša na ir ļo ti dros mīgs so lis, 
un nav pār lie cī bas, ka vis at bil dī gā ka jā brī dī at kal 
ne pie vils ve se lī ba (do mā ta «što pe ra» kā ja). Ja 
kva li fi kā ci jas sa cen sī bās sa me tīs 80 met ru un ie-
kļūs fi nāl sa cen sī bās, Va di mam tā būs kā uz va ra, 
kaut gan vis vai rāk viņš mēdz pār steigt tad, kad 
ne viens no vi ņa ne ko ne gai da.

Starts:  15. augus tā – kva li fi kā ci ja, 
 17. augus tā – fi nāls*

* Ja kva li fi cē sies
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Ar nis RUm BE NIEKS 
(20 km so ļo ša na)
Dzi mis:  04.04.1988.
Per so nis kais re kords:  1:24:18 (2012.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  1:25:42

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
nav

Se zo nas lī de ris pa sau lē:
Pjotrs Tro fi movs (Krie vi ja) – 1:18:28

Lat vi jas re kords:
Aigars Fa de jevs – 1:19:25 (2002.)

Pa sau les re kords:
Vla di mirs Ka nai kins (Krievi ja) – 1:17:16 (2007.)
Fa vo rī ti: mā ji nie kiem star tēs jaun ie un pa nā-
ku mu ne iz lu ti nā tie – An drejs Ru za vins, De niss 
Strel kovs un Alek sandrs Iva novs. Pa kā dam ja-
pā ņu, ķī nie šu un ci tu val stu spor tis tam no teik ti 
ne gri bēs sa mie ri nā ties ar mā ji nie ku dik tē tu 
sa cen sī bu gai tu.
Iz re dzes: de bi jas rei zē pa sau les meis tar sa-
cīk stēs Ar nim uz de vums vien kāršs – cī ņa ar 
sa vu se zo nas la bā ko re zul tā tu un per so nis ko 
re kor du.

Starts:  11. augus tā

Lau ma gRī VA (tāl lēk ša na)
Dzi mu si:  27.10.1984.
Per so nis kais re kords:  6,86 m (2011.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  6,72 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
2011. – 23. v. (6,27 m)

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Brit ni ja Rī za (ASV) – 7,25 m

Lat vi jas re kords:
Ine ta Ra de vi ča – 6,92 m (2010.)

Pa sau les re kords:
Ga ļi na čis tja ko va (PSRS) – 7,52 m (1988.)
Fa vo rī tes: ie rin dā ir div kār tē jā pa sau les un 
Lon do nas olim pi ādes uz va rē tā ja ame ri kā nie te 
Brit ni ja Rī za. Rī zai asis tē vi ņas tau tie tes – Dža-
ne ja De lo uča (6,99 m) un Fan mi Dži mo (6,92 m), 
ni gē rie te Ble sin ga Okag ba re (7,00 m) un bri tu 
spor tis te Ša ra Pro kto re (6,92 m). Ne daudz ēnā 
tu ras Krie vi jas spor tis tes, ku ru vi dū nav se zo nas 
ot ra tā lā kā «li do ju ma» (7,02 m) au to res Ok sa nas 
Žu kov ska jas, – Je ļe na So ko lo va (6,91 m), Dar ja 
Kļi ši na (6,90 m), Lud mi la Kol ča no va (6,89 m) un 
Ol ga Ku če ren ko (6,75 m).
Iz re dzes: iz re džu ie kļūt la bā ko 12 skai tā nav 
daudz. Šo reiz vie tai fi nāl sa cen sī bās var ne pie tikt 
pat ar 6,60 met riem.

Starts:  10. augus tā – kva li fi kā ci ja, 
 11. augus tā – fi nāls*Igors SO KO LOVS 

(ve se ra me ša na)
Dzi mis:  17.08.1974.
Per so nis kais re kords:  80,14 m (2009.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  76,20 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze:
2007. – 14. v. (73,92 m)
2009. – 17. v. (73,97 m)
2011. – 20. v. (72,95 m)

Se zo nas lī de ris pa sau lē:
Kriš ti ans Parss (Ungāri ja) – 81,02 m

Lat vi jas re kords:
Igors So ko lovs – 80,14 m (2009.)

Pa sau les re kords:
Ju rijs Se dihs (PSRS) – 86,74 m (1986.)
Fa vo rī ti: olim pis kais čem pi ons un se zo nas lī-
de ris un gārs Kriš ti ans Parss ir bei dzot no brie dis 
pa sau les zel tam. Pa rei zei pār i 80 met riem me tis 
krievs Ser gejs ļit vi novs (80,89 m), Ta dži kis tā nas 
re kor dists Dil šods Na za rovs (80,71 m) un čehs Lu-
kašs Me lihs (80,28 m), ta ču no sep ti ņiem se zo nas 
tā lā ka jiem me tie niem pie ci ir tie ši un gā ru ve se ra 
me tē ja kon tā. Ko pu mā par me da ļām sap ņo vis-
maz 15 me tē ju.
Iz re dzes: uz šīs kon ku ren ces fo na ve te rā nam un 
Sa las pils tre ne rim Igo ram So ko lo vam ar kna pi 
pār va rē tu B nor ma tī va sliek sni pa nā kums būs tā-
lāks me tiens, ne kā līdz šim vi ņa kar je rā pa de vies 
pa sau les čem pio nā tos.

Starts:  10. augus tā – kva li fi kā ci ja, 
 12. augus tā – fi nāls*
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ma reks ĀR ENTS (kārts lēk ša na)
Dzi mis:  08.06.1986.
Per so nis kais re kords:  5,60 m 
 (2012., 2013. (tel pās))
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  5,60 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
nav

Se zo nas lī de ris pa sau lē:
Re no La vi le nī (Franci ja) – 6,02 m

Lat vi jas re kords:
Alek sandrs Ob iža jevs – 5,80 m (1987.)

Pa sau les re kords:
Ser gejs Bub ka (Uk rai na) – 6,14 m (1994.)
Fa vo rī ti: fran cū ža Re no La vi le nī zau dē jums tiks 
uz tverts kā sen sā ci ja. Aiz vi ņa pa sau les šā ga da 
ran gā se ko trīs vā cie ši (Lon do nas olim pi ādes 
me daļ nie ki Ra fa els Hol cdep pe un Bjerns Ot to, kā 
arī Mal te Mors), un Vā ci ja no teik ti cer vis maz uz 
di vām me da ļām. Vēl jau ir arī ame ri kā nis Breds 
Vol kers un ci ti god kā rī gi kārts lē cē ji.
Iz re dzes: uz ko ar sa vu 5,51 met ra lē cie nu (zie-
mā – 5,60 m) var ce rēt Ār ents? Uz ma zu brī nu-
mu, lai ie kļū tu fi nāl sa cen sī bās, kā arī lē cie nu 
5,50–5,60 m augs tu mā.

Starts:  10. augus tā – kva li fi kā ci ja, 
 12. augus tā – fi nāls*

Ag ne se PA STA RE 
(20 km so ļo ša na)
Dzi musi:  27.10.1988.
Per so nis kais re kords:  1:31:25 (2010.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  1:34:10

Ie priek šē jā PČ pie re dze:
2011. – 28. v. (1:37,48)

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Ho na Li u (Ķī na) – 1:27:06

Lat vi jas re kords:
Jo lan ta Du ku re – 1:31:02 (2006.)

Pa sau les re kords:
Je ļe na Laš ma no va (Krievi ja) – 1:25:02 (2012.)
Fa vo rī ti: gal ve nās dar bo jo šās per so nas būs Ķī nas 
un Krie vi jas spor tis tes. Ātr ākās pie cas so ļo tā jas 
šo gad ir no Ķī nas, bet arī Krie vi ja ar olim pis ko 
čem pi oni Laš ma no vu, bron zas lau re āti pirms 
di viem ga diem Te gu Aņis ju Kir djap ki nu, Ve ru 
So ko lo vu un trīs kār tē jo pa sau les čem pi oni un Pe-
ki nas olim pi ādes uz va rē tā ju Ol gu Ka ņis ki nu grib 
trīs me da ļas.
Iz re dzes: pirms di viem ga diem Ag ne se bi ja 
28. vie tā. Šo reiz re zul tā tam jā būt la bā kam lai ka 
zi ņā. Tad būs arī la bā ka vie ta, var būt pat la bā ko 
seš pa dsmit nie kā.

Starts:  13. augus tā

Ani ta KA žE mĀ KA 
(20 km so ļo ša na)
Dzi musi:  30.05.1990.
Per so nis kais re kords:  1:34:29 (2012.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  1:36:28

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
nav

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Ho na Li u (Ķī na) – 1:27:06

Lat vi jas re kords:
Jo lan ta Du ku re – 1:31:02 (2006.)

Pa sau les re kords:
Je ļe na Laš ma no va (Krievi ja) – 1:25:02 (2012.)

Iz re dzes: arī Pa sta res «ēnai» Ka že mā kai gal ve nā 
cī ņa būs ar pulk ste ni. Vie tu iz teik smē jā mē ģi na 
ķert ro kā Ag ne ses pirms di viem ga diem iz cī nī tā 
28. vie ta.

Starts:  13. augus tā

Lī na mū zE (šķē pa me ša na)
Dzi mu si:  04.12.1992.
Per so nis kais re kords:  61,97 m (2013.)
Se zo nas la bā kais re zul tāts:  61,97 m

Ie priek šē jā PČ pie re dze: 
nav

Se zo nas lī de re pa sau lē:
Ma ri ja Aba ku mo va (Krievi ja) – 69,34 m

Lat vi jas re kords:
Ma da ra Pa la mei ka – 64,51 m (2009.)

Pa sau les re kords:
Bar bo ra Špo tako va (če hi ja) – 72,28 m (2008.)
Iz re dzes: jaun ajai šķēp me tē jai tā lā kie rai dī ju mi 
šo se zon pa de vu šies tie ši pirms pa sau les čem pio-
nā ta. Uz trauc sā pes mu gu rā. Ie kļū ša na la bā ko 
div pa dsmit nie kā, kā arī šķē pa rai dī jums pār i 
60 met riem pa sau les čem pio nā ta de bi tan tei būs 
pa nā kums.

Starts:  16. augus tā - kva li fi kā ci ja, 
 18. augus tā – fi nāls*
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AUS TRUPS tic Ikau nie cei

DAI NIS ĀzENS

Daudz cīņ nie ces Lau ras Ikau nie ces re zul tā ti 
šo gad tik ātr i vairs ne prog re sē kā ie priek šē jā 
se zo nā. Sa va vai na jā uz ņe mas arī ve se lī bas 
lik stām, ta ču uz svars šo se zon tiek likts  
uz pa sau les čem pio nā tu mas ka vā, un ti kai 
pēc tā va rēs spriest par se zo nas iz do ša nos. 
Lai viss iz do tos, kā plā nots, un audzēk ne  
par ātr u ne iz šau tu mas ka vai sa tau pī to  
pul ve ri, rū pē jas vi ņas tre ne ris  
An dis Aus trups. Sa ru na no ti ka  
jau pirms kā da lai ka, ta ču di vi  
Lat vi jas viegl at lē ti kas zī mo li –  
Aus trups un Ikau nie ce –  
jo pro jām ir ak tu āli.



256 . – 1 2 . V I I I

– Nav vēl ap ni cis brau kāt no dzī ves vie tas 
Rī gā uz tre ni ņiem Jūr ma lā?

– Tā fak tis ki ir lie lā kā pro blē ma. Tā
pēc arī audzēk ņu ir ma zāk, ne kā va rē tu būt. 
Viens fak tors ir, ka daudz jā dar bo jas ar Lau
ru Ikau nie ci. Otrs – Jūr ma lā ir labs sta di ons, 
kas, pro tams, drus ciņ jā uz ču bi na, bet zie mas 
bā zes nav vis pār. Pat spor ta zā les pār sva rā ir 
aiz ņem tas tā, ka nav kur tre nē ties. Tā pēc jā
brauc uz Rī gu, bet arī tur spor ta bā zes ir ļo ti 
slik tā stā vok lī. Ir grū ti sa vie not to, ka ar Jūr
ma las bēr niem zie mā jā brauc uz Rī gu, bet 
tiem, kas ma nai tre niņ gru pai pie vie no ju šies 
no Rī gas, va sa rā jā brauc uz Jūr ma lu, jo prak
tis ki vis os Rī gas sta di onos saim nie ko fut bols. 
Pa sau les prak sē ir pie rasts, ka tā dai lie lai pil
sē tai kā Rī ga ir at se višķs sta di ons fut bo lam un 
at se višķs  – viegl at lē ti kai. Ir ma nē ža Kul dī gā 
ar ātr u sa cen sī bu se gu mu, ta ču, tre nē jo ties 

tur, ro das pro blē mas ar kā ju kau la 
plē vēm, gan trie cie niem mu gu rai. 

Tā pēc, ja man jā iz vē las, kur 
zie mā braukt uz tre niņ no
met ni, iz vē los Igau ni jas 
ma nē žas  – Tal li nu, Vi ru, 
Tar tu, jo tur ir mīksts se

gums, uz ku ra var tre nē ties.
– Va sa rā tre nē ja ties Slo kas 

sta di onā?
– Jā, bet te jā ņem vē rā jū ras tu

vu ma spe ci fi ka, jo pa va sa rī jūr ma lā 
ir ap mē ram des mit grā du vē sāks ne kā 

Rī gā, ja ir auk stais jū ras vējš. Tā pēc pa va sa
rī tre nē ja mies gan Jūr ma lā, gan Rī gā. Lau ra, 
pie mē ram, skrien sprin tu, lai ne sa trau mē tos. 
Kad ie silst jū ra, pro tams, pār ce ļa mies uz jūr
ma lu. Rī gā šo gad arī Dzies mu un de ju svēt ki 
aiz ņē ma «Dau ga vas» sta di onu. Sa vu kārt Slo
kas sta di ons ir pa tī kams, se gums spe ci āli uz
tai sīts bie zāks, lai ir pa tī ka mi skriet.

– Zie mā ir di vas lie lis kas al ter na tī vas  – 
Spor ta ma nē ža un «Dau ga vas» sta di ona 
tais ne pa gra bā.

– Jā... Un abās ir pe lē jums. Vai rā kiem 
spor tis tiem, ie skai tot Lau ru, ir aler ģi ja pret 
pe lē ju ma sē nī ti. To ne var sa prast cil vēks, kas 
ar to nav sa skā ries. Man arī ir aler ģi ja no pe lē
ju ma sē nī tes, un es zi nu, ko tas no zī mē. Ja cil
vē kam pēc tre ni ņa ir jā smok un nav, ko el pot, 
tā ir mil zī ga pro blē ma. Ne var jau arī daudz 
čīk stēt – tā di ap stāk ļi ir, un la bā ku nav.

– Cik viegl at lē tu ta vā pa spār nē vis pār 
tre nē jas?

– Četr pa dsmit. Vie nu zi na vis i, bet dar bo
jos arī ar ma za jiem. Ir vēl vie na mei te ne – Tī
na Lau ra Grau di ņa. Vi ņa spē lē arī plud ma les 
vo lej bo lu, ir pa sau les ran gā. Sa vie no jam abus 
spor ta vei dus. Per spek tī va un zi no ša mei te
ne. Vai rāk ne kā pus ga du sa dar bo ja mies ar 
daudz cīņ nie ci Ilo nu Dra ma čo no ku. Po ten ci
āls Lat vi jai daudz cī ņā ir, ti kai la bā ko spor tis tu 
ka len dā ru ne vien mēr var sa ska ņot ar Eiro
pas kau su daudz cī ņās. Tā pēc esam zem āka
jā gru pā, ta ču cen tī si mies to la bot. Mei te nes 
va rē tu pat su per lī gā star tēt. Pui šiem bob slejs 
no smeļ vi su krē ju mu. Tas ir in te re san tāk, 
aiz rau jo šāk. Tā pēc mums daudz cī ņa, sa lī dzi
not ar Igau ni ju, ir bē dī gā kā stā vok lī. Jaun ais 
daudz cīņ nieks Os kars Ķi ber ma nis aiz gā ja uz 
bob sle ju un iz da rī ja pa rei zo iz vē li, jo vi ņam 
bi ja grū ti no skriet ga rās dis tan ces. Arī Ed ga
ram Eri ņam plā ni pār iet uz bob sle ju ir ie spē ja 
pa likt spor tā.

– Audzēk ņi ir no Rī gas vai Jūr ma las?
– Ap mē ram uz pus ēm. Ir arī tā di, kas mā

cās Jūr ma lā un dzī vo Rī gā, un tā di, kas mā cās 
Rī gā un dzī vo Jūr ma lā. Pil sē tas nav tā lu, bet 
Slo kas sta di ons no Rī gas cen tra ir 36 kilo met
ru at tā lu mā... Ka mēr ar vil cie nu aiz brauc... 
Tā pēc tre ne ris ar ma šī nu ved uz vie nu tre ni
ņu, tad ot ru, tad mā jās. Ne sū dzos, bet cen šos 
nākt vis iem pre tī, kas grib tre nē ties. To mēr 
lie la gru pa man ne kad ne būs, jo ar au to bu su 

vi sus ne va dā šu, bet audzēk ņus, ko es mu pa
ņē mis, cen šos audzi nāt.

– Pla šā kai sa bied rī bai esi zi nāms kā vie
nas spor tis tes – Lau ras Ikau nie ces – tre ne
ris. Kā ga dī jās, ka viens ot ru at ra dāt?

– Sa ti kā mies Slo kas sta di onā, kad bi ju sko
lo tājs Ma jo ru pa mat sko lā, to reiz – vi dus sko
lā. Mā cī ju kla ses no piekt ās līdz de vī ta jai, bet 
Lau ra mā cī jās ce tur ta jā. Lau ra bi ja pa ņem ta 
līdz i uz sa cen sī bām un skais ti skrē ja. Ie priekš 
ne bi ju vi ņu re dzē jis skrie not, kaut vi ņa bi ja 
no ma nas sko las. Tas bi ja pir mais gads, kad 
sā ku strā dāt par sko lo tā ju, un bēr nus ne zi
nā ju. Uz ai ci nā ju, lai nāk tre nē ties, Lau ra pa
do mā ja un tei ca, ka aizie šot. To brīd vi ņa gā ja 
de jo ša nā  – spor ta de jās un hip ho pā lai kam, 
kas to reiz bi ja mo dē. Lie kas, ka bi ja de vi ņi ga
di, kad sā ka tre nē ties. Kā du lai ku vi ņa sa vie
no ja viegl at lē ti ku un de jo ša nu.

Es mu tre nē jies tri at lo nā, un pir ma jos ga
dos vai rāk li ku skriet ga rās dis tan ces. Skrē ja 
800  met rus, bet vi ņai pa ti ka arī tāl lēk ša na. 
Tre ni ņus es mu cen ties va dīt daudz pu sī
gus, lai bū tu in te re san tāk. Pa ma zām sā kām 
augst lēk ša nu. Šķē pa me ša nā vi ņa pie da lī jās 
no met nēs, un Jā nis Lū sis daudz de va pa
ma tu ie lik ša nā. Ne bi ja tā das lo des grū ša nas 
no met nes, bet ta gad mēs sa dar bo ja mies ar 
Gun ta ru Gai lī ti, ku ra audzēk nim ta gad jau 
ir bron za Eiro pas čem pio nā tā. Viņš ie liek la
bus pa ma tus, tā ka lo de pa ma zām teh nis ka jā 
zi ņā tiek sa kār to ta.

Tā sā kās mū su sa dar bī ba, bet es mu tei cis 
Lau rai, ka ne tu ru vi ņu par kat ru ce nu un, ja 
vi ņa grib, var iet tre nē ties arī pie ci ta tre ne
ra, jo spor tis te iz vē las tre ne ri, bet pa gai dām 
mū su sa dar bī ba tur pi nās. Pro tams, ja aizie
tu, pār dzī vo tu, bet cie nu spor tis ta vie dok li. 
Mums ir iz vei do ju sies la ba sa dar bī ba ne ti kai 
kā tre ne rim ar audzēk ni. Lau ras mam ma Vi
ne ta kā psiho lo ģe mums la bi pa līdz, LOV ko
lek tīvs – dak te re Lī ga Cī ru le nāk pre tī, fizio te
ra pei ti. Lie lis ka sa dar bī ba ir ar Lau ras igau ņu 
me ne dže ri Aiva ru Ka ra ta mu. Lau rai vēl ir 
daudz re zer vju. Kā tās iz do sies re ali zēt, tas 
ir cits jau tā jums. Par sa dar bī bas kva li tā ti lie
ci na sa snieg tais re zul tāts, un jeb ku rā dis cip
lī nā vēl ir mil zī ga re zer ve gan teh nis kā, gan 
fi zis kā zi ņā, gan veik smes kā dā brī dī ir pie
trū cis. Šķē pā var mest 55 met rus, jo līdz šim 
tā lā kais me tiens sa cen sī bās ne maz ide āls ne

bi ja. Un veik sme arī kaut kad pie nāks. Lau rai 
ir ap brī no ja mas darb spē jas. Sa vu laik ma za jās 
gru pi ņās vi ņa sprin tā ne maz ne ti ka fi nā lā, jo 
vi ņai ne bi ja iz ci lā kās āt ru ma īpa šī bas. Vi ņa 
bi ja tie vi ņa, smal ka, un āt ru ma īpa šī bas sā ka 
pa rā dī ties ti kai 17–18  ga du ve cu mā. Tur arī 
re zer ves ir mil zī gas.

– Gan jau, ka arī bez ta lan ta Lau ra ga
lī gi nav?

– Pro tams, da bis ko skais to skrē jie nu uz
reiz va rē ja pa ma nīt. Viegl at lē ti kā ir jā būt 
no teik tiem pa ra met riem un bez die viš ķās 
dzirksts ne viens ne ko nav sa snie dzis. Ma za 
augu ma dis ka me tē ju pa ras ti nav. Daudz cī ņā 
ir Dže si ka Eni sa, kas ir 1,65 met rus ga ra un 
ļo ti ātr a, un Tat ja na Čer no va, ku ras augums 
ir 1,89 met ri un ku ra arī la bi skrien 200 met
rus, ar ga rām ro kām un kā jām. Ja Čer no va 
ir stieg rai na, Na tā li ja Dob riņ ska ar sa viem 

«Ta gad vi ņa star tēs pa sau les čem pio nā tā, kur vēl nav sa cen tu sies. 
Pirms di viem ga diem bi ja iz pil dīts nor ma tīvs uz Te gu, ta ču  

at tei cā mies ar do mu par la bu nā kot nei. La bāk ir ne ko ne sa steigt, 
ne kā aiz braukt un ie slīgt kā dos maz vēr tī bas kom plek sos.»
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1,80 met riem ir ļo ti spē cī ga, ar la biem re zul
tā tiem lo dē.

– Ne jau ar skais tu skrie ša nu vien Lau ra 
ti ku si pie tik la ba re zul tā ta?

– Ja ne mal dos, ses ta jā – sep tī ta jā kla sē vi
ņa spor ta stun dā bum bi ņu aiz me ta 55  met
rus! Gai dī ju bum bi ņu pie 40  met riem, bet, 
kad li do ja pār i gal vai, bi ja skaidrs, ka būs tā lu. 
Pro gre sēt var vis os vei dos – ta jā pa šā tāl lēk ša
nā, augst lēk ša nā, arī bar je ras var skriet ātr āk. 
Kon tro lre zul tā ti ir la bi, bet vien reiz va ja dzē tu 
«iz šaut» bar je rās arī sa cen sī bās.

– Ge ci sā mai ja bei gās jau iz nā ca tī ri la
bi (13,44).

– Tur bi ja in te re san ti. Sa cen sī bu rī tā bi
ja plus pie ci grā di, augš ā kal nos eg lī tēs sni
ga, augst lēk ša nas lai kā bi ra kru sa... Ap stāk ļi 
la biem re zul tā tiem ne bi ja pa ši la bā kie. Pro
tams, pa va sa rī Por tu gā lē un Spā ni jā la bi 
pa strā dā jām tre niņ no met nēs, zie mā bi jām 
Ame ri kā. Arī tas dro ši vien bez pē dām nav 
pa zu dis.

– Dro ši vien arī šo se zon esat pa re dzē ju ši 
trīs star tus sep tiņ cī ņā?

– Jā, bez Ge ci sas un uni ver si ādes Ka za ņā 
arī pa sau les čem pio nā tā Mas ka vā. Pa sau les 

kau sā daudz cī ņās as to ņus la bā kos ap bal vo un 
skai ta ko pā trīs daudz cī ņas. Ta ču re zul tā tus 
ne skai ta vi sās sa cen sī bās. Pie mē ram, jaun
ie šu, ju ni oru un U23 sa cen sī bas ne skai tās. 
Tā pēc mēs iz vē lē jā mies uni ver si ādi un pa
sau les čem pio nā tu. Pa gā ju šo gad Lau ra bi ja 
piekt ā Pa sau les kau sa iz cī ņā. Pir mais starts 
bi ja augs tu mā, un arī lo de ne iz de vās.

