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Reik ja vī kā no ti ku ša jā ma
čā par pa sau les čem pi ona 
ti tu lu ša hā brits Bo bijs 
Fi šers ar 12,5:8,5 pār spēj 
krie vu Bo ri su Spas ki. Līdz 
ar to tiek pār trauk ta PSRS 

ša his tu do mi nan ce, jo kopš 1948. ga da 
pa sau les čem pi onu go dā ti ka ti kai krie vu 
ša his ti.

Pa sau les čem pio nā tā 
viegl at lē ti kā To ki jā tiek la
bots to brīd viens no ve cā
ka jiem un «mū žī ga jiem» 
pa sau les re kor diem. Pro ti, 
Maiks Pa uels tāl lēk ša nā 

la bo 23 ga dus se no Bo ba Bī mo na pa sau
les re kor du no 8,90 m uz 8,95 m. Pa ue la 
re kords jo pro jām nav la bots, un kopš tā 
lai ka pa gā ju ši jau 22 ga di.

An gli jas fut bo la prem jer
lī gā tiek sa sniegts re kords, kurš 
tu ras līdz pat šai die nai. Pro ti, «Li
ver po ol» uz bru cējs Ro bijs Fo ulers 
četr u mi nū šu un 33 se kun žu lai kā 
pa ma nās gūt trīs vār tus, un tas 

ir vi sī sā ka jā lai kā no for mē tais «hat trick» tur nī ra 
vēs tu rē. Ar trīs vār tu gu vu miem Fo ulers pa lī dzē
ja sa vai ko man dai ar 4:3 pār spēt «Ar se nal».Vi sas 
kar je ras lai kā Fo ulers ar «hat trick» at zī mē jies 
de vi ņas rei zes. Vis vai rāk «hat trick» prem jer lī gā ir 
Ala nam Šī re ram – 11.

Ka nā dā dzi mu šais bri tu te ni sists Gregs Ru sed ksis ASV 
at klā ta jā te ni sa čem pio nā tā vie na ma ča lai kā  pa ma nās iz
pil dīt di vas ser ves, ku ru āt rums sa snie dza 141 jū dzi stun dā 
jeb ap tu ve ni 227 km stun dā. Viņš ir pir mais, ku ram vie nas 
spē les lai kā tas iz de vies di vas rei zes.

Štir lics, pa mo dies cie
tu ma ka me rā, ne at
ce ras, kā tur no kļu vis. 
Viņš ne at ce ras, kāds 
šo dien ir da tums, viņš 
ne at ce ras ne ko. «Kur 
es at ro dos? Ja es es
mu krievs, tad es mu 
pul kve dis Isa jevs... 
Ja es es mu vā cie tis, 
tad – štan dar ten fī rers 
Štir lics.» Ka me rā ie nāk 
pa rasts mi li cis:
 – Bied ri Ti ho nov, jūs 
nu gan pie dzē rā ties 
kā cū ka!

1.
septembris

1972. gads

30.
augusts

1997. gads

30.
augusts

1991. gads

Ne cen ties rak stīt tā,  
lai te vi sa pras tu.  
Rak sti tā, lai te vi  

ne va rē tu pār prast.
Vil jams Ho vards Tafts

GUDRI PATEIKTS

PASMAIDI

28.
augusts

1994. gads

NEDĒĻAS JUBILĀRI

TĀ BIJA...

KA LEN DĀRS
27. AUgUSTS

Pār bau des tur nīrs ho ke jā

19.30 «Di na mo» un «AK Bars» («Arē nā Rī ga»)

Čem pi onu lī ga fut bo lā

21.45 «Aus tri a» un «Di na mo»

21.45 «Ba sel» un «Lu do go rets»

21.45 «Le gi a» un «Ste au a»

21.45 PA OK un «Schal ke ‘04»

21.45 «Ar se nal» un «Fe ner bah ce»

28. AUgUSTS
Pār bau des spē le bas ket bo lā

19.00 So mi ja un Lat vi ja (Hel sin kos)

Čem pi onu lī ga fut bo lā

21.45 «Cel tic» un «Šah tjor»

19.00 «Ze nit» un «Pa cos de Fe rei ra»

21.45 «Ma ri bor» un «Vik to ri a»

21.45 «Re al So cie dad» un «Lyon»

21.45 «AC Mi lan» un «PSV Ein dho ven»

29. AUgUSTS
Pār bau des spē le bas ket bo lā

16.00 So mi ja un Lat vi ja (Van tā)

30. AUgUSTS
LČ fut bo lā. Virs lī ga

18.00 «Vents pils» un «Jel ga va» (Vents pils OC)

18.00 «Dau ga va» (D) un «Dau ga va» (R) (Dau gav pi lī)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga

18.30 «Tu kums 2000» un «Met ta2»

31. AUgUSTS
LČ fut bo lā. Virs lī ga

14.00 «Met ta/LU» un «Lie pā jas me tal urgs» (49. vsk.)

15.00 «Spar taks» un «Ilūk ste» (Slo kā)

18.00 «Skon to» un «Jūr ma la» («Skon to» sta di onā)

LČ fut bo lā. Pirm ā lī ga.

15.00 «BFC Dau ga va» un «Jē kab pils/JSC» (Dau gav pi lī)

15.00 «Auda» un «Val mie ra/BJSS» (Ķe ka vā)

16.00 «Dau ga va/ŠFS» un «Rī gas FS» (Rī gas 49.vsk.)

16.00 «Rē zek nes BJSS» un «Va ra vīk sne» (Rē zek nē)

17.00 «Gul be ne» un «Lie pā jas me tal urgs2» (Gul be nē)

Vā ci jas čem pio nāts fut bo lā

16.30 «Ham bur ger SV» (Rud ņevs) un «Ein tracht»

An gli jas «Cham pi on ships» fut bo lā

17.00 «Yeovil Town» un «Re ading» (Gorkšs)

1. SEp TEm BRIS
2. SEp TEm BRIS

Ul dis Kur zem nieks 27.08.1943 viegl at lē ti ka
Kar loss Mo ija 27.08.1976 te niss
Ani ta Tei lā ne 27.08.1985 bas ket bols
Skots He mil tons 28.08.1958 daiļ sli do ša na
Ar nis Laz de nieks 28.08.1983 smai ļo ša na
Bobs Bī mons 29.08.1946 viegl at lē ti ka
Ju ris Si lovs 30.08.1950 viegl at lē ti ka
Ro berts Pe rišs 30.08.1953 bas ket bols
Mod ris Lie piņš 30.08.1966 viegl at lē ti ka
Pa vels Ne dveds 