– Ne bi ja vē lē ša nās vin nēt Eiro pas U23 
čem pio nā tu

– Bi ja, to mēr, kad šīs sa cen sī bas iz vei do
ja, tas bi ja tāds kā ne veik smi nie ku čem pio
nāts tiem, ku ri pēc ju ni oriem vēl ne va rē ja ar 
pa nā ku miem star tēt pie au gu šo sa cen sī bās. 
Dau dzi at ve ras ti kai pēc 20 ga diem. Lai vi ņi 
ne pa zus tu, ir U23 čem pio nāts. Tā pēc ne es
mu tos uz ska tī jis par sva rī gā ka jiem ma čiem. 
Uz ska tu, ka Lau ra nav ne veik smi nie ce. Tur
klāt tas bi ja pā rāk tu vu Ka za ņai. Lau rai U23 
čem pio nā tam ir iz pil dī ti se ši nor ma tī vi, bet 
sa cen sī bas gan drīz pār klā jas pat tā dā ga dī
ju mā, ja pēc tam Tam pe rē star tē tu at se viš ķā 

dis cip lī nā. Tam pe re gan Lau rai ir veik smī ga 
pil sē ta, jo tur vi ņa Eiro pas jau nat nes olim pi
ādē iz cī nī ja bron zas me da ļu augst lēk ša nā, to
mēr ne var vi su lai ku pa gāt nē ka vē ties. Ta gad 
vi ņa star tēs pa sau les čem pio nā tā, kur vēl nav 
sa cen tu sies. Pirms di viem ga diem bi ja iz pil
dīts nor ma tīvs uz Te gu, ta ču at tei cā mies ar 
do mu par la bu nā kot nei. La bāk ir ne ko ne
sa steigt, ne kā aiz braukt un ie slīgt kā dos maz
vēr tī bas kom plek sos.

– Tas sa skan ar to, ko par te vi stās ta, ka 
tu ne esi īpa ši for sē jis Ikau nie ces spor tis ko 
for mu.

– Tas ir mans ceļš. Augst lēk ša nā, pie
mē ram, pēc tam, kad iz lek ti lē cie ni no īs tās 
pus es, tik pat lē cie nus Lau ra veic arī no ot ras. 
Tas at ņem lai ku, ta ču do māts ir, lai ne sa bo jā
tu mu gur kau lu ar vien vei dī gām slo dzēm. Ja 
per so nis kais re kords augst lēk ša nā Lau rai ir 
1,85 met ri tel pās, no ot ras vi ņa ir le ku si 1,73 
vai 1,75 met rus – star pī ba ir ma za. Lo des grū
ša nā, tāl lēk ša nā, bar je rās lie lā ka slo dze ir uz 
vie nu or ga nis ma pus i. Ja ņe mu jaun u audzēk
ni, līdz 13 ga diem cen šos aiz vest pie fizio te
ra pei ta, lai sa kār to mu gur kau lu, lai ne bū tu 
sko li ozes, apaļ ās mu gu ras, lai vi duk lis ne iz

vir zī tos uz priekš u... Līdz 14 ga diem jaun ie
ti var iz la bot, pēc tam ti kai ap ār stēt. Kam ir 
sa kār to tas mu gu ras, tiem nav trau mu. Tī nai 
arī mu gu ra ir sa kār to ta un sa cen sī bās ne kā
du dis kom for ta sa jū tu nav bi jis. Bet augums 
vi ņai 15 ga dos ir virs 1,80 met riem. Pēc tam 
jā ie dod pa ma ti teh ni kai, ko uz la bot va rēs vi
su mū žu, un 17–18 ga dos var sākt strā dāt ar 
vieg liem sva riem. Tur gan bū tu la bi, ja klāt 
stā vē tu fi zis kās sa ga ta vo tī bas tre ne ris un ska
tī tos, vai vin gri nā ju mi tiek veik ti pa rei zi.

– Lau ra bi ja ta va pirm ā audzēk ne?
– Kad 1998.  ga da ok tob rī sā ku strā dāt 

spor ta sko lā, pats stu dē dams LSPA tre ša jā 
kur sā, bi ja gru pi ņa, kur Anas ta si ja Ki ri la bi 
skrē ja 800  met rus, bet tā lāk par ju ni oriem 
ne ti ka. Tad sa pra tu stās tu par mu gu ru. Vi
ņai bi ja pro blē mi ņas, un, kaut arī jaun ie šiem 
un ju ni oriem sa cen sī bās re gu lā ri bi ja la bā ko 
trij nie kā, vi ņas mu gu ra man pa rā dī ja pa rei zo 
lie tu se cī bu, ka vis pirms jā būt kār tī bā mu gu
rai, un ti kai tad var būt pa nā ku mi. Pui ši skrē

ja 1500  met ru pa 4:06  mi nū tēm jaun ie šos. 
Tuk šā vie tā jau Lau ru ne pa ņē mu. Daudz bi ja 
arī pē dē jo vie tu val stī.

– La bi, tāl lēk ša na bi ja, bum bi ņu uz ķē
rāt. Kas tā lāk?

– Jā, spē lē jām arī daudz ro ta ļu, sta fe tes 
skrē jām, tau tas bum bu si tām 4.–7.  kla sī tē. 
Tas bi ja ma za jā vo lej bo la iz mē ra zā lī tē Ma
jo ros, kur rei zēm 60  cil vē ku uz tre ni ņu sa
nā ca. Fut bo la vie tā si tām tau tas bum bu, kas 
lai kam bi ja kat rā tre ni ņā. Lau rai bi ja «bai gais 
me tiens», ne kad ne va rē ju no ķert vi ņas mes
to bum bu. Šķē pu pa ņē mām klāt. Tal si nieks 
Broņi slavs Ļak sa, kas strā dā ja tu rie nes spor ta 
sko lā, tei ca, ka šī mei te ne va rē tu būt daudz
cīņ nie ce. Mans tēvs sa vu laik esot ar Ļak su sa
cen tu šies. Viņš arī me ta dis ku, gra nā tu. Lau
rai ne ti kai ve cā ki, bet arī vec tēvs no mam mas 
pus es no dar bo jās ar viegl at lē ti ku.

– No teik ti daudz jā mā cās, lai aug tu līdz i 
pa sau les kla ses spor tis tei?

– Jā, kopš 2009.  ga da vis maz rei zi ga dā 
brau cu uz Eiro pas Viegl at lē ti kas aso ci āci jas 
or ga ni zē tiem starp tau tis kiem se mi nā riem  – 
Mas ka vā, Fa lu nā, Tal li nā, Glāz go vā... Sko
lā es mu mā cī jies vā cu un krie vu va lo du, bet 
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«Ar Ie cel nie ku mums bi ja tāds sap nis iz vei dot daudz cī ņas klu bu,  
jo ir skaidrs, ka vie nam tre ne rim daudz cī ņā ir ļo ti grū ti tre nēt  

gan mei te nes, gan zē nus.»

í Ne Gin tam Pa la mei kam (no kreisās),  
ne An dim Aus tru pam, do do ties pie  
Valsts pre zi den ta, par sa vu audzēk ņu  
snie gu mu Lon do nā sarkt ne nā cās.

Hel sin ki at ne sa pir mo lie lo 
at zi nī bu pie au gu šo kār tā – 

gan Ikau nie cei,  
gan Aus tru pam. î
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pats es mu ie lau zī jies an gļu va lo dā. Sa pro tu, ja 
ru nā spe ci ālis ti, cen šos la sīt grā ma tas. Fa lu
nā bi ja lie lis ki lek to ri par sprin tu. Er ki No la 
or ga ni zē ta jā se mi nā rā Tal li nā bi ja augst lē cē
ja Iva na Uho va tre ne ris Jev ge ņijs Za go ruļ
ko, no ku ra daudz es mu pa ņē mis. Igau ņiem 
ir tā da augst lē cē ja An na Iļ juš čen ko, ku rai ir 
jauns tre ne ris no Tar tu. Viņš ana li zē augst
lēk ša nas teh ni ku ar ātr ās kus tī bas ka me rām. 
Viņš pa stās tī ja, kā ana li zēt augst lēk ša nu, un 
ir ana li zē jis arī Lau ras lē cie nus. Pa gā ju šo gad 
Glāz go vā bi ja arī barjer skrē jē jas Sa lli jas Pīr
so nes tre ne re, kas ir iz ci la barjer skrē jē ja, ku
ra, pa ra dokss, ir daudz no igau ņu tre ne riem 
mā cī ju sies.

– Ar kā diem spor ta vei diem pats esi no
dar bo jies?

– Sko lā sā ku ar viegl at lē ti ku – dis ka me
ša nu, slē po ju, no kā das sep tī tās kla ses līdz vi
dus sko las bei gām smai ļo ju. Pa ra lē li vi su lai ku 
es mu skrē jis gan Tal su ra jo na, gan Kur ze mes 
kro sos, trij nie kā pa ras ti gro zī jos. Skrē ju pus
ma ra to nus, ma ra to nus. Div reiz pa 50  kilo
met riem es mu no so ļo jis. La bā kais laiks bi ja 
4:25 stun das. Tri at lo nā kā avan tū rā pie da lī jos 
Eiro pas čem pio nā ta at la sē. Ta gad cen šos se vi 

uz tu rēt for mā, bet, kad ie rau gu, cik lē ni skrie
nu, vairs ne gri bas.

– Golfs jā spē lē.
– Gol fu es spē lē ju. Ar me ne dže ri šad tad 

uz rau jam. Tur Vil nis Bal tiņš ir vai nīgs, ka 
man pa tīk golfs.

– Ku ri no Lat vi jas spe ci ālis tiem vēl ir pa
lī dzē ju ši?

– Šķē pā Jā nis Lū sis, Gints Pa la meiks, pro
tams. Arī Va len tī na Eidu ka mums daudz pa
līdz. Man ir in te re san ti, kā vi ņa tiek ga lā ar 
tā diem raz bai nie kiem. Tur vi ņai ir lie la pie
re dze. Grū ti vi ņai iet, bet ša jā zi ņā var daudz 
mā cī ties. Gai lī tis lo des grū ša nā, Va len tī na 
Smo ča arī. Pro tams, Ļak sa, ne lai ķis Ie cel
nieks, tāl lēk ša nā Ul dis Kur ze mieks. Viņš jau 
arī ar daudz cīņ nie kiem, ar Jā ni Kar li vā nu ir 
dar bo jies. Ska tos un cen šos iz vēr tēt jeb ku ra 
tre ne ra vin gri nā ju mus – kā pēc tie ir un ko no 
tā ie gūst.

– Kaut ko arī Lau ras mam ma ir ie tei ku
si?

– O, jā, se viš ķi psiho lo ģi jā. Tās ir smal
kas lie tas. No vi ņas var daudz mā cī ties ne ti
kai spor tā, arī dzī vē – kā uz ves ties, rī ko ties... 
Un tā bez ga lī gā uz ti cē ša nās man kā za ļam 

gur ķim  (es jo pro jām es mu zaļš), ka uz ti cē ja 
sa vu bēr nu. Uz ska tu, ka tas ir viens no pa nā
ku mu avo tiem, ka Lau ra ne svai dās no vie na 
tre ne ra pie ot ra, it se viš ķi, ja ir re zul tā ti. Iet 
kon sul tē ties, bet uz ti cas vie nam. Var būt tas ir 
mans sav tī gais vie dok lis, bet vis maz gads pa
iet, ka mēr pie rī vē jas pie ci ta tre ne ra. Vis maz 
daudz cī ņā.

– Nav tā, ka pēk šņi sa pro ti, ka kaut kas 
līdz šim da rīts ga lī gi ap lam?

– Tā, ka ga lī gi ač gār ni, nē. Es mu se vi mai
nī jis uz ve dī bas zi ņā, un tur ir vēl, ko mai nīt, 
bet teh nis ka jā un fi zis ka jā zi ņā prin ci pā jaun u 
Ame ri ku ne at klā si. Ir ni an ses. Viegl at lē ti ku 
ska tos ne vis ar do mu par re zul tā tu, bet iz pil
dī ju mu. Ma ni in te re sē, kā no nāk līdz re zul tā
tam.

– Tu tre nē augst as kla ses spor tis ti. Vai 
va ri ap gal vot, ka va rē tu iz au dzi nāt vēl vie
nu?

– No teik ti. Arī paš laik aug vai rā kas po ten
ci āli spē cī gas mei te nes. Mans prin cips ir iz au
dzi nāt spor tis tus no paš iem pirm sā ku miem. 
Tā pēc ņe mu gru pā ma zos. Pro tams, ļo ti 
daudz lai ka pra sa Lau ra, bet arī vi ņai pa tīk, 
ka tie bēr ni nāk. Un mēs esam ru nā ju ši par 
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to, ka vē lāk ko pā va rē tu arī tre nēt. Tāds sap
nis mums ir. Tas bū tu pa tī kams tur pi nā jums 
sa dar bī bai. Lau ra ir iz tei ku si vēl mi, ka gri bē
tu tre nēt, un, ja ir ko man da, ir daudz vieg lāk. 
Sa vu laik ar mums ko pā tre nē jās arī An dris 
Eikens, kurš ta gad ir Mur jā ņos.

– Ikau nie ce pē dē jos četr os ga dos sa va 
ve cu ma sva rī gā ka jos pa sau les vai Eiro pas 
ma čos ir ie gu vu si me da ļu. Ta lants? Darbs? 
Veik sme?

– Viss ko pā – gan darbs, gan ta lants. Un 
bez veik smes spor tā arī ne var. Tas ir jā sa prot.

– Pa gā ju šo gad veik sme bi ja Aigas Gra
bus tes ap steig ša na Eiro pas meis tar sa cīk
stēs?

– Nē, tur bi ja iz rē ķi nāts, ta ču bi ja jau arī jā
iz da ra. Lon do nā jau arī iz rē ķi nā jām. Pa tei cu, 
cik ātr i jā no skrien, vi ņa arī pre cī zi no skrē ja 
800 met rus. Ja bū tu va ja dzē jis, no skrie tu ātr
āk. Vi ņa fi ni šē ja un aiz gā ja tā lāk. Vis i gu lē ja, 
vi ņa prie cā jās. Tas ir la bi – ir, uz ko tiek ties. 
Ne bi ja šo reiz, būs nā kam reiz. Arī Aigai var
būt ta gad būs cits sti muls. Vi ņai ta gad ir ma
zais, vi ņa at grie žas spor tā, tas ir fan tas tis ki, 
tas, kas sie vie tei ir va ja dzīgs.

– Tas no teik ti sti mu lē, ja ir vēl vie na tā
das pa šas kla ses spor tis te Lat vi jā?

– Jā, tas ir vis lie lā kais sti muls. Pēc bēr ni ņa 
pie dzim ša nas at grie žo ties spor tā, Aiga pa rā
da arī to ce ļu, pa ku ru Lau rai iet. Sie vie tes bū
tī ba to mēr ir būt arī mā tei.

– Ar bēr na nāk ša nu ģi me nē jau dzī ve ne
bei dzas.

– Tie ši tā, tur pi nās. Un ir ie spē jas arī spor
tot. Ine ta Ra de vi ča ir vie na no spor tis tēm, kas 
no de mons trē ja, ka pēc bēr na pie dzim ša nas 
var at griez ties spor tā un sa sniegt vēl la bā kus 
re zul tā tus. Gan vī rie šiem jā būt tē viem, gan 
sie vie tēm – mā tēm.

– Ar Aigas tre ne riem gan jums rei zēm 
iet in te re san ti.

– Kā ir, tā ir. Tās dro ši vien ir am bī ci jas. 
Es arī rei zēm ne es mu ide āls. Tā pēc es sa ku, 
ka ar se vi ir jā strā dā. Tik līdz pār stāj ar se vi 
strā dāt, vi sā di brī nu mi ga dās. To mēr tas arī ir 
sti mu lē jošs fak tors, ka ir tā di tre ne ri, ar ko sa
cen sties. Ja ne strā dā si la bi, sē dē si sa vā peļ ķē.

– Cik vieg li tas ir – tre nēt Ikau nie ci?
– Augs tu sa snie gu mu spor tā lie kas, ka ne

kas nav vien kār ši. Tā pēc ir va ja dzīgs ko man
das darbs. Tie ir vis i tie cil vē ki, kas dar bo jas 
ko pā ar mums.

– Vai Lau ra ātr i sa prot vi su, kas jā da ra?
– Uz ķer vi su ātr i. Arī ko or di nā ci ja no de

jo ša nas ļauj sa pras to īs te not. Vis iem va ja dzē
tu iet de jot. Bēr nī bā tas ir la bi gan emo ci onā
li, gan ko or di nā ci jai un stā jai. Tas ir ve cā ku 
ie gul dī jums bēr nu at tīs tī bā. To mēr vi ņa ir arī 
ļo ti mērķ tie cī ga, zi na, ko grib sa sniegt, un 
cen šas sa vu mēr ķi pie pil dīt.

– Pa gā ju šo gad vi ņai iz de vās pa slu di nā
tais  – kat ros ma čos jauns per so nis kais re
kords. Šo gad pus so lī tis at pa kaļ?

– At se viš ķās dis cip lī nās ir per so nis kie re
kor di, ta ču ir jā sa prot tas, ka, pie mē ram, LVS 
ma čos ta ču ne tai sī sim per so nis ko re kor du, jo 

vi ņai ir jā ga ta vo jas sva rī gā kām sa cen sī bām. 
To da ži Lat vi jas tre ne ri ne sa prot, ka nav jē gas 
Lat vi jas čem pio nā tā kār tot rē ķi nus, ja sva rī
gā kais mačs ir pa sau les čem pio nāts.

Zie mā da lī ba Eiro pas čem pio nā tā tel pā 
bi ja no pel nī ta, un va ja dzē ja pa mai nīt arī ap
stāk ļus ve se lī bas dēļ. Gē te bor gā ne bi ja la bā
ka jā for mā. Ve se la bi ja, bet bi ja no māk ta. Tur 
vi ņa at žir ga, ie gu va ci tas emo ci jas un ķē rās 
klāt tre ni ņiem ar jaun u spa ru. Ka mēr lo dē nav 
14–15 met ru re zul tāts, zie mā piec cī ņā ir grū ti 
pre ten dēt uz la bu vie tu. Ja lo dē ir 14  met ru 
un augs tu mā iz do das no sta bi li zēt re zul tā tus 
uz 1,90 met riem, arī zie mā var sa sniegt la bu 

re zul tā tu. Šo gad bi ja ie spē ja aiz ķer ties la bā ko 
seš nie kā, bet ne kas – nā kam reiz.

– Lau ra pa ti ir tei ku si, ka ne kā di ne iz
do das uz au dzēt ma su, kas ne pie cie ša ma la
bam re zul tā tam lo des grū ša nā.

– Pa va sa rī ma sa bi ja nā ku si klāt, ta gad uz 
sa cen sī bām ki lo gra mi at kal pa zu da, gan drīz 
tā pat kā bi ja ie priek šē jā ga dā. Tā ir pro blē ma.

– Cik lie lu tu re dzi re zer vi vi su dis cip lī
nu sum mā?

– Tas at kal ir stāsts par veik smi  – kāds 
būs vējš, kā pa veik sies, to mēr es ne brī nī tos, 
ja kā du die nu vi ņa sa vāk tu sep ti ņus tūk sto
šus pun ktu, jo tas ir pil nī gi re āli. Tas ir mans 
vie dok lis. Šo gad nē, bet ar lai ku no teik ti. Kat
rām nā ka ma jām sa cen sī bām mums ir gra
fiks – ne daudz la bāk ne kā līdz ši nē jos la bā ka
jos ma čos. Tas vai rāk ir veik smes, ne teh ni kas 
jau tā jums.

– Vai ar veik smi var iz skaid rot pa gā ju šā 
ga da lie lis kos star tus?

– Es es mu mak si mā lists, Lau ra ma ni 
brem zē. Vi ņa sa ka, ka ir la bi, kā ir, bet es re
dzē ju, kur va rē ja būt vēl la bāk. Pie mē ram, 
bar je ras Lon do nā ga lī gi ne iz de vās. Cits jau 
gan drīz no rak stī ja vi sus ma čus. Bū tu no skrē
ju si Lon do nā bar je ras, kā va rē ja, bū tu cits re
zul tāts.

– Tad bū tu kaut kur ci tur kom pen sē ju si 
mī nu sos. Tā pēc jau tā ir daudz cī ņa.

– Jā, ne kad ne zi ni, ku rā vie tā ie gūs ti, ku rā 
zau dē. Tā pēc ir va ja dzī ga psiho lo ģis kā no tu
rī ba, lai pie vie nas ne veik smes ne ap stā jies.
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ç Pat Lat vi jas re kor da at kār to ju mā 
Lon do nas olim pi ādē Aus trups re dzē ja 
ne iz man to tās re zer ves pun ktu  
iz teik smē.

«Ja pri ori tā te ir labs starts Lat vi jas čem pio nā tā vai kā dās  
re ģi onā la jās sa cen sī bās, pie tā arī ap stā si mies. Ja mērķ tie cī gi  

ga ta vo jies pa sau les čem pio nā tam, tur arī vis la bāk ir jā no star tē.»
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– Ko tu do mā par vie dok li, ka Lat vi jā 
daudz cīņ nie ki tiek sa ga ta vo ti līdz pa sau les 
eli tes pa kā jei, bet tā lāk ne tiek?

– Tas at ka rīgs no pri ori tā tēm. Ja pri ori tā
te ir labs starts Lat vi jas čem pio nā tā vai kā dās 
re ģi onā la jās sa cen sī bās, pie tā arī ap stā si mies. 
Ja mērķ tie cī gi ga ta vo jies pa sau les čem pio nā
tam, tur arī vis la bāk ir jā no star tē. Tā pēc se
zo nas lai kā re zul tā ti īs ti ne prog re sē. Es kā tre
ne ris ne ļau ju vi ņas re zul tā tiem iz sprāgt. Vi ņa 
ne maz to ne var iz da rīt.

– Pa gā ju šo gad sa ņē mi pir mo lie lo at zi
nī bu  – bi ji starp tiem Eiro pas tre ne riem, 
kas sa ņē ma Eiro pas Viegl at lē ti kas aso ci āci
jas bal vu. Par kā diem no pel niem to pie šķir?

– Es do mā ju, ka tas bi ja tāds kā avanss, 
lai po pu la ri zē tu viegl at lē ti ku, ka ir arī tre ne
ri viegl at lē ti kā. Tā bi ja vie nī gā lie lā me da ļa, 
var būt tā pēc to no vēr tē ja. To mēr no sirds to 
no vēr tē ju un es mu pa tei cīgs, un cen tī šos var
būt vēl kā du bal vu ie gūt, lai jus tos, ka tie šām 
es mu to no pel nī jis. Pa gā ju šo gad to mēr li kās, 
ka re zul tā ta zi ņā kaut kā pie trūkst.

– Par ku ru no Ikau nie ces sa snie gu miem 
tev līdz šim bi jis vis lie lā kais prieks?

– Man ir prieks ne tik daudz par sa snie
gu miem, bet par to, ka va ru strā dāt. Ja tā
das Lau ras ne bū tu, es dro ši vien tā da lī me ņa 
sa cen sī bas ne re dzē tu. Lie lā kais prieks ir, ka 
Lau ra ar ma ni grib strā dāt un man uz ti cas. 

Prieks ir par jeb ku ru sa snie gu mu un me da
ļu, bet tre ne ris bez spor tis ta jau ne kas nav.

– LOV no teik ti ir sa gā dā jis arī kā du ma
te ri ālu gan da rī ju mu par Lau ras bron zu.

– Pro tams, un tas man ļauj ie dot kaut ko 
jaun ajiem spor tis tiem, lai vi ņi va rē tu iz augt. 
Va dā ju vi ņus ar sa vu ma šī nu, cen šos pa
lī dzēt, ja kā dam ir grū tī bas ar no met nēm, 
sa cen sī bām. Lie kas, ka tas ne kas nav, to mēr 
ik die nā va dāt vi ņus un pa lī dzēt spor tis tiem 
ir diez gan lie la nau da. Aiz vest uz sa cen sī
bām – Val mie ru, Lie pā ju –at tā lums ir diez
gan liels. Daudz kas at ka rīgs no ve cā kiem, 
un ne vien mēr ta lan tī gā ka jiem bēr niem ir 
ba gā tā kie ve cā ki. Tā pēc jau viegl at lē ti ka ir 
spor ta ka ra lie ne, ka vis na ba dzī gā kais bērns 
var se vi ap lie ci nāt. Tā pēc jā mek lē ta lan ti ņi 
un jā pa līdz vi ņiem iz augt. Tā pēc cen šos ta
gad sa viem ta lan ti ņiem, ku ru nav daudz, bet 
vi ņi ir, pa lī dzēt. Vēl ir arī spor ta sko las at
balsts, bet tas ir tāds, kā du pil sē ta var at ļau
ties. Vis am ne pie tiek. Kat rai pil sē tai ir sa vas 
pri ori tā tes.

– Kas vēl at bal sta Ikau nie ci?
– Pa gā ju šo gad Jūr ma las at balsts bi ja ļo

ti liels. 2011. ga dā pēc no sa cī tās ne veik smes 
Ka nā dā (ses tā vie ta pa sau les ju ni oru čem pio
nā tā) ne bi ja LOV at bal sta. Tad es pat strā dā ju 
Slo kas sta di onā par sēt nie ku, lai va rē tu sa vilkt 
ga lus ko pā. Mē ne si no strā dā ju.

– Ga lus sa vil ki?
– Ga lus sa vil ku, bei dzu strā dāt. Tad bi ja 

Lat vi jas jau nat nes olim pi āde Jūr ma lā. Tā pēc 
gā ju strā dāt par sēt nie ku, lai sta di onu sa kār
to tu, jo man nau das ne bi ja. 2011.  ga dā Jūr
ma la mums pa lī dzē ja aiz braukt uz tre niņ no
met ni. Veik smī gi no star tē jām Tal li nā Eiro pas 
ju ni oru čem pio nā tā. Jūr ma la at bal sta. Pil sē tā 
ir fan tas tis kas plud ma les, kur skriet. To pa šu 
vien mēr sa ka arī Je ļe na Pro kop ču ka, ka vi ņai 
pa tīk at griez ties Jūr ma lā. To pa šu va ram teikt 
arī mēs, ka tā ir mū su pil sē ta, kur tre nē ties un 
kur var īs te not lie lus mēr ķus. Ja vēl ma nē žu 
uz bū vēs, būs spor tis kā kā pil sē ta.

– Kas tev ir vis lie lā kais gan da rī jums sa
vā dar bā?

– Vis lie lā kais gan da rī jums bū tu, ja va rē tu 
ar sa viem audzēk ņiem tur pi nāt strā dāt arī pēc 
spor tis ta gai tu bei gām. Eikens arī bi ja mans 
audzēk nis, un ta gad viņš tur pi na ie sāk to, mēs 
sa dar bo ja mies. Gri bē tu, lai pēc pa nā ku miem 
spor tā sa dar bī ba un drau dzī gas at tie cī bas tur
pi nā tos. Viss cil vē cī gais, ne jau tās me da ļas. 
Me da ļa jau tāds auksts ble ķa ga bals vien ir. 
Emo ci jas, kas ir bi ju šas ko pā, – kas sa sniegts, 
pār dzī vots, kā das muļ ķī gas do mas kād reiz 
nā ku šas gal vā... Pār va rēt grū tī bas, no dot pie
re dzi. Man lie kas, ka tas ir pro cess, kas tre ne
rim sniedz vis lie lā ko gan da rī ju mu, ka pro cess 
tur pi nās. 
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«mū žī gIE RE KOR DI». 
Kurš kri tīs pir mais?
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ANA TO LIJS KREI PĀNS

Ve cā kais pa sau les re kords viegl at lē ti kā paš reiz ir  
30 ga du vecs – 1983. ga da 26. jū li jā Jar mi la Kra toh vī lo va  
no to rei zē jās Čeho slo va ki jas no skrē ja 800 met rus 1.53,28, 
ta ču ir vēl vir kne re kor du, ku rus var saukt par «mū žī ga jiem 
re kor diem». Tiem ne viens ne tiek tu vu mā, tie lie kas  
ne ap gā ža mi. Tā sa vu laik ru nā ja par Ro ber ta Bī mo na  
8,90 met ru tā lo lē cie nu olim pis ka jās spē lēs me hi ko  
(1968. ga dā), ta ču pēc 23 ga diem ti ka la bots arī  
«lē ciens 21. gad sim tā». Ie spē jams, ka kāds no  
«mū žī ga jiem re kor diem» tiks la bots pa sau les čem pio nā tā 
viegl at lē ti kā, kas 10. jū li jā sāk sies Luž ņi ku sta di onā  
mas ka vā. Var bū tī ba nav lie la, bet to mēr...

800 m – 1.53,28
Jar mi lai Kra toh vī lo vai pa sau les re kords 

pie der jau 30  ga du. Līdz ar Kas te res Se me
ņas  (DĀR) pa rā dī ša nos 2009.  ga da pa sau les 
čem pio nā tā, li kās, ka bei dzot būs kā da, kas 
če hie tes re kor du la bos, bet... Aiz do mas par 
to, ka Se me ņa pa tie sī bā ne maz nav sie vie te, 
vis as ar to sais tī tās iz mek lē ša nas, pār dzī vo ju
mi un stre si vār da tie šā no zī mē pie brem zē ja 
dien vi daf ri kā nie ti. Vi ņai ir ti kai 22 ga di, ta ču 
viegl at lē ti kas ap rin dās ru nā, ka Se me ņa tī šām 
ne daudz pie brem zē, lai at kal ne ra dī tu ap se vi 
lie ku aži otā žu. Starp ci tu, sa vu laik tā das pa šas 
aiz do mas (ņe mot vē rā vi ņas vī riš ķo iz ska tu!) 
bi ja arī par Kra toh vī lo vu.

Vis tu vāk če hie tes re kor dam 2008.  ga
da augus tā ti ka ke ni jie te Pa me la Dže li mo  – 
1.54,01. Vēl 1989. ga dā ku bie te An na Ki ro ta 
sa snie dza 1.54,44, ta ču re kords kā stā vē ja, tā 
stāv (pa vi sam ti kai se šas skrē jē jas ir vei ku šas 
800 m dis tan ci ātr āk par 1.55). Dže li mo ir ti
kai 23 ga di, tā ka – var būt to mēr vi ņa?

100 m/b – 12,21 s
Bul gā rie te Jor dan ka Don ko va šo re kor

du sa snie dza 1988.  ga da 20.  augus tā Sta ra 
Za go rā. Tas nav otrs ve cā kais, ta ču tas ir 
pir mais, kurš va rē tu tikt la bots jau šo se zon. 
ASV čem pio nā tā 21 ga du ve cā Bri an na Rol
lin sa vei ca dis tan ci 12,26 se kun dēs. Šā du re
zul tā tu 1992. ga da va sa rā jau bi ja sa snie gu si 
Lud mi la Na ro ži ļen koEn kvis ta, ta ču vi ņai 
to reiz bi ja 28  ga di, ka mēr ame ri kā nie tei ir 
ti kai 21 gads un vi ņa ir jaun ie nā cē ja dā mu 
bar jers prin ta eli tē. Sa snieg da ma 12,26  se
kun des, ame ri kā nie te no gā za vie nu bar je ru 
un aiz ķē ra vēl pie cas bar je ras, kas no teik ti 
at ņē ma vi ņai da žas se kun des simt da ļas. Pa
gā ju šo se zo nu Rol lin sa pa bei dza ar re zul
tā tu 12,70  se kun des, bet šo se zon uz la bo ja 
sa vu re zul tā tu jau gan drīz par pus se kun di. 
Skaidrs, ka tik straujš pro gress ne var tur pi
nā ties, ta ču tie ši trīs kār tē jā NCA A čem pi
one (stu dē Klem so na uni ver si tā tē) Rol lin sa 
paš reiz ir pirm ā, kas va rē tu la bot Don ko vas 
pa sau les re kor du un iz dzēst vie nu no «mū
žī ga jiem re kor diem».



316 . – 1 2 . V I I I

Vā cie tim no VDR Jir ge nam Šul
tam  (1988.  ga da olim pis kais čem pi ons un 
1992.  ga da vi ce čem pi ons) pie der ve cā kais 
pa sau les re kords viegl at lē ti kā starp vī rie
šiem  – tas ti ka sa sniegts 1986.  ga da 6.  jū
ni jā. Re kor du Šults sa snie dza sa vā dzim ta jā 
pil sē tā No ib ran den bur gā, bet pēc tam arī 
pats tam vairs ne pie tu vo jās – vi ņa nā ka mais 
la bā kais re zul tāts ir 70,46  met ri  (sa sniegts 
1988.  ga da sep tem brī). Vis tu vāk vā cie ša 
re kor dam ti ka lie tu vie tis Vir gī lijs Alek na – 
73,88  met ri  – un igau nis Gerds Kan ters  – 
73,38 met ri. Ja Alek nam ir jau 41 gads un no 
vi ņa re kor du ne viens vairs ne gai da, tad tie ši 

Kan te ru uz ska ta par to, kurš va rē tu at ņemt 
Šul tam re kor du  (igau nim ir 34  ga di). Var
būt po lis Pjotrs Ma la hov skis, kurš šo se zon 
sa snie dza 71,84  met rus? Var būt re kor dis ta 
tau tie tis Ro berts Har tings, kurš ir jaun ākais 
no paš rei zē jiem lī de riem dis ka me ša nā un 
ku ra rē ķi nā ir 70,66  met ru tāls me tiens? 
Tie sa, pē dē jā lai kā jau re zul tā ti maz liet pār i 
70 met riem tiek uz ska tī ti par iz ci liem un var 
at nest uz va ru jeb ku ra mē ro ga sa cen sī bās. 
Iz ska tās, ka Šul ta re kords dzī vos vēl diez gan 
il gi. Starp ci tu, pa sau les re kor dists ta gad ir 
tre ne ris, un var būt viņš iz au dzi nās nā ka mo 
re kor dis tu?

Dis ka me ša na – 74,08 m 100 m – 10,49 s
     200 m – 21,34 s

Abiem re kor diem ir vie na au to re, abi sa
snieg ti vie nā va sa rā, un abi ska tā mi ko pā. 
Ame ri kā ņu sprin te re Flo ren sa Gri fi taDžo
ine re lai kam ir vis no slē pu mai nā kā re kor
dis te, bet vi ņas 1988.  ga da va sa rā In di ana
po li sā (100 m) un olim pis ka jā Se ulā (200 m) 
sa snieg tie re kor di jo pro jām tiek ap šau bī ti. 
Gve na To ren sa pub lis ki iz sa kās, ka ne at zīst 
abus šos re kor dus un ka to dēļ ti kai cieš go
dī gi sprin te ri. Sim pā tis kā un eks tra va gan tā 
Gri fi taDžo ine re abus re kor dus sa snie dza 
29  ga du ve cu mā, bet 38  ga du ve cu mā vi ņa 
diez gan mīk lai nos ap stāk ļos (ofi ci āla jai ver
si jai par sirds lēk mi re ti kurš tic) mi ra... Tik 
pēk šņa un mīk lai na nā ve, plus vēl vīrs, kurš 
bi ja pie ķerts aiz lieg tu vie lu lie to ša nā, pa da ra 
abus re kor dus aiz do mī gus. Ta ču tie ir ofi ci āli 
re kor di, un tie būs jā la bo, ne vis jā anu lē, ko 
ie sa ka da rīt jau mi nē tā To ren sa, bet pir mais 
cil vēks, kurš vei ca 100  met ru tie ši 10  se
kun dēs vā cie tis Ar mīns Ha ri pēc pē dē jiem 
sprin te ru do pin ga skan dā liem vis pār ie sa
ka anu lēt vi sus re zul tā tus, kas ir la bā ki par 
10,00 se kun dēm...

Vis tu vāk Gri fi tasDžo ine res re kor diem ti
ka vi ņas tau tie tes Kar me li ta Dže te re 100 met
ru dis tan cē un Ma ri ona Džon sa 200 met ros – 
at tie cī gi 10,64  se kun des pirms čet riem ga
diem un 21,62 se kun des jau pirms 15 ga diem. 
Dže te rei la bā kās se zo nas jau ir aiz mu gu ras, 
Džon sa pa ti kļu va par lie la do pin ga skan dā la 
da līb nie ci, un pa liek... Jā, kas tad pa liek? Var
būt Ali so ne Fē lik sa (21,69 s), var būt ni gē rie te 
Ble sin ga Okag ba re (10,79 s, tur klāt šo se zon), 
var būt 21  ga du ve cā ame ri kā nie te In gli ša 
Gār dne re (šo se zon 10,85 un 10,87), var būt 
Gār dne res vien au dze un tau tie te Ok ta vi usa 
Frī me na (šo se zon 10,87)... Bet var būt jā gai da, 
kad sie vie šu sprin tā pa rā dī sies savs Bolts.

Dis ka me ša na – 76,80
Arī pa sau les re kords dis ka me ša nā sie

vie tēm ir «pie rak stīts» Vā ci jā  – tur pat No
ib ran den bur gā, ti kai 1988.  ga da va sa rā, to 
sa snie dza Gab rie la Rain ša. Ta jā se zo nā sa vu 
per so nis ko re kor du Rain ša uz la bo ja gan drīz 
par 10 (!) met riem. Ne ti ca mi, bet Rain šas rē
ķi nā nav ne vie na ti tu la... Pie mē ram, olim pis
ka jās spē lēs Se ulā pa sau les re kor dis te pa li ka 
ti kai 7. vie tā.

Tā pa ša ga da ru de nī ci ta vā cie te – Mar ti na 
Hel ma ne  – aiz me ta dis ku 76,92  met ru tā lu
mā, ta ču re zul tāts ne ti ka at zīts par pa sau les 
re kor du, jo ti ka sa sniegts ne ofi ci ālās sa cen
sī bās. Vis tu vāk Rain šas re kor dam ti ka vi ņas 
tau tie te Il ke Vī lu da, ku ra ga du vē lāk sa snie
dza 74,56  met rus. Vis i 25  la bā kie re zul tā ti 
dis ka me ša nā sie vie tēm viegl at lē ti kas vēs tu rē 
sa snieg ti 80. ga dos, bet šā gad sim ta la bā kais 
re zul tāts 70,69 met ri, ko sa snie dza Dar ja Piš
čaļ ņi ko va, ti ka anu lēts, jo krie vu dis ka me tē ja 
at kār to ti ti ka pie ķer ta do pin ga lie to ša nā. Lai
kam jau Rain šas re kor dam iz augs vēl ga rā ka 
«bār da»...
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400 m – 47,60 s
Vā cie te no VDR Ma ri ta Ko ha šo re zul

tā tu sa snie dza 1985. ga da 6. ok tob rī Kan
be rā. Pa vi sam Ko has rē ķi nā ir 16 pa sau les 
re kor da la bo ju mi un sep ti ņi no tiem – tie
ši 400 met ru dis tan cē. Vi ņa lie lis ki skrē ja 
arī 100  met rus (10,83  s) un 200  met rus 
(21,78  s). Arī par Ko has re zul tā tiem bi ja 
zi nā mas aiz do mas, ta ču ma zā kas ne kā par 
ci tām re kor dis tēm – gan vā cie tes sie viš ķī
gā iz ska ta dēļ, gan tā pēc, ka vi ņa pa tie šām 
tre nē jās pēc ta jā lai kā ne pa ras tām prog
ram mām.

Mūs die nās jau re zul tāts, kas ir la bāks 
par 50 se kun dēm, tiek uz ska tīts par iz ci lu, 
bet ātr āk par 49  se kun dēm pē dē jos des
mit ga dos ir skrē ju šas ti kai ame ri kā nie te 
Sa nja Ri čar dsa (48,70 s – pirms 7 ga diem) 
un mek si kā nie te An na Ge va ra  (48,89  s – 
pirms 10  ga diem). Tā ka tu vā ka jā lai kā 
Ko has re kor dam ne kas ne draud.

Kārts lēk ša na – 6,14 m
Ser ge ja Bub kas «kos mis ka jam re kor dam» 

ir jau 18  ga du  (tel pās viņš pār lē ca 6,15  m). 
Ie spē jams, ka tu vo ša nos Bub kas re kor dam ie
tek mē ja arī iz mai ņas no tei ku mos  (par 2  cm 
sa īsi nā ja la ti ņas pa lik tņus, kas tur klāt kļu va 
ie apa ļi, bet la ti ņu vairs ne drīkst pie tu rēt ar 
ro ku), ta ču «se šu met ru klu ba» bied ru skaits 
pa pil di nās ar vien lē nāk. Vēl ne sen li kās, ka 
aus trā lie tis Stī vens Hū kers būs gal ve nais re
kor da «med nieks»  (tā tei ca arī pats Bub ka), 
vēl pirms vi ņa 6,05  met rus vei ca Mak sims 
Ta ra sovs un Dmit rijs Mar kovs (jau kā Aus
trā li jas pil so nis), sa vu kārt 6,04  met rus vei ca 
ame ri kā nis Breds Vol kers. To ties ta gad par 
Bub kas re kor du ap drau dē tā ju min fran cū zi 
Re no La vi le nī, kurš pa vi sam ne sen sa snie dza 
per so nis ko re kor du – 6,02 met rus.

Pē dē jos pie cos ga dos aug stāk par se šiem 
met riem ir lē ku ši ti kai Vol kers un La vi le nī, 
tur klāt 6,02 vai 6,04 un 6,14 – tā to mēr ir ļo ti 
lie la at šķi rī ba...

Augst lēk ša na – 2,45 m
Ku bie tis Hav jers So to ma jors re kor du 

sa snie dza pirms 20 ga diem, un vi ņam pie
der se ši no des mit aug stā ka jiem lē cie niem 
vēs tu rē. Il gi ne viens ne spē ja ku bie ša re kor
dam pie tu vo ties, il gi ne bi ja lē cie nu «kaut 
vai» 2,40  met ru augs tu mā, bet šo se zon šo 
ro be žu pār va rē ja uz reiz di vi augst lē cē ji  – 
2,41 met ru pār lē ca 23 ga dus ve cais uk rai nis 
Bog dans Bon da ren ko, bet 2,40 met rus vei ca 
22  ga dus ve cais ka ta rie tis Mu tazs Es sa Ba
šims. Aug stāk par 2,35 met riem šo se zon ir 
lē ku ši arī 22 ga dus ve cais ame ri kā nis Ēriks 
Kī nards (2,37) un 23 ga dus ve cais ka nā die tis 
De reks Dru enu  (2,36), kurš pērn sa gā dā ja 
pār stei gu mu olim pis ka jā Lon do nā  (3.  vie
ta). Ne aiz mir sī sim arī olim pis ko čem pi onu 
Iva nu Uho vu, kurš pērn pār va rē ja 2,39 met
rus. Ir ce rī ba, ka bei dzot...

Tāl lēk ša na – 7,52 m
Slo vā ki jas pil so ne Ga ļi na Čis tja ko va šo 

re kor du sa snie dza, bū da ma vēl PSRS iz la ses 
da līb nie ce, – 1988. ga da jū li jā. Paš reiz nav tā
du tāl lē cē ju, kā das ta jā lai kā bi ja vā cie te Hai ke 
Dreh sle re vai ame ri kā nie te Dže ki ja Džo ine re
Ker si ja, ta gad jau ar lē cie nu ne daudz tā lā ku 
par sep ti ņiem met riem var ce rēt uz pir mo 
vie tu jeb ku rās sa cen sī bās. 2002. ga dā Tat ja na 
Ko to va aiz lē ca 7,42  met rus, pirms as to ņiem 
ga diem Tat ja na Ļe be de va sa snie dza 7,33 met
rus, ta ču arī vi ņas pa šas šiem re zul tā tiem vairs 
ne pie tu vo jās.

Šo se zon olim pis kā čem pi one ame ri kā nie
te Brit ni ja Rī ze aiz lē ca 7,25 met rus, ta ču ne vis 
vi ņu, bet ni gē rie ti Ble sin gu Okag ba ri uz ska ta 
par re ālā ko Čis tja ko vas re kor da ap drau dē tā
ju. 19 ga du ve cu mā vi ņa aiz lē ca 6,93 met rus 
un ie gu va «bron zu» olim pis ka jās spē lēs Pe ki
nā, bet šo se zon lē ca 6,98 met rus. Tie sa, ni gē
rie tei paš reiz pir ma jā vie tā to mēr ir sprints. 
Bet var būt re kor du la bos Dar ja Kļi ši na, ku rai 
ir 22 ga di un ku ra jau pirms di viem ga diem 
aiz lē ca 7,05 met rus? 
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Augst lēk ša na – 2,09 m
Bul gā rie tes Stef as Kos ta di no vas 

1987. ga da augus ta bei gās Ro mā sa snieg
tais re kords il gi var arī vairs ne no tu rē ties. 
2011. ga da va sa rā An na Či če ro va pār va rē
ja 2,07 met rus, tā pa ša ga da ru de nī Bri se
lē vi ņa mē ģi nā ja lēkt 2,10 met ru un – pēc 
pa šas vār diem – jau sa ju ta šo augs tu mu un 
sa pra ta, ka nav ne re āli to pār va rēt. Kas zi
na, ja ne bū tu sa vai no ju mu, var būt pa sau
les re kor dis te ta gad bū tu hor vā tie te Blan
ka Vla ši ča, ku ra 2009.  ga da 31.  augus tā 
Zag re bā pār lē ca 2,08 met rus. Tā tad – Či
če ro va? Re dzē sim, jo ir arī 22 ga dus ve cā 
ame ri kā nie te Bri ge ta Bar re ta, ku ra šo se
zon pār lē ca 2,04 met rus, spe ci ālis ti ie sa ka 
pie vērst uz ma nī bu 20 ga du ve ca jai krie vie
tei Ma ri jai Ku či nai (1,98 m) un vi ņas vien
au dzei no Itā li jas Ale si jai Tros tai (1,98 m), 
arī Vla ši ca at grie zu sies un šo se zon lē ku si 
tie ši di vu met ru augs tu mā...

Lo des grū ša na – 22,63 m
Na tā li jas Li sov skas 1987.  ga da 7.  jū

ni jā Mas ka vā sa snieg ta jam re zul tā tam 
ne vie na, iz ņe mot vi ņu pa šu, tā arī ne pie
tu vo jās. 61.  (!)  la bā kais re zul tāts vēs tu rē 
ir sa sniegts 70. ga du bei gās vai 80. ga dos, 
bet la bā kais re zul tāts pē dē jos 15 ga dos ir 
21,69 met ri (uk rai nie te Vi ta Pa vli ša).

Šīs se zo nas la bā kais re zul tāts ir 
20,90 met ru un pie der jaun zē lan die tei Va
le rī Adam sai. Var būt pa tie šām da žus re
kor dus va ja dzē tu pār ska tīt?

Ve se ra me ša na – 86,74 m
Na tā li jas Li sov skas dzī ves bied ra Ju ri ja Se

di ha 1988. ga da augus tā sa snieg tais re zul tāts 
bi ja bries mās sa lī dzi no ši ne sen – 2005. ga da 
va sa rā Balt krie vi jas čem pio nā tā Bres tā ti kai 
par vie nu centi met ru no tā at pa li ka Ivans 
Ti hans. Ti ha na tau tie tis Va dims Dev ja tov
skis ta jā pa šā va sa rā spē ja 84,90 met rus, ta ču 
paš reiz Se di ha re kor dam die zin vai kaut kas 
draud. Balt krie vi dis kva li fi cē ti par do pin gu, 
bet šīs se zo nas lī de ris un gārs Kris ti ans Parss 
sa snie dzis «ti kai» 81,02 met rus.

Starp «mū žī ga jiem re kor diem» vēl var 
pie mi nēt arī ame ri kā ņa Ren di ja Bār nsa pa
sau les re kor du lo des grū ša nā  – 23,12  met
ri, kas ti ka sa sniegts pirms 23  ga diem, vi ņa 
tau tie ša Ke vi na Jan ga re kor du 400  m/b dis
tan cē – 46,78 se kun des, kas tu ras jau 21 ga
du, ķī nie tes Cju Jun sja re kor du 1500  met ru 
dis tan cē  – 3.50,46, ku ram drīz būs 20  ga du, 
bri ta Džo na ta na Ed var dsa re kor du trīs soļ
lēk ša nā  – 18,29  met ri, kam jau ir 18  ga du, 
če ha Ja na Že lez ni ja re kor du šķē pa me ša nā – 
98,48 met ri, kurš tu ras 17 ga du un ku ram sen 
ne viens nav tu vo jies, ame ri kā nie tes Dže ki
jas Džo ine resKer si jas 24  ga dus ve co re kor
du sep tiņ cī ņā – 7291 punkts – un vēl da žus 
re kor dus. «Mū žī go» sta tu sā da ži ie rak sta arī 
Usei na Bol ta re kor dus 100 met ru (9,58 s) un 
200 met ru (19,19 s) dis tan cēs, ta ču te lai kam 
va rē tu ie bilst – ka mēr Bolts vēl skrien, tik mēr 
ne viens re kords sprin tā ne var būt mū žīgs... 

Tāl lēk ša na – 8,95 m
Maiks Pa uels gan drīz pirms 22 ga diem 

To ki jā la bo ja Bo ba Bī mo na «21.  gad sim
ta re kor du», bet ta gad jau Pa ue la re kords 
var «no vilkt» il gāk, ne kā tu rē jās Bī mo na 
re kords (23 ga dus). 1994. ga dā Ēriks Val
ders, bet 2009. ga dā Dvaits Fi lipss aiz lē ca 
8,74  met rus, pa na mie tis Īr vins Sa la di no 
2008.  ga dā  – 8,73  met rus, ta ču tam lī dzī
gi lē cie ni pē dē jā lai kā ir ļo ti re ti un ne redz 
ne vie nu, kurš (vai ku ri) re āli spē tu ap
drau dēt Pa ue la re kor du.

Šīs se zo nas la bā kais re zul tāts pa sau
lē, pie mē ram, ir 8,46 met ri, un tas pie der 
mek si kā nim Lū isam Ri ve ram, bet tā
lāk par 8,50  met riem pē dē jo rei zi aiz lē ca 
aus trā lie tis Mit čels Vots  – 8,54  met rus  – 
2011. ga da 29.  jū li jā. Tas ir vie nī gais tāds 
lē ciens pē dē jo tri ju ga du lai kā...
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JĀNIS mATULIS

Sa lī dzi nā jums par rai bo dzī vi kā dze ņa vē de ru ir maz liet tra fa rets, ta ču  
Kas pars DAU gA VIŅŠ pa gā ju ša jā ho ke ja se zo nā bi ja viens kār tīgs dze nis.  
Vis pirms ie knā ba Ota vas «Se na tors», tad pa knā bā jās Rī gas «Di na mo», ap  
ga du mi ju jau kļūs tot par vie nu no lī de riem. Tad lo kau ta bei gas, un svei ki, Ota va! 
Kas lat vie ti ne maz ne gai dī ja ar at ples tām ro kām. Risks pie pra sīt klu ba mai ņu,  
un zi ņa par to jau pēc 24 stun du iz te cē ša nas. Bos to na, Sten li ja kau sa fi nāls,  
ie spē ja gūt uz va ras vār tus. Kā zu pār cel ša na Lat vi jā, jo jaun ajam vī ram jā si tas  
par pro fe si onā lā ho ke ja aug stā ko bal vu. Dzī ve kā ame ri kā ņu fil mās!

– Kas par! Kas tu esi: Sten li ja kau sa ne ie
gu vējs vai NHL vi ce čem pi ons?

– Lai kam jau Sten li ja kau sa ne ie gu
vējs (sme jas), jo me da ļas par ot ro vie tu ne dod. 
It kā kaut ko ie gūst, bet gal ve no bal vu zau dē...

– Sten li ja kau su re dzē ji, bi ji tam stip ri 
tu vu. Vai spē lē tā ji drīkst arī kau sam pie skar
ties, vai arī nav pie ņemts to da rīt?

– Mēs pat kau su īs ti ne re dzē jām. Es pē dē
jo spē li ne spē lē ju, dro ši vien, ka kauss kaut kur 
pie lau ku ma bi ja, bet ne viens no spē lē tā jiem 
to ne mek lē ja. Kaut kur arē nā tas stā vē ja, dro ši 
vien kaut kur tur, kur ār ā brauc le dus tī rā mā 
ma šī na.

– Kauss ir ļo ti pres tižs, bet spē lē tā ji ta ču 
ne iet to ap taus tīt?

– Kau su es mu re dzē jis ti kai To ron to Ho ke ja 
sla vas zā lē. Aiz stik la. Bet kauss vis pirms ir jā
iz cī na. Ja es bū tu ho ke ja fans, dro ši vien mek
lē tu ie spē ju, kā ar kau su no fo tog ra fē ties, bet 
spē lē tā jam kauss jā iz cī na un tad ar to va ri ko pā 
pa va dīt 24 stun das. Pa ska tī ties uz to var, bet, ja 
tavs vārds uz tā nav vir sū, tad tas ir ti kai kauss.

– Te vi pa zīs tu kā dus des mit ga dus. Vai tu 
esi mai nī jies kopš «Rī gas 2000» lai kiem, kad 
ļo ti ak tī vi skrē ji pa la bo ma lu, kri ti zem ē un 
pro vo cē ji pre ti nie kus?

– Kaut kas ir mai nī jies, ar ga diem nā cis klāt, 
bet spē les sti la zi ņā cen šos ne mai nī ties, nav ko 
jaun u iz do māt. Kaut kā da uz ve dī ba lau ku
mā arī mai nās. Kad bi ju jaun āks, va rē ju spē
lēt drus ku tra kāk, gal vā vi sā di brī nu mi no tiek 
sep tiņ pa dsmit ga dos. Laiks iet, un no kļū dām 
mā cos, ja tre ne ris kaut ko aiz rā da, to cen šos 
ņemt vē rā. Ne uz ska tu, ka es mu bai gi ve cais, 
un laiks kopš «Rī gas 2000» nav ne maz tik tā lu. 
Cen šos spē lēt ak tī vi, ar ener ģi ju, ta ču kād reiz 
kā du pi go ru arī va ru iz šaut.

– Man lie kas, ka no te vis ak tie ra un cir ka 
māk sli nie ka da bu ne viens ne var iz sist  – ne 
NHL, ne kā das ci tas or ga ni zā ci jas vai tre ne ri. 
Arī tie di vi bul lī ši – viens pa gā ju ša jā se zo nā, 
otrs šo gad, par tiem tau ta ru nā, cil vē kiem tie 
pa tīk. Es te vi ne no so du, ka šo gad ne ie me ti 
bul lī ti «Bruins» vār tos. Ja bū tu tre ne ris, var
būt no so dī tu.

FILmA – DAUgAVIŅŠ

– Tre ne ri arī ne no so dī ja. Man bi ja la
ba ie spē ja ie mest ri pu vār tos, tre ni ņos bi ju 
šo me tie nu slī pē jis. Kat ru die nu da ru vie nu 
un to pa šu, jā būt arī kaut kam jaun am. Ne
vis kā ro bots strā dā vi su dzī vi. Ho kejs man ir 
darbs, ta ču ne ti kai darbs. Vien lai kus darbs, 
ho bijs un iz klai de. Man tas ir arī jā iz bau da. 
Tas nav kā kat ru die nu strā dāt bi ro jā, ka mēr 
ap nīk. Ne zi nu, cik il gi spē lē šu ho ke ju, cik il gi 
ķer me nis man to at ļaus, tā pēc kat ru die nu to 
arī iz bau du. Kā tei ca Al fred sons: «Es ho ke jā 
jū tos kā bērns!» Vi ņam tas pa tīk, pa tīk tre ni
ņā kā du ap spē lēt, un tas ir in te re san ti. Ho ke jā 
at šķi rī bā no dau dziem ci tiem dar biem ne kad 
ne būs vie na un tā pa ti si tu āci ja, kat ru die nu 
kaut kas jauns. Ja to vi su iz bau dī si, la bāk sa
nāks un vieg lāk spē lēt būs arī pa šam. Tā pēc 
arī va ri ēju ar bul lī šiem. Ja tre ni ņā tas iz de vies, 
kā pēc ne pa mē ģi nāt spē lē.

– Vai tre ni ņā tu sa viem vārt sar giem met 
iek šā šā dus bul lī šus? Cik ri pas iet vār tos? 
Vie na no četr ām, vie na no pie cām?

– Pirm ie sep ti ņi, ko pa mē ģi nā ju sep ti ņiem 
da žā diem vārt sar giem, vis i bi ja iek šā. Bet to 
var pret kat ru vārt sar gu da rīt vie nu rei zi. Me
tie nu var arī va ri ēt un tai sīt uz abām pus ēm. 
Nav tā, ka ir ti kai viens va ri ants, un viss. Ja 
vārt sargs no gu ļas uz le dus, ir ie spē jams ri pu 
pa raut augš ā. Bet pa mats me tie nam ir vie nāds.

– Tavs šīs se zo nas bul lī tis «youtube.
com» esot starp des mit ska tī tā ka jiem ho ke
ja mir kļiem!

– Vie nu brī di bi ja pat div nie kā, ta ču tik 
smal ki ne zi nu – pats pa ska tī jos pār is rei žu.

– Tā tad vis i šie mil jo ni ska tī ju mu nav ti
kai ta vē jie?

– Nē, nē. Pa ska tī jos, kur un kas man ne
sa nā ca. Man tas ir in te re san ti. In te re san ti pa
ska tī ties, kā met ci ti – kā Omarks sa vu ie me ta, 
vai In dra ša gols «Lo ko mo tiv» vār tos. Ir jā būt 
aukst asi nī bai kaut ko tā du pa mē ģi nāt. Ja ne
sa nāks, die zin vai par to me tīs ār ā no ko man
das, ka pa mē ģi nā ji kaut ko tā du, ko ne viens 
cits ne uz ņem tos da rīt.

– Tā dro ši vien ir arī spor tis kā ne kau nī
ba.

– Kā Miks ie me ta? Var būt. Bet viņš šo 
me tie nu bi ja tre ni ņā at strā dā jis, bi ja ie me tis 
pirms tam MHL čem pio nā tā. Miks iz bau da 
ho ke ju. Tas nav ti kai, ka man va jag ie mest ri
pu vār tos! Tas dod plu sus ho ke jam kā spor ta 
vei dam.

– Ir lie la da ļa cil vē ku, kas ho ke jā grib ne 
ti kai uz va ras un ri pas vār tos, bet arī šā dus 
kni fus. Ja es bū tu Ota vas «Se na tors» ģe ne
rāl me ne dže ris, tev ie do tu kā du bal vu, jo 
tu da ri to, kas va ja dzīgs – pie sais ti cil vē kus 
ho ke jam. Vi ņi par ho ke ju ru nā un kat rā nā
ka ma jā ma čā gai da, ko dul lais Dau ga viņš 
at kal būs iz do mā jis.

– Se nos lai kos Ro mā ska tī jās, kā gla di ato ri 
viens ot ru sit nost, ta gad šā das iz jū tas mek lē 
spor tā. Sports ir iz klai des biz ness, cil vē ki uz 
spor tu nāk iz klai dē ties. Ja cī nies par kau su, 
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var būt šā dus gā jie nus ne at ļau jas, bet kā pēc gan 
nor mā lā spē lē ne iz klai dēt ska tī tā jus. Man ho
kejs pa tīk – tur ap vie no ti pat vai rā ki spor ta vei
di. Jā māk sli dot, jā kus tas, jā būt gud ram, un ne 
vis i prot vi su. Tā pēc ko man dā arī ir div des mit 
spē lē tā ju – viens la bi met go lus, otrs pie spē lē, 
tre šais la bi cī nās, un tas var būt pa tīk ska tī tā
jiem. Ka, ne nor mā lā āt ru mā sli do jot, kā du ie
triec ap ma lē. Ne vis i ik die nā to da bū re dzēt. Ja 
vēl ir tri ku meis ta ri kā In dra šis – tā ho ke jam ir 
pa pil du nag la.

– Ta ču vie na da ļa cil vē ku no tā se ci na: tas 
Dau ga viņš ir bai gi le cī gais. Un uz reiz at rod 
pie mē rus. Pērn va sar, redz, nai do jās ar Ota
vu, gā ja uz ar bit rā žu! Bet ar bit rā ža jau nav 
lek ša nās.

– Tā man bi ja vie nī gā ie spē ja da būt dar bu, 
va rē ju ne iet uz ar bit rā žu un pa do ties. Ja pa liek 
grū ti, dau dzi cil vē ki var būt pa do das vai arī iet 
mek lēt kaut ko jaun u. Es vi su mū žu es mu spē
lē jis ho ke ju un gri bu pa cī nī ties par kau su. Lai 
da bū tu vien vir zie na lī gu mu, bi ja jā iet uz ar
bit rā žu. Ne jau es pats to iz do mā ju – man ir 
aģents, un viņš pie dā vā ja, ka šī ir la ba ie spē ja. 
Vai otrs va ri ants – muļ ķī gi ce rēt, ka kāds tā pat 
vien kaut ko ie dos. Vai tā ir le cī ba? Nē, tā ir cī
ņa par sa vu vie tu zem sau les. Nav man rak sturs 
tāds, lai pa do tos. Ja kā du die nu pa teiks, ka es 
vairs ne va ru spē lēt ho ke ju... Ja vairs ne vel ku. 

Tad nav jē gas skriet ar gal vu sie nā. Ir jā būt ti
cī bai, ka va ri, un tad tu ej un mē ģi ni sev iz cī nīt 
vie tu. Lī gu mu da bū ju... Un le cī ba arī ir da žā
da – lau ku mā tā var būt. Kad cī nies par sa vu 
dar bu, tu cī nies par simts pro cen tiem.

– Cil vēks, kurš nav iek šā ša jās lie tās, to 
var būt arī var uz ska tīt par lek ša nos, bet var
būt tu Ota vā ti kai ie man to ji cie ņu, jo esi vi
ņiem cie nīgs pre ti nieks?

– Kā vien mēr: tas, pret ku ru cī nies, var būt 
pēc tam te vi arī maz liet ne ie redz. Man ne bi ja 
ko zau dēt. Ja vin nē ju, da bū šu spē lēt, ja ne vin
nē ju, tad tur arī ma na vie ta, tā pēc arī ir ar bit
rā ža, kas uz klau sa abu pu šu vie dok ļus. Jā, var 
teikt, ka cī nies pret to, kas tev dod dar bu, un 
se kas tam var būt da žā das. Viens var būt ap vai
no jas, otrs sa vu kārt var uz tvert, ka ar rak stu ru 
esi sev iz cī nī jis vie tu. Sprie du mi var būt vi sā di.

– Ko tu ju ti Ota vā?
– Drus ciņ no abām pus ēm.
– Gan cie ņu, gan drus ciņ arī ni ci nā ju mu.
– Ja Ota va man tik vien kār ši ne gri bē ja dot 

lī gu mu, var būt vi ņiem bi ja ci ti plā ni, var būt vi
ņi gri bē ja ci tu spē lē tā ju. NHL ir spē les ar nau
du un ir klu bu al gu gries ti. Kad at brau cu uz 
no met ni, ti ku sa stā vā, bet tā lāk var būt da žā di 
ap stāk ļi. Man lie kas, ka viss bi ja go dī gi – es cī
nī jos par vie tu ko man das sa stā vā, zi nā ju sa vu 
lo mu.

– Ta gad maz liet par «Di na mo». Kād reiz, 
kad bi ji jaun āks un dul lāks, tei ci, ka vien al
ga, kur spē lēt Lat vi jas iz la sē, ja tre ne ri lik
šot, ie šot arī vār tos. Vai tev lo kau ta lai kā bi ja 
vien al ga, ku rā po zī ci jā spē lēt Rī gas «Di na
mo»?

– Kad lo kauts bi ja sā cies, tā lāk tas ne bi
ja vairs no ma nis at ka rīgs, kur tre ne ris ma
ni liks «Di na mo» ko man dā. Iz nā ca spē lēt vis 
kaut kur. Katrs grib vai rāk spē lēt vai rā ku mā, 
un katrs par to cī nās. Ja tas ir tavs bo nuss, gri
bi tikt vai rā ku mā, bet ne jau tā pēc kā dam ko
man das bied ram lik šu priekš ā kā ju, tā ir cī ņa 
ko man das iek šie nē par sa vu vie tu. Tre ni ņos 
strā dā si, lai tik tu spē lēt vai rā ku mā un ma zā ku
mā, ne viens ne grib spē les lai kā sē dēt uz so li
ņa. Ej un cī nies, lai vai rāk da bū tu spē lēt. Pēc 
tam ne ko vairs ne va ri ie spai dot, tre ne ri iz lemj, 
kurš spē lēs un kurš ne. Man pa jau tā ja, vai va
ru spē lēt la ba jā ma lā, krei sa jā vai cen trā? Es mu 
spē lē jis gan la ba jā, gan krei sa jā ma lā, arī cen trā 
un vai rā ku mā arī kā aiz sargs. Man pa jau tā ja, 
go dī gi at bil dē ju, tā lāk jau bi ja tre ne ru lē mums, 
kur ma ni likt. Ja kaut kur lau ku mā jū tos ne sa
vā ādā, es to pa teik šu. Ja cen trā jū tos nor mā li, 
ie me tie nus uz va ru... Ne drīkst teikt, ka esi spē
lē jis kā aiz sargs, ja to ne kad ne esi da rī jis, tas 
būs ne go dī gi un va ri ie gāzt arī pats se vi. Bet, ja 
esi spē lē jis un viss iz nā cis nor mā li, lai tre ne ris 
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lemj. Spē lē re dzē si, kā iz nāk, ja no šīs po zī ci jas 
no ņem, tā tad tre ne ri uz ska ta, ka ne velc.

– Vai Pe ka Rau ta ka li o no te vis ne gai dī ja 
pā rāk lie lus brī nu mus? Vai arī viņš te vi no
vēr tē ja re āli? Ar ko man du tu bi ji tre nē jies 
va sa rā un bi ji tur iek šā. Pir ma jās tri jās spē lēs 
te vi ie lie kot cen tra uz bru cē ja po zī ci jā, Rau ta
ka li o acīm re dzot ce rē ja, ka aiz stā si Šrem pu.

– Ne zi nu. Man viņš vai cā ja, vai va rot spē lēt 
par cen tru. Jā, va ru, bet tā nav ma na pa ma ta 
po zī ci ja. Spē lēt va ru, bet tas nav glu ži mans 
lau ciņš. Aiz stāt va ru, bet cen tra uz bru cē ja po
zī ci jā es ne es mu glu ži es. Pirm ās spē les «Di
na mo» man iz nā ca pēc četr ar pus mē ne šu ne
spē lē ša nas. Pār bau des spē les nav sa lī dzi nā mas 
ar čem pio nā ta ma čiem, un tās arī ne spē lē ju, 
man vie nī gā spē le bi ja «Di na mo» sav star pē jais 
mačs. Ma ni uz reiz ie me ta cen trā, bi ja grū ti. Cī
nī jos, no spē lē ju nor mā li, ta ču ne kā īsts centrs. 
Īs tam cen tram ir sa vi in stin kti, kur jā būt kat rā 
spē les epi zo dē. Ho ke jā tā ir vie na no grū tā ka
jām po zī ci jām.

– Pats ie sā ki par in stin ktiem. Pirm ās spē
les pir ma jā uz nā cie nā uz le dus Mi tiš čos ta va 
mai ņa uz reiz zau dē ja vār tus.

– Tur īs ti ne va rē ja vai not ne vie nu – tur bi
ja per fekts me tiens no tā das vie tas, kur pa ras ti 
ne met, bet ie li do ja tāds tāl me tiens, ka prieks. 
«At lant», ne jau mums... Vis i cen tās krist zem 
ri pas, un ne bi ja tā, ka es pēk šņi ne mā cē ju 
no spē lēt kā centrs. Vi su da rī ju pa rei zi, bet tā 
ho ke jā no tiek. Pēc tam, kad sā ka pa rā dī ties 
vai rā ki zau dē ju mi, ti ku ce tur ta jā mai ņā. Rau
ta ka li o skaid ro jums – pa lī dzēt jaun ajiem. Lai 
iz vei do tu vie nā das mai ņas. Šā dos ga dī ju mos 
pa šam jā sāk do māt, vai tā ir tais nī ba, ko tre
ne ris sa ka, vai no met uz le ju tā pēc, ka esi slik ti 
no spē lē jis. Grū ti pa skaid rot. Viss bi ja ļo ti jo
cī gi, tre ne ra at lai ša na, sā kās pa ni ka. Kad spē le 
ne iet, vis vien kār šā kais ir sākt celt pa ni ku, ne vis 
iz do māt, kā pēc ne iet.

– Un ko tas Dau ga viņš? No NHL, bet ne
ko ne var iz da rīt...

– Nu ja. Skaidrs, ka Rau ta ka li o gai dī ja vai
rāk, ne kā es va ru. Tā pat vien mēr la bā ku re
zul tā tu gai da no ār zem nie kiem, kā dam var būt 
spē le ne aiz iet, bet tad ir jā prot at rast, kā vi ņu 

vis la bāk iz man tot. Ne vis uz reiz pa teikt: eh, viņš 
jau ne velk! Cik grū ti «Di na mo» gā ja Tro te ram!

– Ie sā ku mā viņš arī bi ja pil nī gi ne kāds.
– Es tad AHL dzī vo ju ko pā ar Kon dru  – 

viņš ir labs draugs Tro te ram, pēc kā dām trim 
ne dē ļām Tro ters jau gri bē ja braukt prom no 
Rī gas. Ne li ka vi ņu spē lēt vai ie li ka ce tur ta jā 
mai ņā... Ame ri kā viņš bi ja viens no ko man das 
vil cē jiem. Ja vi ņam lau ku mā ie dod maz liet vai
rāk brī vī bas, tad viņš kaut ko var arī iz vei dot. 
Kad Šup lers vi ņam ie de va brī vī bu un ļā va spē
lēt ko pā ar Mi ķe li un Lau ri, bi ja arī re zul tāts.

– For mā li vi ņi bi ja ti kai kā tre šā mai ņa.
– Lai katrs spē lē tājs bū tu sa vā vie tā, ir jā

trā pa pie sa va tre ne ra. Ne kad nav tā, ka vis i ir 
ap mie ri nā ti, vie nam iet, ci tam sa vu kārt ga lī gi 
ne iet. Ir jā at rod vi dus ceļš. Kurš ar ku ru vis la
bāk sa der ko pā. Ne var vie nā mai ņā sa likt trīs 
go lu me tē jus, jo ne būs ne vie na, kurš vi ņiem 
at dod ri pu, vis i ti kai me tīs. Mai ņu vei do ša na 
pa ras ti tā arī no tiek, ka ir, kas cī nās, ir, kas met, 
un ir, kas pie spē lē. Tad nā ka mais so lis ir sa tu rēt 
vi ņus pēc ie spē jas il gāk ko pā, lai ne iz jūk spē le.

– Kad tu brau ci prom uz Ota vu, man kļu
va žēl ta va trij nie ka – tie ši to laik jūs ar Ži rū 
un Šče hu ru bi jāt uz va rē ju ši kā dus se šus sep
ti ņus mikro ma čus pēc kār tas.

– Man sā ku mā «Di na mo» gā ja diez gan 
grū ti  – gan drīz kat rā spē lē bi ja ci ti par tne
ri. Pē dē jās spē lēs sā ku jus ties nor mā li. Mums 
šā da mai ņa jau bi ja pirms tam  – no spē lē jām 

trīs spē les, un tad bi ja mačs As ta nā, kur mū su 
mai ņa ie lai da trīs go lus. Ži rū to reiz ļo ti vā ji no
spē lē ja, var būt vai nīgs bi ja ga rais pār li do jums, 
un tad uz reiz vie nas spē les dēļ vi su sa jau ca, 
un mēs ko pā ne spē lē jām kā du pus ot ru mē
ne si. Tad at kal sa li ka ko pā. Man pa ti ka spē lēt 
ko pā ar Po lu un Alek san dru. Alek sis bi ja go lu 
me tējs, mēs ar Po lu cī nī jā mies pa stū riem un 
mek lē jām vi ņu. La bi sa nā ca. Tas bi ja pe ri ods, 
kad sā ku la bi jus ties, gan kā du go lu ie mest, gan 
pie spē lēt, arī aiz sar dzī bā viss sa nā ca. Un tad 
tas viss bei dzās. Tā ir vien mēr – gal ve nais ne
krist pa ni kā vie nas slik tas spē les dēļ.

– Tās pirm ās trīs spē les tu it kā spē lē ji 
krei sa jā ma lā un Ži rū la ba jā?

– Nē, es spē lē ju la ba jā ma lā, Alek sis bi ja tīrs 
krei sais uz bru cējs, vi su kar je ru tur spē lē jis. Kad 
bi ja jā skrien at pa kaļ aiz sar dzī bā, bi jām sa ru nā
ju ši, kur katrs skrie sim  – man arī pir mais in
stinkts bi ja skriet at pa kaļ uz krei so ma lu, pie tās 
bi ju pie ra dis. Šad tad sa nā ca, ka abi esam vie nā 
vie tā – tre ni ņā vai rāk pa ru nā jām, ka ir jā ska tās. 

Tas ir in stinkts: ja trīs četr us ga dus esi spē lē jis 
vie nā ma lā, tad uz to arī vai rāk velk. Vien mēr 
velk tur, kur ēr tāk jū ties. Tā pēc lau ku mā spē le ir 
jā la sa, ne var skriet ar no lais tu gal vu un ne ko ne
re dzēt. Bi ja spē les, kad Alek sis vai rāk bi ja la ba jā 
ma lā, bi ja, kad es, at ka rī bā no spē les si tu āci jas.

– Pie nāk skais tā zi ņa, ka jā brauc uz Ota
vu. Tu esi zir gā!

– Cī nī jos par lī gu mu, to da bū ju, un te  – 
bāc! – sā kās lo kauts. Man pil nā se zo na aiz gā
ja drus ciņ gar ausīm, bi ja jā cer, ka pus se zo na 
iz nāks. Uz Ota vu aiz brau cu ļo ti la bā for mā, 
no met nē se vi la bi pa rā dī ju, bet tad sā kās – ma
ni pirm ās se šas spē les ne li ka spē lēt. Tā arī īs ti 
ne uz zi nā ju, kā pēc. Bi ja jā ie lec ejo šā vil cie nā. 
«Se na tors» bi ja da ži, kas lo kau ta lai kā ne bi ja 
spē lē ju ši, tā pēc sā kums bi ja sa raus tīts. Bet vi
ņus li ka sa stā vā, lai pie rod pie spē les. Bi ja koks 
ar di viem ga liem: zi ni, ka va ri spē lēt, bet tev 
ne ļauj. Ne ie si sū dzē ties, jā gai da sa va ie spē ja. 
Kad tā Tam pa be jā pie nā ca, ļo ti la bi no spē lē ju, 
jā, mū su mai ņai bi ja mī nus di vi, bet vi su spē li 
aiz va dī jām «Lihg tning» zo nā. Nā ka ma jā die nā 
at kal ne bi ju sa stā vā. Ne va rē ju sa prast, vai tā ir 
ti kai sa kri tī ba, vai arī es kaut kur es mu vai nīgs. 
Tā Ota vā gā ja vi su lai ku – pēc la bām spē lēm 
at kal esi ār ā no sa stā va. Vie nā brī dī tas viss no
rie bās. Kaut kas bi ja jā mai na. Ja ta vā vie tā sāk 
likt AHL spē lē tā ju, kurš tur bi ja re zer vists, tad 
kaut kas vairs nav tīrs. Tad bi ja zvans aģen tam, 
kon sul tē jos ar vi ņu, ko da rīt.

– NHL ir tre ne ra un ģe ne rāl me ne dže ra 
sa dar bī ba, vi ņiem jā strā dā ko pā kā ro kai ar 
cim du.

– Tas ir at ka rīgs arī no or ga ni zā ci jas, ku rā 
esi. Ota vā lie lā ka lo ma bi ja ģe ne rāl me ne dže
rim Brai anam Ma re jam, viņš vai rāk lē ma, kam 
dot ie spē ju un ku rus spē lē tā jus no fārm klu ba 
celt uz augš u. Tre ne rim – ko ie dod, ar to jā strā
dā. Kad ru nā ju ar gal ve no tre ne ri Po lu Mak
lī nu, viņš tei ca, ka es spē lē jot ļo ti la bi, bet jā
do dot ie spē ja spē lēt ci tiem. Drus ku sme jo ties. 
Ka ne grib teikt īs to ie mes lu. Pēc vi ņa ru nas 
bi ja sa pro tams, ka ģe ne rāl me ne dže ris pa tei cis, 
ka spē lēt jā dod tam, tam un tam. Tre ne ris ir 
pa do tais, un vi ņam priekš nieks jā klau sa. Bei
gās man ner vi gā ja ciet, sa pro ti, ka tev jā spē
lē, bet ne ļauj. Pē dē jā spē le Ota vas sa stā vā man 
bi ja pret Bos to nu: ie me tu go lu, no spē lē ju seš
pa dsmit ar pus i mi nū tes, de vi ņas no tām ma
zā ku mā, no blo ķē ju me tie nus, viss gā ja no ro
kas, tā bi ja vie na no ma nām la bā ka jām spē lēm 
NHL. Nā ka ma jā die nā at nā ku uz tre ni ņu – at

«Ja es bū tu ho ke ja fans, dro ši vien mek lē tu ie spē ju, kā ar kau su  
no fo tog ra fē ties, bet spē lē tā jam kauss jā iz cī na un tad ar to va ri  

ko pā pa va dīt 24 stun das.»

ç Šogad Kasparam Stenlija kausa 
izcīņā izdevās paklupināt  
pašu Krosbiju, bet kad būs nākamā 
līdzīgā iespēja, nezina neviens.
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kal ne es mu sa stā vā. Tad bez maz vai no lai dās 
ro kas. Kas tad vēl jā iz da ra? Jā met pie ci go li 
spē lē, lai pa lik tu sa stā vā? Pēc tre ni ņa zva nī ju 
aģen tam, ka pie nā cis brī dis kaut ko da rīt.

– Pēc tā, ko tu man stās ti, tas maz liet iz
klau sās pēc ča ka rē ša nas.

– Par ča ka rē ša nu es to ne sa uk tu. Ča ka rē
ša na bū tu, ja ma ni ne aiz mai nī tu un ne iz lik tu 
vei ve ros. Tad tā bū tu pil nī ga ča ka rē ša na – sa
ņem sa vu nau di ņu, bet būs, kā mēs gri bam. To 
va rē ja sa prast, ka Ma rejs ar ma ni uz nā ka mo 
se zo nu ne rē ķi nās, ka vi ņiem ir ci ti plā ni. La
bi, ka vis maz go dī gi pa lai da va ļā un ļā va ci tur 
pa mē ģi nāt. Sa vā vei dā tā bi ja ča ka rē ša na, bet 
ne rup ja. «Se na tors» ot rais tre ne ris Deivs Ka
me rons bi ja mans ju ni oru ga du tre ne ris, viņš 
tei ca ap mē ram tā  – pie dod, bet es ne ko ne
va ru pa lī dzēt. Man ne do šot ie spē ju, vien al ga, 
kā spē lē šot, Ota vai esot ci ti plā ni. Tas ir NHL 
biz ness. Vie nam ģe ne rāl me ne dže rim esi va ja
dzīgs, ci tam – ne. Es bi ju pē dē jais, ku ru draft ē
jis bi ja vēl «Se na tors» ve cais ģe ne rāl me ne dže
ris Džons Mak lers.

– Vai vi ņiem ir bū tis ki, ka spē lē ma ni cil
vē ki?

– Kat ram me ne dže rim ir sa vi uz ska ti par 
ho ke ju. Viens ir bai gais uz bru ku ma meis tars, 
otrs liels spe ci ālists, kā draft ēt jaun os spē lē tā
jus. Ie nā kot jaun ā or ga ni zā ci jā, uz ska ti ne mai

nās. Ie priek šē jam me ne dže rim la bāk pa ti ka 
Eiro pas sti la spē lē tā ji – teh nis ki, ar la bām pie
spē lēm. Ma re jam arī pa ti ka Eiro pas spē lē tā ji, 
bet vi ņam va ja dzē ja, lai tie no teik ti bū tu to pa 
kla ses. Tas ir vi ņa lē mums. Tre nē jies un ce ri, 
ka dos ie spē ju, bet jā būt arī tri jos nak tī ga ta
vam, ka tavs laiks pie nā cis. Vai pa gā jis.

– Vai tu bi ji pār lie ci nāts, ka ta jās div des
mit četr ās stun dās te vi no teik ti kāds NHL 
klubs pa ņems? Lat vi jā «gud ri» cil vē ki uz reiz 
ko men tē ja, ka nu gan viņš būs fārm klu bā...

–  Man bi ja pār lie cī ba, ka pa ņems. Aģents 
pirms tam tei ca, ka esot in te re se no ci tām ko
man dām. Un ļo ti la bi, ka iz li ka vei ve ros. Ja 
mē ģi nā tu mai nīt, tad vēl ģe ne rāl me ne dže ri var 
sa strī dē ties un ne viens ne ko ne mai na prin ci
pa pēc. Es īs ti ne zi nu, kā tas viss no tiek, bet 
Bos to na ma ni pa ņē ma. Nā cu nost no le dus 
tre ni ņā, un ti kai tad man pa tei ca, ka nu es mu 
«Bruins» spē lē tājs. Div des mit četr as stun das 
tad bi ja cau ri. Tre niņš mums bi ja no 11 līdz 
12.30, sa vākt ma ni va rē ja līdz 11.30, tā ka es 
stun du vēl tre nē jos ar Ota vu ka Bos to nas spē
lē tājs. Bi ja gan prieks, gan bē das – «Se na tors» 

pa li ka daudz la bu drau gu, ar ku riem bi ju spē
lē jis AHL un ju ni oros, bi ja maz liet skum ji, ka 
jā brauc uz ko man du, kur ne vie nu ne pa zīs tu, 
bet tā bi ja jaun a ie spē ja. Tā, kā man to brīd viss 
gā ja, va ja dzē ja, lai kāds man ie dod ie spē ju, lai 
es va ru no sta bi li zē ties.

– Pērn, kad tavs tēvs bi ja «Se na tors» uz tē
vu die nām, man li kās, ka Ota va ir sim pā tis
ka or ga ni zā ci ja, ka tur ta vi drau gi. Cik ga dus 
tu bi ji vi ņu sis tē mā? Pie cus?

– Nē, sep ti ņus. Ma na vis a Ame ri kas kar je
ra bi ja «Se na tors» or ga ni zā ci jā, ko pā vis i gā jām 
līdz NHL, man Ota vā pa li ka daudz drau gu. 
Kad vi ņi bi ja Bos to nā, gā jām ko pā va ka ri ņot. 
Tas man pa liks at mi ņā, pir mais klubs, kur man 
de va ie spē ju. Gal vā bi ja gan bē dī gas do mas, ta
ču ta jā pa šā lai kā bi ju prie cīgs, ka ir jaun as iz
re dzes.

– Vai Bos to nā tev kāds tei ca, kā pēc te vi 
pa ņē mu ši?

– Kon krē ti ne ko. Ne viens ne sa ka, ka ta gad 
tu mums bū si ma zā ku ma spē lē tājs. Maz liet bi
ju šo kā, ka ma ni sa vā ca Bos to na, aģents tei ca, 
ka in te re se bi ju si no klu biem, kur švaks ma zā
kums, man ma zā ku ma sta tis ti ka bi ja ļo ti la ba, 
tas bi ja mans trum pis, bet es aiz brau cu uz ko
man du, kur bi ja la bā kais ma zā kums vi sā lī gā. 
Se zo nas bei gās ne viens ne ko ne mai nīs, da žas 
rei zes ma zā ku mā da bū ju spē lēt. Bet ne jau ti

kai tā dēļ «Bruins» ma ni pa ņē ma. Nor mā li se vi 
pa rā dī ju, bet tad at kal sa kri ta ap stāk ļi. Ja bū tu 
pa vei cies, bū tu bi jis la bāk.

– Kas tie bi ja par ap stāk ļiem Bos to nā?
– Vi ņiem iz de vās pa rak stīt lī gu mu ar zvied

ru Se der ber gu. Tas bi ja diez gan smiek līgs ga
dī jums. Viņš an glis ki la bi ne ru nā ja un vis pār 
bi ja jo cīgs cil vēks, Bos to nā ne jū to ties se viš ķi 
la bi – pir mais ār zem ju klubs 27 ga du ve cu mā. 
Vi ņu uz reiz spie da sa stā vā. Lai viņš bū tu vai
rā ku mā, ma zā ku mā. Sā ku mā tas no ti ka tik at
klā ti, ka tre ne ris uz so li ņa ķē ra pie gal vas. Il gu 
lai ku «Bruins» bi ja mē ģi nā ju ši vi ņu da būt uz 
Ame ri ku, nu tas bi ja iz de vies, vi ņam bi ja jā dod 
ie spē ja. Bet tas uz lai ku at ņē ma dar bu man.

– Cik ga ra tev iz nā ca pau ze?
– Mē ne sis, pat pie cas ne dē ļas...
– Kā jū tas spē lē tājs šā dā si tu āci jā? No vil

ka bē dzis, lā cim uz skrē jis...
– Sa jū ta bi ja, ka spē lēt to mēr tik šu – tre šā 

mai ņa ne maz tik la bi ne iz ska tī jās. Ga ta vo jos, 
ka būs ie spē ja se vi pa rā dīt. Diez gan la bi bi ju 
no spē lē jis arī pir mo «playoff» spē li, ta ču at kal 
ne bi ju sa stā vā. Var būt tā pēc, ka bi ju jaun iņais 

un ma ni ne pa zi na. Kad pēc pār trau ku ma ti
ku spē lēt, ju tos la bi. Mūs, tos, ku ri ne spē lē ja, 
tre ni ņos dze nā ja la bi, for mā bi ju vi su lai ku. Jā, 
ne bi ja īs tas pār lie cī bas par sa vu spē ku, ja mē
ne si esi no sē dē jis bez spē lē ša nas. Tad ro das 
jau tā ju mi pa šam sev: «Vai es tie šām es mu tik 
slikts?» Ja nav pār lie cī bas, tas ir slik ti, ne drīkst 
būt paš pār lie ci nā tī ba, ta ču, ja pār lie cī bas nav, 
tad met ti kai tā pēc, lai pēc ie spē jas ātr āk tik tu 
va ļā no ri pas. Spē lē ju vien kār ši, ne kā dus mēs
lus ne tai sī ju, gal ve nais bi ja da būt ri pu dzi ļu mā. 
Un tur tā lāk jā cī nās. Pa cī nī jos, uz tai sī ju arī 
pār is mo men tus. Va rē ja vēl ri pa ie li dot vār tos. 
Tas bū tu bo nu siņš. Trā pī ja pa sta bi ņu. Lai kam 
vei cas stip rā ka jiem.

– Ja tu bū tu ie me tis, tev tas bū tu liels bo
nuss?

– Tas do tu pār lie cī bu, un va rē tu drus ku at
brī vo tāk spē lēt. Dro ši vien me nedž ments arī 
pa ska tī tos: re, ie li kām sa stā vā, un viņš sva rī gu 
ri pu ie me ta. Tas ir la bāk, ne kā ne ie mest. Bet 
no žē lot nav ko – ne sa nā ca, jā cen šas, lai nā ka
ma jā rei zē iz do tos.

– To go la mo men tu ne ti kai Lat vi jā, bet 
arī Ka nā dā pie tie ka mi daudz ap ze lē ja. Tas 
to mēr ir Sten li ja kau sa fi nāls, un pui ka var 
iz šķirt spē les lik te ni.

– Tā ir. Var būt tā da ie spē ja dzī vē ro das vie
nu rei zi. Nu ir jā met tā di go li iek šā! Āt ru mā 
viss no tiek tā... Ja man lik te nis do tu vēl vie nu 
šā du mo men tu, es vi su da rī tu tā pat. Ir ļo ti re ti, 
kad vārt sargs ne no tic, ka ie si uz tu rie ni. Es bi ju 
stū rī, re dzē ju, ka vārt sargs ir iz gā jis no vār tiem, 
bet es jau pats bi ju aiz slī dē jis, un leņ ķis arī bi ja 
diez gan liels. Jā būt meis ta rī bai pie likt nū ju tā, 
ka ri pa ie slīd vār tos. Par to es arī pār lie ci nā jos. 
Do mā ju, ka es vi ņu pa ņem šu uz pret kus tī bu. 
Tur sa kri ta viss pret ma ni – aiz sar gam kaut kur 
pa rā dī jās nū ja. Ja aiz sargs iet blo ķēt me tie nu, 
vi ņam pa ras ti nū ja ir priekš ā, šo reiz pa li ka aiz
mu gu rē. Pa vi sam vien kār ši – bi ja jā met iek šā. 
Sa kri ta ap stāk ļi, var būt pie trū ka meis ta rī bas 
un pār lie cī bas par se vi. Tā di spē lē tā ji kā Jāgrs 
tā dus ie met, vi ņi to da ra kat ru die nu. Ja cī nies 
par tik ša nu sa stā vā, tad vi sā di var sa nākt.

– Man tev tāds fi lo zo fisks jau tā jums. Tas 
tur, augš ā, ta ču te vi ir daudz rei žu pār bau dī
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«Kat ru die nu da ru vie nu un to pa šu, jā būt arī kaut kam jaun am. Ne vis 
kā ro bots strā dā vi su dzī vi. Ho kejs man ir darbs, ta ču ne ti kai darbs. 

Vien lai kus darbs, ho bijs un iz klai de. Man tas ir arī jā iz bau da.»

Lai pierādītu savu lietderību, dažreiz 
ir jāaizmirst par hokeju un jāliek lietā 
fiziskais spēks. Stenlija kausa izcīņas 

finālā neviens netiek žēlots. è
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jis, vai vi ņam bi ja tev jā uz liek vēl viens pār
bau dī jums?

– Vis a dzī ve ir viens pār bau dī jums. Ne zi nu. 
Man tas dod lie lā ku nik nu mu. Lai strā dā tu vēl 
vai rāk. Ne aiz iet, strā dā vēl vai rāk. Ir bi ju ši ga
di, kad viss iet pēc plā na. Tad lai kam nav tik 
in te re san ti. Ir jā būt arī cī ņai ar se vi un sa kri tī
bām. Ir bi jis, kad viss ir pret ma ni, bet tas ma ni 
pa da ra ti kai stip rā ku.

– Un ro kas tev nav no lai du šās?
– Nē. Tie ši ot rā di. Ta gad man ir vēl lie lāks 

nik nums. Tā ir kat ram: ja va rē ji, bet ne iz da rī ji, 
pēc tam ir nik nums. Vis pirms pa šam uz se vi, 
ka ne iz da rī ju, pēc tam uz ci tiem, ka ap ru nā. 
No ma las jau vien mēr ir vieg lāk.

– Cik spē les tu Sten li ja kau sā ska tī jies no 
tri bī nēm?

– Pir mo no spē lē ju, tad se šas ār ā, vēl pie cas, 
tad trīs, no spē lē ju vie nu pret Pits bur gu, lai kam 
iz nāk seš pa dsmit spē les no tri bī nēm.

– Vai šā dā si tu āci jā tu ne kļūs ti par ska tī
tā ju?

– Pa liec par gai dī tā ju  (sme jas). Ir grū ti. 
Lau ku mā ne esi un cī ņā ne pie da lies, bet ska
tī ties no ma las, kā ko man das bied ri cī nās, tas 
ir daudz grū tāk. Pa lī dzēt ne ko ne va ri, ti kai no 
ma las gud ri sprie de lēt. No aug šas viss dik ti la bi 
iz ska tās. Var būt sprie dze ār pus lau ku ma ir pat 
lie lā ka. Mēs tā di gai dī tā ji bi jām sep ti ņi... Pan
dol fo tā arī ne no spē lē ja ne vie nu spē li, jaun
iņais Ka rons tā pat, aiz sargs Re dens pir ma jā 
sē ri jas spē lē ie me ta pat di vus go lus, bet vi ņam 
sā ka sā pēt mu gu ra, ie li ka ci tus jaun os aiz sar
gus, tie la bi no spē lē ja, un Re dens at pa kaļ sa stā
vā ne ti ka, ar vai rāk par tūk sto ti spē lēm NHL. 
Ne pie vie nas Sten li ja kau sa spē les ne ti ka di vi 
uz bru cē ji un viens aiz sargs.

– Zi nu, ko at bil dē si: tu kā gai dī tājs ta ču 
gai di, ka ko man da to mēr uz va rēs? Ne vis, ka 
zau dēs vai mans kon ku rents sa lau zīs kā ju.

– Nē. Uz de vums ir mums vis iem viens – uz
va rēt Sten li ja kau sā. Tas, ka tavs uz vārds ne būs 
uz kau sa un ne ie dos gre dze nu, pa liek ot rā plā
nā. Bū tis kā kais, ka esi bi jis ar ko man du, kas iz cī
na kau su. Tu tā pat esi bi jis ar šo ko man du ko pā 
vi su lai ku, tre ni ņos, tu esi ko man das biedrs, un 
ho kejs ir ko man du spor ta veids. Kā dam ir jā sēž 
arī ma lā. Un jā būt ga ta vam spē lēt. Tas ir vēl grū
tāk. Div ar pus mē ne šus kā zir gam tre nē ties! Tu 
gai di uz va ru. Ko man da prie cā jas pēc spē lēm, 
bet tikt lau ku mā – tas ir vēl lie lāks prieks.

– Vai Bos to na re dzē ja, ka esi psiho lo ģis ki 
no tu rīgs?

– Jā. Es no teik ti pa li ku stip rāks. Kā tre ne
ris Klods Žul jēns vie nā in ter vi jā tei ca, tad nav 
vieg li ie lēkt brau co šā vil cie nā. Man tas to mēr 
iz de vās. Aiz stā ju spē lē tā ju, kurš arī ir liels mel
nā dar ba da rī tājs. Man nav ko no žē lot, iz ņe mot 
to, ka ne uz va rē jām.

– Ska tos, gre dzens tev to mēr pirk stā ir!
– Jā. Bet tas ir pa vi sam cits gre dzens.
– Par ta vas dzī ves pē dē jo ga du va rē tu uz

ņemt pat fil mu. Viss kā ki no.
– Iz dzī vots ir diez gan daudz, un ma ti var 

arī kļūt sir mi, ta ču ir bi jis arī tra kāk. Šīs se zo
nas lai kā bi ja daudz pie dzī vo ju mu, bet es ne ko 
no tā ne no žē lo ju. Ja viss bū tu jā da ra vēl reiz, tad 
ti kai ga la iz nā kums va rē ja būt sa vā dāks. Pa cī
nī ties fi nā lā un zau dēt – no tā arī daudz var ie
mā cī ties, cik tas ir pre tī gi un nā ka mo rei zi lai tā 
ne bū tu. Mums ko man dā bi ja cil vē ki, ku ri bi ja 
fi nā lā zau dē ju ši, un par to ģēr btu vē ti ka ru nāts. 
Tie bi ja spē lē tā ji, ku ri sā ka mest go lus fi nāl sē ri
jā. Var būt ne va ja dzē ja tik daudz ru nāt par zau
dē ju miem, bet par po zi tī vo... Zau dēt fi nā lā ir 
ļo ti pre tī gi. Ne ko tā du pie dzī vot ne gri bas. Tas 
ir ļo ti ļo ti pre tī gi. Pus stun du pēc pē dē jās spē les 
ne viens tā arī ne pa cē la gal vu augš ā un ne pa
ska tī jās. Vis iem bi ja dvie ļi pār i gal vai, un ne
viens vārds ne iz ska nē ja. Tā ir bries mī ga sa jū ta.

– Vai zau dē ju mu maz liet jau esi pie mir
sis?

– Tas pa liek at mi ņā uz vi su dzī vi. Ja ne kad 
kau su ne vin nē si. Cen šos par to ne do māt. Ta
gad tre nē jos, un gal vā ir ci tas lie tas. Sā ku mā 
jā da bū darbs. Un fi zis ki jā sa ga ta vo jas tā, lai 
va ru iz tu rēt.

– Var būt tev jā iet mā cī bā pie Lau ra Dār
zi ņa, lai ap mā ca pa beigt uz bru ku mu.

– Var būt. Bet Lau ris jau aiz brau cis, un pri
vāt stun das šo va sar vairs ne iz nāks.

– Cik daudz tev va sa rā iz nā ca lai ka bez 
spor ta?

– Div ar pus ne dē ļas. Bez le dus un bez tre
na žie ru zā les.

– Bet ar gol fa nū ju.
– Tas nav fi zis ki grūts spor ta veids, vai rāk 

mo rā li un teh nis ki grūts. Nu jau ot ro ne dē ļu 
es mu pie no piet nā kiem dzel žiem.

– Kam tu ga ta vo jies? So ču olim pis ka jām 
spē lēm?

– (No pū šas.) Ga ta vo jos jaun ai se zo nai. Kur 
tā būs, to vēl ne zi nu. Ce rams, ka kaut kur jau 
dar bu da bū šu. Jā ga ta vo jas. Ja ne da bū šu dar bu, 
bū šu vis maz pats priekš se vis pa strā dā jis...

– Tā da var bū tī ba lai kam ir stip ri ma za!
– Gan jau kā da ko man di ņa at ra dī sies. Pa

sau lē ho ke ja ko man du ir daudz. Pa gai dām par 
kar je ras beig ša nu ne es mu do mā jis.

– Tev va jag vien vir zie na lī gu mu NHL?
– Tas ir tas, ko ta gad aģents strā dā. Par ne ko 

ci tu ne es mu do mā jis. Ce ru, un it kā va ja dzē tu 
būt. Tā vis maz aģents sa ka, bet dzī vē ga dās vi
sā di. Ti cī ba iek šā man ir. Ja viss iet no ro kas, 
ti cī ba ir lie lā ka. Ja se zo nas sā kums ir bries mīgs, 
ti cī ba zūd. Re ti ku ram spē lē tā jam tā vi su lai ku 
ir vie nā da. Ta gad gal ve nais ir da rīt.

– Man jā sa ka lai kam tā: es nā ka ma jā se
zo nā te vi ne gri bu re dzēt Eiro pā!

– Pal dies. Tas bū tu ļo ti la bi. 
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BEz BAILĒm 
pirms otrās sezonas

cerībā veikt nākamo soli
«Jūtos vēl labāk nekā pirms gada, pārlie

cība par spēkiem ir augusi,» pirms savas ot
rās sezonas Vācijas bundeslīgā pauž Latvijas 
izlases uzbrucējs Artjoms Rudņevs. Tiem, 
kas aktīvi sekojuši līdzi aktualitātēm starp
sezonā, šādi futbolista izteikumi varētu šķist 

pārsteidzoši. Vasarā tomēr skaļa bija preses 
kritika par Artjoma nerezultatīvo sniegumu 
sagatavošanās posmā  (vieni vārti 11  spēlēs), 
HSV galvenais treneris Torstens Finks neslē
pa vēlmi piesaistīt komandai papildus augstas 
klases uzbrucēju, turklāt finansiālo problēmu 
nomāktais Hamburgas klubs nopietni izska

tīja iespēju mūsu futbolistu pārdot. Tomēr 
Rudņevs nedomā par atkāpšanās ceļu un ie
spējamajiem attaisnojumiem, bet gan norāda, 
ka nekas nestāv ceļā mērķim pārspēt pērnajā 
sezonā iespēto. «Pēc pagājušajā sezonā iespē
tā vēlos veikt nākamo soli, un konkurence 
mani netraucē,» pārliecināts ir 25  gadus ve
cais uzbrucējs.

Lai arī aizvadītajā sezonā Rudņevs ar 
12 gūtajiem vārtiem bija rezultatīvākais spē
lētājs komandā  (tikpat precīzu trāpījumu 
Hamburgā bija arī korejietim Sonam, kurš 
nu pārdots Lēverkūzenes «Bayer  04») un 
iespraucās arī bundeslīgas «bombardieru» 
desmitniekā, HSV galvenais treneris Torstens 
Finks netieši norādījis, ka viņa gaumē Latvijas 
futbolista spēle īsti nav. Vācu speciālistam pa 
prātam taktiskajā izvietojumā ar vienu uz
brucēju priekšējā līnijā būtu fiziski spēcīgs un 
tehnisks spēlētājs, kurš piespēles «otrajā stā
vā» varētu apstrādāt un atspēlēt pussargiem. 
Rudņevs, kurš visā bundeslīgā pērn bija otrs 

mIķELIS OSIS

Svētdienas vakarā ar spēli gelzenkirhenē pret pērnās 
sezonas ceturto stiprāko Vācijas vienību «Schalke 04» 
mūsu futbolists Artjoms Rudņevs sāks savu otro sezonu 
bundeslīgā. Par spīti debijas sezonā gūtajiem 12 vārtiem, 
daugavpilietis vasaras sagatavošanās posmā jau atkal tika 
kritizēts un «Hamburger SV» joprojām nopietni apsver 
iespēju futbolistu pārdot. Tomēr neizskatās, ka Rudņeva 
augošo pārliecību tas ir ietekmējis.
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neprecīzākais piespēlētājs  (37,1% Artjoma 
piespēļu adresātu nesasniedza), šādam uz
brucēja profilam īsti neatbilst. Turklāt Finks 
sarunās ar žurnālistiem licis noprast, ka diži 
uzlabojamas Rudņeva tehniskās prasmes 
vairs neesot, taču Artjoms par to īpaši nebē
dā: «Esmu par to dzirdējis un šo kritiku pie
ņemu, taču manas domas tas nemaina. Būsim 
godīgi – svarīgākais faniem, klubam un man 
pašam ir gūtie vārti, vai ne? Un, ja tos gūšu, 
laimīgi būs visi.»

glāzgovas «celtic» 
piedāvājums neinteresē

Vasaras sagatavošanās posma laikā ne viss 
griezās ap HSV klibojošo uzbrukumu un 
Rudņevu. Klubs pēc pagājušās sezonas bei
gām pateica paldies dāņu sporta direktoram 
Frankam Arnesenam, kuram bija vislielākie 
nopelni Rudņeva piesaistīšanā pirms gada. 
Arnesena vietā nācis Olivers Kroicers, kurš 
kopā ar Finku, par spīti nelielajiem finansiā
lajiem resursiem, čakli būvējis jaunās sezonas 
modeli. Trenera vēlme bija pastiprināt visas 
līnijas, izņemot vārtsarga posteni, kur ne
apšaubāms pirmais numurs ir Renē Adlers. 
Aizsardzībā klāt nākuši Johans Džurū no 

«Arsenal» un Lase Sobiehs no Dortmundes 
«Borussia», bet komandu pametis Džefrijs 
Bruma. Iespējams, ka līdz augusta beigām 
HSV atstās vēl kāds centra aizsargs, bet Finks 
vēl cer uz kāda atbilstoša malējā aizsarga atra
šanu. Pussargu līniju pastiprinājis talantīgais 
turks Hakans Kalhonoglu («Karlsruher»), 
savukārt uzbrukumā, iespējams, komplektā
cija vēl nav beigusies. Proti, HSV par 10 mil
joniem eiro Lēverkūzenei pārdeva korejieti 
Hinminu Sonu, kā arī lauza līgumu ar zviedru 
Markusu Bergu. Viņu vietā pagaidām pie
vienojies kamerūnietis Žaks Zuā no «Basel», 
kurš pērn Šveicē gan guva nieka vienus vār
tus 24  mačos. Zuā piemīt laba bumbas kon
trole, taču viņa vārtu apdraudēšanas prasmes 
ir visai pavājas. Arī tas ir viens no iemesliem, 
kāpēc HSV vadība nevēlas sākt jauno sezonu 
tikai ar vienu vienīgu tipisku centra uzbrucēju 
Rudņevu, kurš par papildu konkurentu nemaz 
nebēdātu: «Ja ieradīsies jauns uzbrucējs, labāk 
būs arī man. Lielāka konkurence man palīdzēs 
kļūt stiprākam. Un tad treniņos redzēsim, 
kurš ir labāks. Tas tad arī spēlēs. Punkts.»

Ilgu laiku Hamburga cerēja uz paragva
jieša Rokes Santakrusa piekrišanu, taču šis 
futbolists izvēlējās palikt spāņu «Malaga». 
Šobrīd aktuāla ir horvāta Nikicas Jelaviča 
(«Everton») iegāde, taču tad HSV nāktos pa
tukšot maciņu par septiņiem miljoniem eiro. 
Izsviest tādu naudu parādu nomāktais klubs 
atļauties īsti nevar, tāpēc tiek meklēti citi ri
sinājumi. Viens no tādiem bija tieši Rudņeva 
pārdošana. «Ja mēs pārdotu Rudņevu, ko pa
tiesībā nevēlamies, tad vajadzētu vietā atrast 
simtprocentīgu aizvietotāju,» uzskata Finks. 
Pēc viņa domām, Jelavičs tāds patiešām būtu, 
taču vēl jāņem vērā arī paša Rudņeva vēlmes. 
Bez viņa un aģenta piekrišanas neviens da

rījums cauri neies. Un Rudņevs šajā sakarā 
izteicies pietiekami skaidri: «Es neierados 
Hamburgā, lai pēc gada dotos prom. Vēlos 
«izsisties» bundeslīgā!»

Tikpat nepārprotami Artjoms licis no
prast, ka mūsu futbolista pakalpojumos ie
interesētais Glāzgovas «Celtic» var «iet be
kot»: «Kāpēc gan lai es Vācijas bundeslīgu 
mainītu pret Skotiju? Nekādā gadījumā!» 
Konkrētas sarunas ar Rudņeva aģentu gan 
skotiem aiztaupīja ne tikai kategoriskais uz
brucēja atteikums. Arī «Celtic» piedāvājums 
Hamburgai trīs miljonu eiro apmērā vācie
šiem licis pasmīnēt. Galu galā pirms gada 
HSV par Rudņevu Poznaņas «Lech» pār
skaitīja 3,5 miljonus eiro, bet pērnajā sezonā 
Latvijas izlases futbolists savu cenu ir pacēlis. 
Tāpēc cenai vajadzētu būt vismaz pieciem 
miljoniem eiro, lai Hamburga par iespējamo 
darījumu sāktu runāt. Transfēru logs gan būs 
vaļā līdz augusta beigām, un nevar izslēgt, ka 
neveiksmīga sezonas starta gadījumā runas 
par iespējamo pārdošanu vēl būs dzirdamas. 
Piemēram, pirms nedēļas kļuva zināms par 

Anglijas premjerlīgas kluba «Stoke City» in
teresi.

Van der Vārts salīdzina 
Rudņevu ar spoku

Pret kluba maiņu ir ne tikai pats Rudņevs, 
bet arī HSV fani, kas cer, ka klubam pietiks 
prāta paturēt vismaz vienu no diviem spēlētā
jiem, kurš pērn pārsniedza desmit gūto vārtu 
atzīmi. Tā kā pat HSV vadība ar izteikumiem 
presē šovasar nerūpējās, lai Artjoma pozīcijas 
klubā stiprinātu, līdzjutēji pārbaudes mačā 
pret Milānas «Inter» savu atbalstu apliecināja 
ne pirmoreiz. Fanu vērtējumā Rudņevs pērn 
bija trešais labākais komandas spēlētājs (aiz 
Adlera un Sona), un, kad desmitajā pārbau
des mačā šovasar Artjoms beidzot guva vār
tus, fani uzbrucēja uzvārdu skandēja tik skaļi 
un ilgi, ka vietējai presei nācās atzīt – kluba 
10. numurs tiešām pilsētā tiek mīlēts. Arī pats 
Rudņevs pēc spēles bija krietni atvieglots un 
sev netipiski runīgs intervijās «mix» zonā. 
«Lēmums, protams, ir trenera ziņā, taču man 
ir laba sajūta,» izredzes iegūt vietu pamatsa
stāvā sezonas priekšvakarā vērtē Artjoms.

Kādu pārsteigt gan jaunajā sezonā viņam 
diezin vai izdosies. Savus plusus un mīnu

sus bundeslīgas auditorijai Artjoms skaidri 
parādīja pagājušajā sezonā. Ikviens zina, ka 
daugavpilietis nav bumbas virtuozs vai fili
grānu piespēļu dalītājs  – īstā Artjoma kva
litāte jāmeklē soda laukumā, kur viņš guva 
visus 12  vārtus pērn. HSV kapteinis holan
dietis Rafaels van der  Vārts mūsu futbolistu 
raksturojis šādi: «Rūdijs [Artjoma iesauka 
Hamburgā  – M.  O.] ir uzbrukuma spoks. 
Viņu ilgi nevar redzēt, bet tad viņš uzrodas 
un «aizsit» pretinieku prom. Tā ir klase.»

Par spīti tam, ka komandas sastāvu augstas 
kvalitātes futbolisti nav papildinājuši, HSV 
sporta direktors Kroicers atklājis, ka kluba 
mērķis ir sezonu noslēgt tabulas labāko seš
niekā, tādējādi kvalificējoties dalībai UEFA 
Eiropas līgā. Obligāts uzdevums gan tas ne
esot. Bet cik augstu latiņu sev uzlicis Rudņevs? 
«Pirms pagājušās sezonas mans mērķis bija gūt 
tieši 12 vārtu. Tagad man ir jauns plāns, ko gan 
neatklāšu. Vēlos spert nākamo soli un varu pa
teikt tikai to, ka ar 12 vārtiem man vairs nebūs 
gana! Vēlos kādreiz būt topa uzbrucēju lokā. 
Augsti mērķi var tikai papildus motivēt!» 

VIEDOKLIS

Kajs Šillers, 
Hamburger Abendblatt žurnālists:
«Tā kā Rudņevam savai spēlei vajag pārliecību, 
šobrīd viņam nav viegli. Artjoms pats saka, 
ka vēlas gūt vairāk vārtu nekā pērn. Man īsti 
neticas, ka tas izdosies. Domāju, ka Hamburgā 
visi būtu apmierināti, ja beigās Rudņevs atkal 
gūtu vismaz desmit vārtu. Taču viņam jāturpina 
attīstīties tehniski un taktiski, lai vispār tiktu 
pie iespējas. Ja tas notiks, tad viņš savu iespēju 
izmantos, ko parādīja jau pagājušajā sezonā.»

«Tagad man ir jauns plāns, ko gan neatklāšu. Vēlos spert nākamo 
soli un varu pateikt tikai to, ka ar 12 vārtiem man vairs nebūs gana! 

Vēlos kādreiz būt topa uzbrucēju lokā. Augsti mērķi var tikai  
papildus motivēt.»
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«mēs esam pelnījuši brāzienu...»  
tiešs ir Ivo Lakučs (attēlā). Viņa vadītā 

Latvijas BmX riteņbraucēju izlase viņnedēļ 
atgriezās no pasaules čempionāta, kuru pats 

Lakučs sauc par sliktāko, kāds latviešiem ir 
bijis. No trim mūsu braucējiem elitē tā arī 

neviens nepārvarēja pat 1/4 fināla barjeru, 
tostarp arī divkārtējais olimpiskais čempions 

māris Štrombergs. galveno treneri  
visvairāk sanikno nevis vājie rezultāti,  

bet gan sportistu attieksme.  
It sevišķi tas attiecas uz divkārtējo  

olimpisko čempionu...

Trase uzdzen bailes
Šogad pasaules čempionāts notika 

Jaunzēlandē, kam par godu bija uzbūvēta 
jauna trase. Lai arī Lakučs sagatavošanās 
plānus bija sastādījis, rēķinoties ar to, ka 
darīšana būs ar mazu trasi, klātienē re
dzētais pārspēja visas «cerības». «Mēs 
bijām gatavojušies mazai trasei, jo pērn 
Birmingemā arī bija supermaza trase. Bet, 
kad ieraudzījām šo trasi, tā bija vēl mazā
ka! Visas tās spēcīgās puses, kas bija mūsu 
sportistiem, tur izmantot nevarēja,» stāsta 
Lakučs. «Pirmā virāža bija tik saspiesta, ka 
visiem mūsējiem bija astes starp kājām. 
Nu, nevarēja, nevarēja noskaņoties, jo bija 
bail! Bail, jo bija daudz smagu kritienu. 
Mūsējie netika ar to galā – netika, jo esam 
izredzētie.»

Par izredzētajiem Lakučs sauc visu 
Latvijas BMX sabiedrību, jo ne visiem ir 
lemts, dots un iespējams ar šādu sporta 
veidu nodarboties  – jāstrādā ar to mate
riālu, kas ir. «Mēs, BMX sabiedrība, esam 
izredzēta publika. Mūsu nav daudz , esam 
tie, kas esam. Katrs ar savām īpašībām  – 
savām spēcīgajām, savām vājajām pusēm,» 



skaidro Lakučs. Un starp vājajām pusēm šo
reiz nespēja noskaņoties sezonas atbildīgā
kajam startam visnotaļ ekstrēmos apstākļos. 
Lakučs saka, ka, ierodoties sacensību norises 
vietā, viņš jau uzreiz ir sapratis, ka abi viņa 
audzēkņi – Štrombergs un Veide – neko se
višķu šeit neparādīs. Lai arī bija izstrādātas 
vairākas taktikas braucieniem, arī tās panā
kumus šoreiz nenesa. «Diemžēl neviena no 
mūsu taktikām nerealizējās. Mankum bija 
taktika pagaidīt, kad visi «noveļas», taču tā 
braucienos ne reizi nerealizējās. Māris atkal 
uzreiz pateica, ka šī nav viņa trase, viņam ir 
bail,» stāsta Lakučs.

Ikdienā individuāli strādājošais Toms 
Mankus sāka viscerīgāk, taču arī apstājās 
1/4 finālā. Fons sacensībām Jaunzēlandē bi
jis iespaidīgs. Jau pirmajā ceturtdaļfinālā 
divi galvenie favorīti Konorss un Vilabijs sa
rīkoja tik masveidīgu kritienu, ka braucienā 
uzvarēja sportists, kurš no starta aizbrauca 
pēdējais. «Vienaldzīgo nebija – katrā braucie
nā kāds krita. Treneri sēdēja, aizklājuši acis. 
Iedomājies  – visu gadu trenējies pasaules 
čempionātam, kas beidzas ar kritienu jau pēc 
divām sekundēm.» Ivo Lakučs stāsta, ka gata
vošanās pasaules čempionātam noritējusi pēc 
plāna, fiziskie rādītāji arī sasnieguši plānotās 
atzīmes. Taču specifiskajā trasē priekšrocības 
bija tiem, kas prata sevi startiem noskaņot – 
latviešu starp viņiem neesot bijis. «Pirmo 
reizi finālā bija pārstāvētas astoņas dažādas 
valstis. Ja paskatās tos uzvārdus, tad daži tur 
ir tādi, kurus galīgi finālā neviens negaidīja.»

Kad līderis ir kritis...
Pasaules čempionātā Latviju nepārstā

vēja Edžus Treimanis, kuram dalību liedza 
savainojums. «Visu šo iespaidu paspilgtināja 
Treimaņa kritiens Beļģijā. Bijām pirms pa
saules čempionāta pie viņa slimnīcā. Viņa 
savainojums ir nopietns – bija divas nedēļas 
jāguļ slimnīcā,» pārējo braucēju nedienas 
pasaules čempionātā ar Treimaņa nedienām 
Eiropas čempionāta pēdējā braucienā sasais
ta Lakučs. Dienu pirms kritiena Treimanis 
teicamā stilā uzvarēja un nodrošināja sev 
sudrabu Eiropā. Lakučs saka, ka Treimaņa 
sniegumu pirmās dienas finālbraucienā sauc 
par augstāko pilotāžu un skaistāko braucienu, 
kādu redzējis, tāpēc treniņos to rādīs visiem 
jaunajiem BMX riteņbraucējiem. Pateicoties 

Treimaņa taktiskajiem manevriem, otro vie
tu tajā posmā izcīnīja Veide. «Tobrīd bijām 
tādā virsotnē, bet pēc tam – tikai lejā un lejā. 
Tas ir sports – mums ir jāpieņem sava 
sakāve,» atzīst Lakučs.

Treimanis savainojumu guva 
Eiropas čempionāta noslēdzošajā 
posmā dienu vēlāk, kad neko vairs 
viņam nevajadzēja. Iespējams, tas 
lika zaudēt modrību un finālbrau
cienā piedzīvot smagu kritienu – kā 
vērtē Lakučs, Treimanim neraksturīgu 
kritienu. Proti, nīderlandiešu braucēja agre
sīvā darbība izprovocēja Treimaņa kritienu, 
kura rezultātā Edžus ar savu elkoni pats sev 
iesita pa liesu un – nonāca slimnīcā. Lakučs 
savulaik ir pieredzējis analogu savainojumu 
un paredz, ka savi trīs mēneši paies, līdz varēs 
sākt atkal ar pilnu sparu trenēties.

Pirms Londonas spēlēm sev nerak
sturīgu un smagu kritienu pieredzēja 
Māris Štrombergs, kura sekas iecirta robu 
Štromberga psiholoģiskajā sagatavotībā, tā
pēc Lakučam nācās krietni nopūlēties, lai arī 
otrais olimpiskais zelts nonāktu pie Useina 
Bolta uz riteņa. Ar Treimani būšot citādi: «Es 
zinu, ka Edžus reaģēs citādi – viņš celsies un 
brauks. Ar viņu nebūs tik daudz jāauklējas, jo 
viņš ir tāds «cietāks rieksts». Ja godīgi, viņš 
pats ir priecīgs par to, ka beidzot var atpūs
ties, jo viņš sešus gadus no vietas bija star
tējis. Viņš ir tāds Kārļa Skrastiņa tips, kas 
startē, neraugoties ne uz ko. Zinu, ka pēc 
tāda kritiena olimpiādē, kāds bija Edžum, 

ne Māris, ne Rihards nebūtu piecēlušies un 
braukuši nākamajā dienā,» Treimaņa cīnītāja 
raksturu atzīmē treneris.

Tieši tāpēc vēl jo vairāk žēl, ka Treimanim 
pasaules čempionāts gāja secen, jo viņa teica
mā fiziskā forma komplektā ar svaigi iegūto 
pārliecību un cīnītāja īpašībām varēja atnest 
finālu kā minimums, ja ne pat kādu cēlme
tālu. «Pasaules čempionāts – zinu, ka tā būtu 
bijusi Treimaņa trase. Viņš ir tāds dullāks, īsts 
cīnītājs. Rezultāti pirms pasaules čempionāta 
rādīja, ka Edžus mums ir neformālais līderis. 
Lai arī Māris bija uzvarējis Eiropas čempio
nātā, mazliet atpūties un fiziski jutās vislabāk 
no visiem  (kontroltestu rezultāti bija labāki 
nekā pirms Londonas olimpiādes), tomēr 
Edžus bija mūsu līderis, tas ir jāatzīst. To es 

arī teicu sportistiem – mūsu līderis ir kritis. 
Visi to arī saprata, jo viņš bija labi ieskrējies.»

Lakučs paredz, ka Treimanis ātri atgūs 
savu sportisko formu, jo fiziskā bāze 

esot laba, taču šo pasaules čempio
nātu viņš gan nekad neatgūs, un 
par to  – žēl. «Man visvairāk bija 
žēl par to, ka viņš bija sasniedzis 
tādu līmeni, bet nevarēja to no
demonstrēt pasaules čempionātā. 

Iepriekš viņam trūka tikai pārlie
cības, pārējais viņam visu laiku ir bijis. 

Viņam beidzot bija pārliecība, ka viņš ir uz
varētājs,» nožēlu pauž Lakučs.

Štrombergs snauž.  
Vai piecelsies?

Kamēr izlases līderim bija gultas režīms 
Beļģijā, tikmēr starp pārējiem trim aizstā
jējs neuzradās. Vēl vasaras sākumā Māris 
Štrombergs «SA» klāstīja, ka viņa sezonas 
galvenās sacensības būs tieši pasaules čem
pionāts, uz kuru viņš dosies ar ierasto mēr
ķi – visaugstāko. Lakučs tagad par šādu ap
ņēmību vien pasmejas. «Mums ar Māri bija 
mazliet skarbākas savstarpējās attiecības tikai 
tāpēc, ka nejutu, ka viņš brauc uz pasaules 
čempionātu. Viņš bija spēcīgs, bet iekšēji, zi
not viņu visus šos gadus, man nebija pārlie
cības, ka viņš tur grib aizbraukt un uzvarēt,» 
savos novērojumos dalās Latvijas izlases gal
venais treneris. Lai palīdzētu Štrombergam 
veikt pēdējos sagatavošanās darbus pirms 
pasaules čempionāta, Lakučs Māri apciemoja 

ASV nedēļu pirms pasaules čempionāta, taču 
iekšējās sajūtas, kurām treneris ļoti uztico
ties, teikušas priekšā – te vairs neko saglābt 
nevarēs... «Es līdz šim domāju, ka viņš ir pro
fesionālis. Nedēļu pirms pasaules čempionā
ta satikos ar viņu ASV. Man uzreiz radās ie
spaids, ka nekādi viņam nebūs zelts. Tas mani 
arī nedaudz saniknoja.»

Šogad Mārim tika dota tik liela brīvība kā 
nekad iepriekš, un tagad Lakučs atzīst – tā bija 
kļūda. «Tas bija mājas darbs, kas viņam bija 
jāizdara. Man vienalga, kā viņš jutās pēc olim
piādes, Eiropas pēdējo kārto viņš nebrauca – 
viņam bija sešas nedēļas laika, lai savāktos. 
Viņš nekur nelidoja, es pat atļāvu, precīzāk – 
liku, viņam izlaist vienas sacensības Amerikā 
tikai tāpēc, lai viņam atnāktu atpakaļ gribēša
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«Pirmā virāža bija tik saspiesta, ka visiem mūsējiem bija astes starp 
kājām. Nu, nevarēja, nevarēja noskaņoties, jo bija bail!  

Bail, jo bija daudz smagu kritienu. Mūsējie netika ar to galā –  
netika, jo esam izredzētie.»
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na braukt ar riteni. Lai viņš uz pasaules čem
pionātu ierastos ar domu: nu, vismaz vienas 
sacensības gadā ir jānobrauc, un es braukšu! 
Viņš to neizdarīja,» Lakučs ir vīlies.

Ivo atzīst, ka neliela konflikta situācija ar 
savu titulētāko audzēkni ir izcēlusies jau se
zonas laikā pēc EČ posma Zviedrijā – pirmā, 
kur Māris šosezon neuzvarēja  (vēlāk sekoja 
divas otrās vietas Rīgā, taču Eiropas čempio
na tituls šā vai tā tika izcīnīts). Pirms katra 
starta treneris ar saviem audzēkņiem apspriež 
celiņu izvēli, taktiku brauciena laikā, lai visi 
letiņi, kas ir uz starta, pievāktu visas balvas. 
Kā atminas Ivo, tā esot bijusi pirmā reize visā 
karjerā, kad Štrombergs ar savu izvēli ir «no
peldējis». «Mums jau domstarpības sākās pēc 
Zviedrijas etapa, kad viņš pirmo reizi palika 
otrais Eiropas čempionāta posmā šosezon. 
Turklāt vēl izčakarēja Veidi. Māris gāja uz fi
nālu, es prasu: «Kurš celiņš?» Viņam bija otrā 
izvēle, taču to jau es zinu un pat neceru, ka 
viņš kādreiz izvēlēsies otro. Viņš saka: «Kaut 
kāds sestais...» Prasu kāpēc, viņš atbild, ka ne
zina. Es teicu, lai ņem labāk septīto vai asto
to, jo, paņemot sesto, viņš Rihardu iztraucēs, 
kuram ir piektais, tāpēc teicu, lai labāk ņem 
celiņu ārpusē. Viņš teica, ka saprata, aizgāja 
un... paņēma sesto.» Rezultātā  – pats otrais, 
Veide – peletona aizmugurē... «Tad jau es vi
ņam teicu: «Negribi tu braukt, vismaz netrau
cē citiem!»»

Kaut arī mēs neviens nezinām, ko tas no
zīmē  – būt divkārtējam olimpiskajam čem
pionam, Māra nostāja, ko viņš šogad pauda 
arī intervijā «SA» par atelpas sezonu, ar prātu 

šķiet loģiska un saprotama, jo neviens nav 
robots – pat ne Štrombergs. Lakučs gan pie
bilst, ka arī atelpai ir jābūt samērīgai un to 
Štrombergs šosezon ir sajutis, taču – nevaja
got arī pārspīlēt. «Ja tu esi čempions un neesi 
medaļu nopircis tirgū, tad pašam ir jāprot tikt 
galā ar sevi. Ja pats negribi ar to tikt galā, tad, 
atvaino – jāiet strādāt!» Viņu visvairāk neap
mierina attieksme, jo testi ir parādījuši – fi
ziski Māris ir spēcīgs, tur nekādu problēmu, 
nekādas lejupslīdes. «Ja mēs sākam filozofēt, 
tad  – ko viņš tādu ir izdarījis, lai 
viņam būtu grūti? Desmit ton
nu pārkrāmējis no punkta  A uz 
punktu B?! Viņš ir tikai olimpiādi 
vinnējis. Kas tas ir? Bez ārējā vei
dola, mediju uzmanības un savā 
galvā uzstādītām virsotnēm tās 
ir tādas pašas sacensības kā citas. 
Nu, nevar būt viņam nekāds nogurums! 
Testi to parāda, ka fiziski nekādu problēmu 
nav, viss ir šeit!» Ivo liek pirkstu pie pieres. 
«Viņš pats sev to ir iestāstījis – ka ir vinnējis 
zelta medaļu, tā, lūk, ir vērtība un nu viņš ir 
pelnījis atpūsties. Jebkurš uzņēmējs, nopelnot 
pirmo miljonu, iet pēc otrā, trešā, desmitā,» 
aktīvi žestikulējot, stāsta Lakučs.

«Ja es būtu redzējis, ka Konorss un Vilabijs 
nokrīt pirmajā braucienā, tad nodomātu – tā 
ir mana diena, divi titula pretendenti jau ir 
ārā!» uz neizmantotajām iespējām pasaules 
čempionātā uzmanību vērš Lakučs. «Ja ne
var sarunāt ar labu, tad būs jāpieņem kādi 
mēri. Zinu, ka viņa vecumā vairs nedrīkst 
tā atlaist, jo nav tā, kā viņam liekas, ka vie

nā brīdī varēs pateikt – no nākamās nedēļas 
metīšu nost svaru un smēķēšanu,» ironizē 
Lakučs. Treneris tic, ka Mārim Štrombergam 
esot pa spēkam arī trešais olimpiskais zelts, 
neskatoties uz vecumu un visu pārējo. Gadu 
gaitā treniņu process nav bijis akli virzīts uz 
olimpiādi ar domu «tagad vai nekad», saka 
Ivo, jo pats 29 gados vairs nav varējis būt tik 
ātrs, cik gribētu, tāpēc, trenējot nākamo pa
audzi, ir atstājis rezerves visiem, tostarp arī 
Štrombergam. «Rio olimpiāde – tā gan viņam 

būs «tagad vai nekad», bet pagaidām 
viņš ne tuvu vēl nav izspiests kā 
citrons,» vērtē Lakučs un piebilst: 
«Kādam tas var patikt vai nepa
tikt, bet viens ir skaidrs – Māris ir 
BMX riteņbraukšanas ģēnijs, otra 
tāda pasaulē nav!» Ivo saka, ka no 

šīs situācijas var paņemt arī pozitī
vo  – proti, nevajadzētu vairs būt prob

lēmām ar Štromberga noskaņošanu darbam. 
«Viss ir Māra rokās. Skaidrs, ka nevar katru 
gadu mākslīgi viņu noskaņot. Šis bija dabis
kais gads  – re, arī rezultāts...» Tāpat skaidrs 
esot arī tas, ka vienam pašam ļaut ziemā tre
nēties – kā to šogad pirmo reizi treneris atļā
vis – arī vairs nevarēs. Tas atkal paverot nāka
mo jautājumu – kurš pie kura ziemā brauks?

Ja vēlamies saskatīt pozitīvo, tad labā 
ziņa – Štrombergam pulveris vēl ir sauss. Šo 
sezonu čempions aizvadīja pusaizmidzis, par 
ko nu ir saņēmis trenera brāzienu un mo
dinātāja signālu sev pašam, ka laiks celties. 
Jautājums – kā viņš reaģēs? Nospiedīs, izkāps 
no gultas un dosies uz treniņu, vai arī – no
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spiedīs un... iesnaudīsies vēlreiz. Tā lidmašīnu 
uz Rio var arī nokavēt.

Burkāna vietā pātaga
Šogad uz pasaules čempionātu Latvijas de

legācija devās ārkārtīgi smalki bruņota ar visu 
nepieciešamo, par ko atzinīgus vārdus pelnī
jusi Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Tas 
gan acīmredzot sevišķi par labu nenāca. «Mēs 
nodrošinājām visu tik profesionāli kā nekad 
iepriekš. Es nezinu, ko viņiem vēl vairāk va
jag. Mēs viņus vedām «biznesa klasē» – ne jau 
klasiskajā izpratnē, bet tādā, ka bija mehāni
ķis, fizioterapeits, es. Viņiem viss bija – lai ko 
vajadzētu, viss bija nopirkts. LRF visu pavei
ca, bet, kad viss no malas ir izdarīts un ir jā
rāda rezultāti, tad atkal nav labi. Kad sakām, 
ka mums no malas nekā nav, federācija mums 
nepalīdz, tad atkal ir rezultāti,» paradoksu ie
zīmē Lakučs.

Sportā ne vienmēr viss izdodas, it seviš

ķi jau BMX, kur sadursmes ir ikdiena, bet 
Jaunzēlandē tās vispār bija sacensību priekš
plānā. Treneri Lakuču tik daudz neuztrauk
tu sliktie rezultāti, ja vien cēloņi būtu citi. 
«Mani visvairāk sadusmo attieksme. Es neko 
neteiktu, ja redzētu, ka čaļi ir ar pilnu atdevi 
cīnījušies, atdevuši trasē visu, un tad kaut kas 
nebūtu sanācis. Nevis – man bail, man bail!» 
Uz šāda fona savu lielo iespēju sagaidīja var
būt ne paši meistarīgākie, taču drosmīgākie 
braucēji. «Iekšējais mikroklimats komandā 
mums tagad ir skarbs, jo nav piedodams tas, 
ko es redzēju Jaunzēlandē. Bailes? Ja tu esi 
sportists, kurš ir parakstījies šim sporta vei
dam, un zini, ka kritieni var notikt, tad ar to ir 
jāsadzīvo. Bija redzams, ka daudziem braucē
jiem baiļu nebija, viņiem bija vienalga – viņi 
brauca, un tāpēc arī finālā tika tādi, kam tur 
normāli nevajadzētu būt.»

Dienu pēc neveiksmīgā pasaules čempio
nāta latviešu delegācija jau bija Amerikā, no 
kurienes tad arī lidoja uz Latviju. Taču vis
pirms Māra Štromberga mājās tika sasaukta 
pēdējā laika nopietnākā sapulce. «Es teicu, 
ka, lai vai kā, šis ir sliktākais pasaules čem
pionāts, ko esam aizvadījuši. Patiesībā – tikai 
divi latvieši jebkad ir tikuši pasaules čem
pionāta fināl – es un Māris. Vispār jau Māris 
ar savu sniegumu visiem ir aizmālējis acis, 
jo pārējie jau līdz finālam nemaz netiek, tas 

pats Treimanis ir beidzis sacensības jau pēc 
1/4 fināla, kaut gan ir varējis labāk. Skarbais 
jau ir izteikts  – redzēsim, ko tas būs ietek
mējis. Tagad ir pārdomu periods,» norāda 
Lakučs. Starp rindām ir salasāms (un gan jau 
arī sportistiem tika tieši pateikts) tas, ka, ja 
Jaunzēlandē redzētais vēl atkārtosies, nopel
niem bagātais treneris varētu paiet arī malā. 
«Es viņiem saku  – es neesmu akadēmiskais 
treneris, esmu cita tipa treneris. Ja šāds re
zultāts mums bija, tātad neesam kārtīgi kaut 
ko izdarījuši un labākus rezultātus nopelnī
juši, bet, lai to izdarītu, mums ir daudz vai
rāk jāstrādā. Man ir svarīgs viss kopums, arī 
attieksme. Ja tā nemainīsies, tad skatīsimies, 
kas notiks tālāk. Tagad arī sportistiem prasu, 
kādi ir viņu mērķi, jo tas, ko es no viņiem gri
bu, ne vienmēr sakrīt ar viņu mērķiem. Līdz 
šim ir sakritis, bet šogad izskatās, ka nesakrīt. 
Es teicu  – atklāti vajag runāt. Ja negrib, tad 
nebraucam uz pasaules čempionātu, es taču 

neesmu nekāds tūrists, kurš dodas uz otru 
pasaules malu, lai skatītos, kā mēs zaudējam.»

Dažreiz sportā ir jāpakāpjas kāds solītis at
pakaļ, lai pēc tam paspertu divus uz priekšu. 
Aizvadītais čempionāts noteikti bija vērtīgs 
gan Lakučam kā trenerim, kurš neliekuļo  – 
acīmredzot arī pats ir pieļāvis kļūdas, gan 
sportistiem, kas izgāja uz starta. Pārmaiņām 
esot jābūt, un vispirms  – attieksmē. «Ar šo 
pasaules čempionātu mēs nošāvām galīgi 
garām. Tā bija mūsu sakāve... Kārtējā. Tas 
jāatzīst. Būs jāpieņem mēri, kaut kas no «biz
nesa klases» obligāti jānogriež. Un turpmāk 
es gribēšu skaidri dzirdēt viņu mērķus un 
apņemšanos, nevis to, ko es gribu sasniegt. 
Pagaidām izskatās, ka man tas rezultāts ir 
svarīgāks bijis nekā viņiem pašiem. Tas attie
cas ne tikai uz Māri, bet arī visiem pārējiem,» 
apņēmības pilns strādāt ar jaunu sparu un iet 
pretī jaunām uzvarām ir Ivo Lakučs, Latvijas 
BMX izlases galvenais treneris. 

«Mums ar Māri bija mazliet skarbākas savstarpējās attiecības  
tikai tāpēc, ka nejutu, ka viņš brauc uz pasaules čempionātu.  

Viņš bija spēcīgs, bet iekšēji, zinot viņu visus šos gadus, man nebija 
pārliecības, ka viņš tur grib aizbraukt un uzvarēt.»

ë Edžus  
Treimanis bija ļoti 
labā sportiskajā 
formā, taču gūtais 
savainojums  
liedza viņam 
dalību pasaules 
čempionātā.

Vēl pavisam nesen 
tepat Mežaparkā 

Māris Štrombergs 
priecājās par 

uzvaru EČ posmā, 
bet psaules 

čempionāts bija 
viena vienīga 

vilšanās. ì
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JĒKABSONS TIc 
boksa atdzimšanai Latvijā

RAImONDS RUDzĀTS

«Neesmu vairs tādā boksa apritē.  
Daudz ceļoju, tāpat nav arī vairs sava 

kluba Čikāgā,» saka Ēriks JĒKABSONS, 
mēģinot sevi mazliet nostādīt ēnā.  

Lai nu kā, tādas augstākā līmeņa boksa 
pieredzes, kāda ir Jēkabsonam, Latvijā  

un tuvākajā tās apkārtnē nav nevienam, 
tāpēc izmantojām iespēju pieredzējušo 

boksa lietpratēju sastapt Latvijā  
un atsevišķus sarunas fragmentus uzlikt  

uz papīra. Laikā, kad mūspusē  
ļaudis arvien uzmanīgāk cenšas  
iedziļināties lielā boksa finesēs,  

lietderīgi ir uzklausīt kādu,  
kas tās pārzina.  

Un pieredzēts ir daudz...
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– Pie mums mainījies ir tas, ka ir parā
dījies viens spēcīgs pašmāju bokseris. Taču 
tas ir mainījis Latvijas sporta virtuvi – kad 
Mairis cīnījās Rīgā ar Deniju Viljamsu, no 
kura gan pāri vairs bija palicis tikai vārds, 
«Arēna Rīga» bija pilna. Kā tu vērtē to, ka 
arī Latvijā bokss var būt starp populārajiem 
sporta veidiem, kas nebūtu iedomājams 
kaut vai pirms diviem gadiem?

– Es domāju, tas ir ļoti pozitīvi. Tāpat kā 
visos sporta veidos, arī boksā ir svarīgi, lai 
būtu kāda spilgta zvaigzne. Tam vienmēr ir 
sekotāji  – līdzjutēji, mediju interese. Visiem 
patīk uzvaras, panākumi. Mairim varu novē
lēt tikai visu to labāko, viņa panākumi zinā
mā mērā varētu veicināt boksa atdzimšanu 
Latvijā. Jo īstenībā Latvijā mums ir bijis ļoti 
daudz labu meistaru, boksa skola mums ir 
bijusi unikāla. Snaudošais potenciāls vēl jop
rojām ir, bet acīmredzot, zinot Latvijas Boksa 
federācijas budžeta problēmas, ir grūti šo 
sporta veidu padarīt masveidīgu.

–  Latvijā jau mēs laikam nevienā spor
ta veidā nevaram runāt par masveidību  – 
esam pārāk maza valsts. Jācer uz spilgtiem 
talantiem, tādiem kā Mairis. Cita lieta, ka 
noteikti tādu talantu ir vēl, bet nav, kas vi
ņus pavirza, lai gan, ja mums ir tas snaudo
šais potenciāls, kā tu saki, tādiem vajadzētu 
būt.

– Ir. Es pats esmu sastapis. Ir cilvēki, kas 
bijuši labi, talantīgi bokseri, bet viņiem nav 
bijis sponsoru, kas pavirza. Labas treniņno
metnes dārgi izmaksā. Padomju laikos bija 
citādi – bijām amatieri, taču profesionāli tre
nējāmies, mums maksāja naudu, deva ēšanas 
talonus. Varēja trenēties bez robežām. Tagad 
ir grūti, turklāt mums vēl šeit ir postsovjetis
kā domāšana. Sporta federācijas gaida, kad 
valsts dos naudu un atbalstīs viņus. Būtu jau 
labi, ja valsts tiešām dotu pienācīgi daudz 
naudas, bet, ja tā nenotiek, tad ir arī pašiem 
jācīnās. (..) Sponsorus jāprot ieinteresēt. Pat 
ja dzīvo nabadzībā, ir jābūt savai vīzijai, kā si
tuāciju uzlabot. Ja paši pie tā nestrādā, tad jau 
no debesīm nekas nenokritīs.

–  Kā tu pats atradi boksu savā dzīvē? 

Domāju, varam teikt, ka tā vienmēr būs 
liela tavas dzīves sastāvdaļa, kaut arī pats 
šobrīd esi pagājis malā.

–  Bērnībā mēs dzīvojām ļaunuma impē
rijā Padomju Savienībā. Vienīgais labais šajā 
ļaunuma impērijā bija sports – valsts nodro
šināja visu. Es jau kopš agras bērnības nodar
bojos ar sportu – sākumā ar peldēšanu. Tad 
tēvs, kurš bija grieķuromiešu cīņas čempi
ons, aizveda mani uz cīņas nodarbībām, kur 
es trenējos pie Jāņa Zvejnieka un arī leģendā
rā Alberta Zvejnieka, kurš piedalījās Berlīnes 
olimpiskajās spēlēs, bija Eiropas čempions 
grieķuromiešu un brīvajā cīņā. Pāris gadus 
tur trenējos, kas man iedeva milzīgu fizisko 
bāzi. Nonācu boksā, jo man tēvam bija drau
gi, kas regulāri nāca pie mums uz mājām, – 
Jānis Lancers, Aloizs Tumiņš, Valdis Šķēle, 
Aivars Liepiņš. Es, mazais puika, starp šīm 
boksa leģendām augu. Viņi mani visu laiku 
kārdināja ar boksu, beigās es pats arī aizgā
ju. (..) Bokss kā sporta veids, kā filozofija, kā 
dzīves veids  – tie nav tikai panākumi ringā, 
bokss unikālā veidā transformē personību, 
atklāj aizvien jaunus apvāršņus. Pat ja neesi 
bijis nekāds pasaules čempions, ringā pava
dītais laiks attīsta morālas īpašības, psiholo
ģisko noturību. Bokss – tā ir gladiatoru cīņa 
ringā. Bieži vien nav laika domāt, viss notiek 
zemapziņā. Slavenais zobena meistars sa
murajs Majamoto Musaši slavenajā grāmatā 
«5 apļu grāmata» teica: «Zobens man ir taka, 
kas ved uz apgaismības ceļu.» Man arī bokss 
bija instruments, kas veda uz šo ceļu un atklā
ja jaunus apvāršņus.

–  Vienā brīdī padomju cilvēks nonāk 
ASV. Dzīvošana šeit, tad nonākšana ASV, 
kur bokss ir ārkārtīgi populārs, – kontrasts 
noteikti bija milzīgs. Kā tu atceries to laiku?

– Jā, tā bija unikāla pieredze. Man bija di
vas vietas, kur remdēju savas slāpes un pava
dīju brīvo laiku. Viena bija grāmatnīcas, kur 
bija visu veidu, arī PSRS aizliegtā literatūra. 
Tā bija paradīze! Es tajā laikā studēju arī teo
loģiju Čikāgā. Otra vieta  – boksa rings. Es 
tajā laikā gāju uz jebkuru boksa zāli Čikāgā, 
apstaigāju gandrīz visas. Vienkārši gāju iekšā 

JĒKABSONS TIc 
boksa atdzimšanai Latvijā
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un uzreiz sāku trenēties, kāpu ringā, sparin
goju ar vietējiem bokseriem. Man bija vienal
ga – pat nezināju, kāds kuram līmenis, panā
kumi. Tas pats bija ne tikai Čikāgā – to pašu 
darīju arī Kalifornijā. Braukāju pa Ameriku. 
Līdzīgi darīju arī ar Austrumu cīņu skolām. 
Dzīvojušam aiz dzelzs priekškara, tā man bija 
paradīze, leiputrija. Tas bija unikāli!

– Dzīvojot PSRS, bija ievākta informāci
ja par to visu? Kā izdevās to priekšstatu gūt?

– Tas vispār ir apbrīnojami, jo, mucā dzī
vojoši, pa spundi pat īsti nebaroti – visas bija 
ciet –, kaut kādā veidā mēs tās slāpes remdē
jām. Vienmēr atradās kāds avots, kaut kā mēs 
pie informācijas tikām. Kādreiz kādu žurnālu 
kāds atveda. «Black Belt», «Ringside», «The 

Ring»  – es atceros, tie žurnāli bija nodiluši, 
ar skoču salīmēti. Katru mazāko informāciju 
novērtējām, izvērtējām.

– Kā izdevās tikt ārā no dzelzs priekška
ra? Kuram katram tāda iespēja neradās...

–  Es tajā laikā biju ordinēts mācītājs. 
Laikrakstā «Padomju Jaunatne» bija publicēts 
tāds raksts: «Farizeji bez maskām.» Tas bija 
1987.  gads  – Gorbačova laiks. Pēkšņi vienā 
rītā parādījās šis raksts kopā ar diezgan lielu 
melnbaltu bildi. Bilde bija ļoti efektīga  – es 
biju paslepus nofotografēts tādā kaujas pozā 
ar baltu apsēju ap galvu. Raksts bija VDK pa
sūtījums, kur cita starpā bija minēti arī citi 
«nacionālšovinistiski noskaņotie» mācītāji  – 
Juris Rubenis, Māris Ludviks, Modris Plāte. 

Tur bija rakstīts, ka «jauno mācītāju kustība ir 
izveidojusi slepenu svēto tēvu kaujas grupu», 
bezmaz vai gatavi veikt valsts apvērsumu, ie
spaidot cilvēkus ne tikai garīgiem līdzekļiem. 
Raksts bija satriecoši unikāls, negaidīts PSRS 
laikos. Tā bilde arī bija efektīga. Šo rakstu, 
es nepārspīlēju, pārpublicēja visā PSRS. Pat 
pēc gadiem desmit divdesmit krievu politiķi 
man nāca klāt un teica, ka atceras to rakstu, 
daudziem tas pat bija izgriezts un saglabāts. 
Sak, tur Latvijā ir stipri mācītāji. Tagad par to, 
protams, var pasmaidīt, bet tad tā bija diez
gan drūma lieta, jo daudzi bija nobažījušies 
par to. «Čeka» tā darīja – viņi kompromitē
ja un varēja ieslodzīt «psihenē» vai izsūtīt uz 
Sibīriju, vai kā savādāk represēt. Bet tas bija 
Gorbačova laiks, viss notika civilizētāk. Man 
palīdzēja publicitāte. Pēc raksta publicēšanas 
gāju uz savu Mežaparka baznīciņu, un tur 
bija pārpildīts. Bija sanācis kārtīgs cilvēku 
pūlis. Bija ļoti daudz jauniešu, starp viņiem 
arī 16 gadu vecais Ainārs Šlesers, kas gribēja 
stāties šajā kaujas grupā, lai aizsargātu baznī
cu. (Smaida.) Tad vēl pēc tam bija ASV prezi
denta Ronalda Reigana pirmā vizīte Maskavā. 
Mani savukārt Rīgā intervēja amerikāņu 
raidsabiedrības, attēloja kā valsts ienaidnie
ku. «Čekai» tas ļoti nepatika. Man bija dažādi 
draudi, arī praktiskas konfrontācijas, kas ap
draudēja manu un stāvoklī esošās sievas dzī
vības, tāpēc mēs nolēmām izbraukt.

–  Drīz pēc nonākšanas ASV tu atvēri 
savu boksa klubu Čikāgā. Lielākai daļai šeit, 
Latvijā, priekšstats par boksu ir no filmām 
par Rokiju. Diemžēl, bet tā ir. Tajās filmās, 
ko mēs redzam, ASV boksa zāles tiek atspo
guļotas mazas, noplukušas, askētiskas, kas 
savā ziņā piešķir tādu romantismu tam vi
sam. Tu vari tagad pastāstīt, kā tas īstenībā 

izskatās boksa Mekā Amerikā – sporta zāļu, 
sporta klubu princips?

–  Īstenībā  – diezgan precīzi. Es Čikāgā 
savulaik esmu apbraukājis principā visas 
boksa zāles, lielākā bija «Windy City Gym». 
Tur ir ļoti daudz Holivudas filmas filmētas, 
arī «Rokijs». Treneris tur bija Sems Kolona, 
kura pazīstamākais audzēknis bija Endrū 
Golota  [četras reizes cīnījās par pasaules 
čempiona jostu supersmagajā svarā – R. R.]. 
Tur tiešām bija tikai divi ringi. Viss bija tā 
omulīgi. Koka parketa grīdas, gaiss piesma
cis – viss tā kā filmās. Karstums – nenormāls. 
Jau pirms iesildīšanās biju sasvīdis. Veci mai
si, ar skoču un izolācijas lentēm aptīti, daži 
«dzelži»... Viss tā ļoti primitīvi. Bet tur bija 
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ç Bokss nav kautiņš, tur guļošos 
 nesit – tiem padod roku.  
To zina arī Ēriks Jēkabsons.
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lieli sparingi, uz zāli nāca vairāki pasaules 
čempioni. Tur bija īstā boksa Meka. Es pats 
arī tur gāju, sparingoju, vedu savus cilvēkus 
uz turieni. Arī brāļi Ritenieki vienreiz bija at
braukuši uz sparingiem, kad viņi vēl bija pui
kas. Tā ir, ka daudzi boksa klubi ir noplukuši 
un diezgan trūcīgi. Tas klubs, kas man bija 
Čikāgas priekšpilsētā Lombardā, bija tāds 
lepnāks. Vidēji liels klubs ASV, Latvijas 
mērogos būtu ļoti liels. Tur bija svaru 
zāle, rings, maisi, mazs bāriņš. Ļoti mājīgi 
iekārtots. Daudzi latīņamerikāņi, melnā
dainie, kas paši bija boksējušies, iebraucot 
manā klubā, ar apbrīnu teica: nekad ne
esam redzējuši tik tīru, tik labi iekārtotu 
klubu. Man bija augsti griesti, kur bija ie
kārtots, ka varēja sist pa maisu, kas slīdēja 
uz priekšu, tad nāca atpakaļ. Gluži kā pre
tinieks. Bija laba atmosfēra. Daudzi zināja, 
ka esmu mācītājs, nāca visdažādākie cilvē
ki. Bieži arī dažādi mediji – gan avīzes, gan 
televīzija. Daudzus trenēju, pats trenējos, 
iemantoju daudz dažādu draugu. Daudzi 
amerikāņi sāka nākt arī uz latviešu baznīcu. 
Tā tam vajadzētu būt nopietnā boksa klubā – 
kad ir ne tikai fiziski treniņi, bet ir arī garīga 
audzināšana, mentālā spēka trenēšana.

–  Cik esmu interesējies par pasaulē va
došajiem bokseriem, viņus var iedalīt divās 
grupās – ir ļoti reliģiozi bokseri un ir tādi, 
kas reliģiju nelaiž sev tuvumā. Vidusceļa 
nav. Kā tava pieredze rāda?

– Absolūto amerikāņu vairākumu var no
saukt par ticīgiem un reliģioziem. Ticība un 
reliģija nav viens un tas pats, bet lūgšanas 
lielākā daļa skaita. (..)  Apzināti vai neapzi
nāti, daudzi šie cīnītāji ir nonākuši pie šīm 
vērtībām, daudzi pat dzeju raksta. Uz manu 

klubu nāca arī Leons Spinkss [1978.  gadā 
kļuva par neapstrīdamu pasaules čempionu 
supersmagajā svarā, uzvarot pašu Muhamedu 
Ali – R. R.], esmu arī viņa dēlu trenējis, bet 
ar pašu Leonu esmu pat ringā kopā iekāpis – 
varu palielīties. Draudzīgi pakustējāmies  – 
pasparingojām.

–  Leons Spinkss ir boksa leģenda, viņa 
uzvaru pār Ali sauc par boksa visu laiku 

lielāko vilšanos – tas, no Ali fanu pozīcijām 
raugoties. Kāda bija šī izcilā personība? 
Vispār viņa karjera pēc uzvaras pār Ali īste
nībā sāka iet pa lejupejošu līkni.

–  Jā, viņš nevarēja nomenedžēt savu lie
lo naudu  – viņš bija miljonārs  –, zināmā 
mērā trūka disciplīnas un nebija arī garīga 
mentora. Līdzīgas problēmas savā laikā bija 
arī Maikam Taisonam, kad nomira Kazs 

d’Amato  [viens no visu laiku slavenākajiem 
boksa treneriem, Maika Taisona «izveido
tājs»  – R.  R.]. Taisons apjuka, un apkārtējie 
to izmantoja, it sevišķi Dons Kings. Leons 
Spinkss bija ļoti patīkams cilvēks. Es trenē
ju vienu no viņa dēliem Tomiju  (viņam bija 
divi), kurš bija smagsvars un nāca pie manis 
uz klubu. Es ar viņu sparingoju, trenēju, jo 
puisis bija spēcīgs, bet viņam bija daudz kļū

Snaudošais potenciāls vēl joprojām ir, bet acīmredzot,  
zinot Latvijas Boksa federācijas budžeta problēmas, ir grūti šo 

sporta veidu padarīt masveidīgu.

Neatsveramu pieredzi, ko vēlāk  
izmantojis savas boksa treniņu  

metodikas izstrādei, Jēkabsons ir guvis 
arī slavenajā Šaolī klosterī Ķīnā. è

é Ērika dēls 
Roberts šajās 
dienās iekārtojas 
Losandželosā. 
Kamēr par 
profesionālo 
boksu vēl domā, 
tikmēr aktiera 
karjerā pirmie 
soļi jau ir sperti 
un jaunā dzīves 
vieta tikai 
palīdzēs spert 
nākamos.

ì Jēkabsons savas dzīves laikā ir iepazinis dažādas 
cīņu mākslas, gūto pieredzi integrējot arī boksā. 
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du, arī mazliet morāli atbalstīju. Es nezināju, 
ka viņš ir Spinksa dēls. Pēc tam tas puika sapi
nās ar neīstajiem cilvēkiem un uz brīdi nonā
ca cietumā, lai arī viņš nebija gangsteris. Kad 
viņš bija cietumā, viņš avīzē lasīja rakstu par 
mani. Viendien ienāca zālē melnādaina sie
viete, kas nokliedza manu vārdu un nāca ap
skaut. Es domāju – kas notiek?! Skatos, durvīs 
parādās pats Leons Spinkss, boksa leģenda, 
ko uzreiz varēja atpazīt, un prasīja, vai drīkst 
ienākt. Viņi teica, ka dēls ir licis mani obligāti 
atrast. Tā arī Leons katru dienu nāca trenē
ties. Viņš bija ļoti, ļoti pazemīgs. Par viņu ir 
uzņemta arī dokumentālā filma, ko uzņēma 
arī manā klubā.  (..) Viņš bija leģendārs, vi
ņam regulāri maksāja lielu honorāru, lai kādā 
līmenī arī cīnītos. Viņš bija ļoti pazemīgs, bija 
patīkami ar viņu strādāt. Abi apmainījāmies 
ar tehniku. Tā bija ļoti liela bagātība, ko varēja 
iegūt no tādiem cilvēkiem. Bieži bija tā, ka es 
kaut ko darīju ofisā, bet viņš pieklauvēja pie 
durvīm un prasīja: «Vai es drīkstu tam cilvē
kam kaut ko pamācīt?» Es teicu: «Leon, beidz 
man to vaicāt! Šis ir arī tavs klubs, mēs esam 
ģimene.» Bet viņš tāpat vienmēr vaicāja.

– Redzot bokserus ringā, to tā nepateik
si. Nezinu, kā ir Amerikā, bet vismaz lielai 
daļai cilvēku Latvijā viedoklis par boksu 
ir visai greizs  – sak, tur jau ringā kaujas! 
Bokseriem ir ļoti sāpīgi to dzirdēt. Vai tādā 

boksa zemē kā Amerika arī cilvēku izpratne 
par šo sporta veidu ir citā līmenī?

–  Ir! Noteikti. Bokss ir daļa no kultūras. 
Skaties filmas, seriālus – tur vienmēr kaut kur 
parādās bokss. Vienmēr ir arī reliģiska simbo
lika, bet, ja tā pievērš uzmanību, arī bokss kaut 
kādā kontekstā parādās. Bokss ir leģendām 
apvīts, bokseri tur ir gladiatori. Bokss tur ir 
nodēvēts par «sweet science» jeb saldo zinātni. 
Bokss ir ļoti fiziski smags sporta veids, bet tas 
ir arī kā šahs – ļoti mentāls, garīgs un filigrāns. 
Ļoti smalks. Cilvēkiem, kas to nesaprot, var 
likties, ka tur divi vīri bez sajēgas viens otru 
dauza ringā. Bet tā jau nav. Un Amerikā to 
saprot. Protams, amerikāņiem ir šī gladiatoru 
mentalitāte, viņiem patīk, ka cīnās par uzvaru. 
Ieejot restorānos, vienmēr pie sienas ir slave
nu bokseru bildes ar autogrāfiem. Bokss ir vi
sur – tā ir arī daļa no daiļliteratūras. Bokss ir 
ļoti populārs, bet patīkami ir tas, ka cilvēki sa
prot šo sporta veidu. Pie mums, Latvijā, tas tā 
diemžēl nav – es ar to regulāri sastopos. Sak, 
bokseri ir atdauzītie. Svarīgi, kāds ir konteksts. 
Labi, ka tagad ir tāds Mairis, kas ir patīkams, 
inteliģents cilvēks.

– Laikam jau ir vajadzīgs kāds, kas rāda 
ceļu, kuram cilvēki seko. Tad arī cilvēki sāks 
ieklausīties tajā, ko viņš saka.

– Ja tev ir panākumi, tituli, esi čempions, 
tad būs kā ar brāļiem Kļičko, kas ir elki, parau

gi. Kļičko brāļi runā daudzās valodās, viņiem 
ir augstākās izglītības  – viens pat ir ārsts  –, 
viņi ir patīkami cilvēki.

–  Pieminēji Leonu Spinksu. Ar kādām 
vēl boksa leģendām ir sanācis strādāt kopā, 
kas būtu īpaši izceļami?

–  Es vairāk sadarbojos ar Semu Kolonu, 
bet ar daudziem citiem esmu ticies, viņi ir 
nākuši pie manis un trenējušies. Andžels 
Manfredī  [slavens vidējā svara bokseris 
90.  gadu beigās], Oļegs Maskajevs  [kādrei
zējais pasaules čempions supersmagajā sva
rā WBC versijā] ir bijuši pie manis klubā, 
Darnels Nikolsons, Olivers Makkols [arī WBC 
jostas īpašnieks supersmagajā svarā savulaik]. 
Tā kustība ir bijusi diezgan liela. Biju labā vie
tā Čikāgas priekšpilsētā, daudzi ir satikti.

–  Tavs dēls Roberts ir uzaudzis Čikāgā. 
Esam par viņu jau rakstījuši, viņš ir sasnie
dzis ievērības cienīgus panākumus  – uzva
rējis arī prestižajā «Golden Gloves» turnīrā. 
Ko viņš šobrīd dara? Ies profesionālā boksa 
vai kādu citu ceļu savā dzīvē?

–  Šobrīd brauc uz Losandželosu. Par nā
kotni īsti nezinu – labāk viņam pašam jāpra
sa. Ir paņēmis dažu mēnešu pauzi, taču zinu, 
ka nopietni trenējas. Šobrīd viņš pārvācas uz 
Losandželosu. Tur ir arī lielākas treniņu ie
spējas. Visu cieņu Semam Kolonam un viņa 
Čikāgas centrālajam boksa klubam, bet tur 

ir neliela rutīna iestājusies. Tur ir diezgan 
primitīva treniņu rutīna, tā nav pietiekami 
«smeķīga» un radoša. Labiem bokseriem va
jag treniņu daudzveidību. Vajadzīgs ir atsvai
dzinājums treniņu metodikā. Semam ir ļoti 
daudz bokseru, viņam nav laika ar katru indi
viduāli strādāt. Roberts Čikāgā ir uzaudzis un 
nodzīvojis visu savu dzīvi, tāpēc tagad dosies 
uz Losandželosu, kur ir daudz pasaules čem
pionu un čempionu treneru. Tad jau redzēs.

– Ar domu par profesionālo boksu? Vai 
par to vēl nav līdz galam domāts?

–  Par to vēl nav domāts. Tagad svarīgi ir 
nomainīt lokāciju  – kā būs tālāk, redzēsim. 
Atbalstu visu, ko viņš dara, bet boksam – tam 
tomēr ir jābūt arī aicinājumam. Katrā ziņā vi
ņam jau tā ir unikāla pieredze.

– Var vilkt paralēles ar tavu bērnību. Tev 
apkārt bija Tumiņš, Lancers un citi, viņam – 
Leons Spinkss un pārējie.

– Jā. Mani puikas jau kopš bērnības ir bok
sā. Regulāri kāpa ringā un stājās pretī vecā
kiem bokseriem.

– Kādas, tavuprāt, ir būtiskākās īpašības, 
kas nepieciešamas, lai sasniegtu boksa vir
sotnes?

– Protams, neatlaidība, darba mīlestība un 
disciplīna. Es pat teiktu, lielā mērā arī attīstīta 
garīgā pasaule, mentālais spēks. Te ir tāds pa
radokss. No vienas puses, to var nosaukt par 
spēcīgu «ch’i» enerģijas attīstīšanu, no otras 

ç Ēriks ringā 
pilnā sparingu 
ekipējumā.

ç Savulaik 
Jēkabsonam 
Čikāgā bija pašam 
savs boksa klubs, 
kurā sviedrus ir 
lējušas daudzas 
boksa leģendas.
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puses  – par «killera» instinktu, jo bez tā jau 
arī nevar. Jābūt maksimālai koncentrēšanās 
spējai, lai izpildītu to «final touch» un no
kautētu pretinieku. Tā ļoti daudziem trūkst. 
Mūsdienās mentāli ļoti spēcīgu personību 
boksā nav daudz. Kādreiz bija «Sugar» Rejs 
Leonards, Mārvins Haglers. Tie bija fenome
nāli bokseri. Es pats esmu strādājis ar dau
dziem bokseriem, kas ir ātri, spēcīgi, musku
ļoti, var vienā elpas vilcienā sist pa maisu kā 
mašīnas 15 raundu, bet viņiem trūkst tā «kil
lera» instinkta. Es teicu: «Iztēlojies, ka kulaka 
galā ir naža asmens, tev ir jāizduras manām 
«ķepām» cauri. Vizualizē!» Tad es jutu – jā, si
tienam uzreiz bija cita jauda. Tā iepriekš viņš 
sita no visa spēka, bet nebija tas. (..) Attīstīta 
iekšējā pasaule atšķir labus boksa amatniekus 
no īsta meistara. Taču ne visi par tādiem kļūst.

– To vispār var iemācīt?
– Es domāju, ka ļoti daudz var iemācīt un 

iemācīties, bet ne visiem ir aicinājums. Vari 
kļūt par labu cīnītāju ringā, bet nekļūt par iz
cilu bokseri. Tas ir individuāli. Reizēm uz zāli 
atnāk tāds talants, kuram viss ir – ātrs, spēcīgs. 
Liekas, tūlīt, tūlīt būs, bet nenotiek. Tajā pašā 
laikā viņam līdzās trenējas cilvēks, kuram ne
viens nepievērš tādu uzmanību. Cilvēks kaut 
kā kuļas, trenējas, viegli viņam neiet, bet viņš 
ir mentāli spēcīgāks un beigās izaug un pace
ļas kā gulbis no pīlēnu bara.

– Ko boksā iemāca zaudējums cīņā? Kāda 
tam ir vērtība?

–  Zaudējums stiprina pazemību un spēju 
mācēt zaudēt. Ir jāprot zaudēt. Tā ir pazemība 
un realitātes pieņemšana. Ja mēs tikai par bok
su runājam, tad zaudējums tieši to arī nozīmē, 
bet vienlaikus dod inspirāciju strādāt, lai vairs 
to nepiedzīvotu, novērstu. To ir iespējams iz
darīt. Caur zaudējumu boksā nāk arī daudz 
kas pozitīvs, it sevišķi karjeras agrīnajā pos
mā. Kad bokseris mācās, ir labi zaudēt. Kad 
neesi superzvaigzne, bet jūti, ka izlaid sitienus, 
ir trūkumi tehnikā, raksturā. Daži zaudējumi 
nav slikti. Muhamedam Alī ir slavens teiciens: 
«Čempions netiek noteikts pēc uzvaru skaita, 
bet pēc tā, cik reižu viņš pieceļas.»

– Vladimiram Kļičko mēs mūsdienās va
ram saskaitīt piecas pasaules čempiona jos

tas. Tāda milzīga sazarotība ir pārņēmusi 
boksu. Kādreiz tas, kas bija WBC čempions, 
arī neapšaubāmi bija pasaulē stiprākais vīrs. 
Tagad izskatās, ka tas vairāk velk uz biznesa 
pusi, mazāk izceļot boksa pamatprincipus.

–  Diemžēl tā tas ir, es tev piekrītu. Tās 
asociācijas ir pārāk daudz, tad vēl visas bau
mas par korupciju. Daudz kas ir zudis, bet 
bokss vēl joprojām ir ļoti populārs Amerikā. 
Tiesa, bīstami tuvu ir pietuvojies MMA, kas 
ir ļoti populārs. Arī gladiatoru cīņas, kas ir 
dzīvākas, aktīvākas. Boksā diemžēl ir zināma 
stagnācija.

– Ir zināms, ka gan Vācijā, gan Ukrainā 
ik reizi, kad cīnās brāļi Kļičko, tiek uzstādīti 
lielie ekrāni, cilvēki iziet ielās un skatās cī
ņas. Vai Latvijā kas tāds būtu iedomājams?

–  Šaubu nav  – varētu tā būt. Es pirms 
kāda laika biju Ķīpsalā iebraucis, kad Elvim 
Mihaiļenko bija titulcīņa. Arēna bija pilna, 
bija labs šovs. Viss bija labi un gudri noorga
nizēts. Tā ka cilvēki ir gatavi to skatīties. Maira 
gadījumā, kad viņam ir atpazīstamība, spon
sori, kopīgu cīņas skatīšanos varētu īstenot.

– Daudzos sporta veidos var dzirdēt tre
nerus runājam, ka latvieši nekad nebūs labā
kie tajā un tajā sporta veidā, jo trūkst mums 
tādu un tādu īpašību. Latvietī ir boksa gēns? 
Esam tomēr tauta, kas pieradusi cīnīties.

–  Es piekrītu. Tomēr mums ir bijuši arī 

meistari. Tagad ir Mairis. Latviešiem ir cīnī
tāja gēns, bet tas izpaužas citādi nekā citām 
nācijām. Mēs esam tādi lēnprātīgi, mierīgi. 
Bet, kad latvieti sakaitina, viņš ir motivēts 
un mērķtiecīgs, viņš savu mērķi var sasniegt. 
Un mums jau ir bijuši labi meistari – Tumiņš, 
Lancers un citi. Drīzāk problēma ir tajā, ka 
mums ienaidnieks ir nevis ārējais, bet iekšē
jais. Atbraucot uz šejieni no Amerikas, mani 
bieži vien kaitina, ka cilvēki gan ziemas, gan 
vasaras olimpiskajos sporta veidos brauc uz 
pasaules un Eiropas čempionātiem, olimpis
kajām spēlēm, un es dzirdu teju visus trenerus 
pirms startiem sakām: «Nuuu, ja mums pa
veiksies, tad būs 9. vieta.» Vai arī: «Ja mums 
paveiksies ar izlozi, tad varam cerēt uz kādu 
5.  vietu labākajā gadījumā.» Saproti, tas viss 
iestrādā to negatīvo plānu. Nu, kā var kaut ko 
tādu vispār teikt?! Ir jācīnās par pirmo vietu, 
par olimpisko zeltu, neskatoties uz to, kādi re
zultāti iepriekš ir bijuši. Ir jāmotivē savi spor
tisti! Latviešiem trūkst šīs garīgās noturības. 
Tas pats tikko bija basketbolā – mūsu juniori 
vinnē, vinnē un vinnē, bet beigās pretinie
kiem sakrīt un mūsējie tomēr zaudē. Amerikā 
lielu nozīmi gan individuālajos, gan koman
du sporta veidos pievērš motivēšanai, uzva
rētāju mentalitātei, kas tiek trenēta, mācīta. 
Vienalga, kādā līmenī sporto, tu tiec motivēts 
kā olimpiskais čempions. 

Latviešiem trūkst šīs garīgās noturības. Tas pats tikko bija 
basketbolā – mūsu juniori vinnē, vinnē un vinnē, bet beigās  

pretiniekiem sakrīt un mūsējie tomēr zaudē.

Par Jēkabsona notikumiem  
bagāto dzīvi jaunā paaudze  

var tikai pabrīnīties. è
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Par Eiro pas čem pio nā ta bas ket bo lā U-18 iz la sēm 
la bā ko blo ķē tā ju kļu va lat vie tis Kris taps Por ziņ ģis, 
kurš vi dē ji ik spē lē blo ķē ja te ju pie cus me tie nus – 
4,9. Fi nāl spē lē par tre šo vie tu vien vi ņam tas  
iz de vās 9 rei zes. Eiro pas čem pio nā tos blo ķē to  
me tie nu uz skai te sā kās ti kai 2000. ga dā, kad šīs  
sta tis ti kas rā dī tā ja pirm at klā jējs krievs Ar turs  
Ab ro ņins ik spē lē blo ķē ja nie ka 0,4 me tie nus, 
un tas ir slik tā kais rā dī tājs ša jā sta tis ti kas sa da ļā.  
Sa vu laik la bā kā blo ķē tā ja go dā bi ja arī  
An dris Bied riņš, kurš 2002. ga da čem pio nā tā  
vi dē ji spē lē blo ķē ja 3,3 me tie nus.

PORzIŅģA 4,9

ASV at klā tā te ni sa čem pio nā ta rī ko tā ji at klā ju ši prē mi ju sum mas, ar ku rām  
va rēs rē ķi nā ties vis i tur nī ra da līb nie ki. Par nau das trū ku mu ša jā tur nī rā ir grēks 
sū dzē ties. Ja pa gā ju ša jā ga dā te ni sis ti sa da lī ja 25,5 mil jo nus do lā ru, tad šo gad 
prē mi ju fonds ir uz brie dis līdz pat 34,3 mil jo niem. Ja pērn vien spē ļu čem pi oni 
Se rē na Vil jam sa un En dijs Ma rejs katrs no pel nī ja pa 1,9 mil jo niem, tad šo gad 
čem pi oniem pie nāk sies pa 2,6 mil jo niem. Labs ku moss no ko pē jā pī rā ga tiks  
arī tiem, ku ri ne tiks tā lāk par pir mo kār tu – 32 tūk sto ši do lā ru (pērn 23 000).

34,3 mILJONI USD

Pirms ne dē ļas pēc aiz va dī tā F-1 pa sau les  
čem pio nā ta Un gā ri jas GP pos ma sa vu pa nā ku mu 
grā ma tu ne daudz pie la bo jis pos ma uz va rē tājs 
Luiss He mil tons. Šī ir jau ce tur tā rei ze, kad  
He mil tons uz var tie ši Un gā ri jā, un F-1 vēs tu rē ir  
ti kai vēl viens pi lots, ku ram Bu da peš tā ir tik pat  
uz va ru, un tas ir Mi ha els Šū ma hers. Lai arī  
He mil to nam šī bi ja pirm ā uz va ra ša jā se zo nā, tā 
bi ja zī mī ga, jo kopš de bi jas F-1 (2007. ga dā) viņš 
kat rā se zo nā uz va rē jis vis maz vie nā no pos miem. 
Ne vie nam ci tam pi lo tam šā da pa nā ku ma nav.
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Labākie bloķētāji EČ U18
2013 Kristaps Porziņģis 4,9
2012 Amedeo Tesitori (Itālija) 2,3
2011 Vladimirs Geruns (Ukraina) 2,1
2010 Aleksejs ļens (Ukraina) 4,3
2009 Filips Noimans (Vācija) 3,4
2008 Evalds Kairis (Lietuva) 2,4
2007 Kostas Kufos (Grieķija) 3,5
2006 Artjoms Jakovenko (Krievija) 2,6
2005 Karolis Petrukonis (Lietuva) 2,4
2004 Martins Andruškevičus (Lietuva) 3,9
2002 Andris Biedriņš 3,3
2000 Arturs Abroņins (Krievija) 0,4

Ķī nie tis Sun Jans pa sau les čem pio nā tā pel dē ša nā plā no jis star tēt trīs ga rā ka jās 
in di vi du āla jās dis tan cēs un vi sās arī uz va rēt, ta ču jau pēc uz va ras 400 m  
pel dē ju mā viņš sa vu vār du ir ie rak stī jis pel dē ša nas vēs tu rē. Viņš ir ti kai ot rais 
pel dē tājs, ku ram pa sau les čem pio nā tos iz de vies uz va rēt 400 m, 800 m un 
1500 m dis tan cēs. Pē dē jās di vās dis tan cēs viņš uz va rē ja pirms di viem ga diem 
Šan ha jā, bet tre šo klāt pie li ka šo gad Bar se lo nā. Aus trā lie tis Grants He kets  
uz va ras ša jās dis tan cēs iz cī nī ja vie nā – 2005. ga da – čem pio nā tā.

400m,

 800m,1500M



536 . – 1 2 . V I I I
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Va šin gto nas WTA tur nī ra kva li fi kā ci jas tur nī ra  
pir ma jā kār tā pie uz va ras ti ku si Usu e Ar ko na da. 
Šī uz va ra ie vē ro ja ma ar to, ka uz va rē tā jai ir ti kai 
14 ga du un vi ņa ir ti kai 14. te ni sis te kopš  
2000. ga da, ku ra tik ag rā ve cu mā uz va rē ju si kā da 
WTA tur nī ra ma ču. No 14 četr pa dsmit gad nie cēm 
pie cas uz va ras iz cī nī ju šas pa mat tur nī ros  
(Ma ri ja Ša ra po va, 2002; Se si la Ka ra tan če va, 2004; 
Ta mi ra Pa še ka, 2005; Mi šel le de Bri to, 2007 un  
Me di so na Kei sa, 2009), bet de vi ņas – kva li fi kā ci jā.

14 GADU
Ja Luiss He mil tons pēc Un gā ri jas GP ie rak stī jās  
re kor du grā ma tā kā pa gai dām vie nī gais, kurš  
sep ti ņās se zo nās pēc kār tas ti cis pie uz va rām, tad 
Fe li pe Ma sa kļu vis ti kai par 10. pi lo tu F-1 vēs tu rē, 
kurš sa snie dzis no brauk to 50 000 km ro be žu.  
Pirms vi ņa to bi ja ie spē ju ši Mi ha els Šū ma hers,  
Ru bens Ba ri čel llo, Džen sons Ba tons, Jar no Trul li, 
Dei vids Kul hards, Fer nan do Alon so, Džan kar lo  
Fi si kel la, Ri kar do Pa trē ze un Marks Vē bers.
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Par se vi at kal ir at gā di nā ju si lie tu vie šu pel dē tā ja 
Rū ta Mei lu tī te. Bar se lo nā no ti ku ša jā pa sau les  
čem pio nā tā vis pirms 100 m bra sa pus fi nā lā vi ņa  
la bo ja pa sau les re kor du, un ta gad tas ir 1:04,35.  
Ie priek šē jais re kords 1:04,45 pie de rē ja  
ame ri kā nie tei Dže si kai Har di jai, un tas ne bi ja  
la bots kopš 2009. ga da 7. augus ta. Jau nā ka ma jā 
die nā vi ņa uz va rē ja arī fi nā lā. Kā vē lāk iz rā dī jās,  
tad tā bi ja 500. zel ta me da ļa pa sau les čem pio nā tos 
ga ra jā ba sei nā. Sa vu kārt Lie tu vai šī ir pirm ā zel ta 
me da ļa pa sau les čem pio nā tos.
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@Eriks_Strauss
@SportaAvize facebook.com/SportaAvize

draugiem.lv/sporta.avize/SEKoJIET

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

Kāds varētu būt Latvijas 
vīriešu basketbola izlases 

sastāvs 2017. gadā? 
Nosauc 12 spēlētājus un 
kurš varētu būt galvenais 

treneris?






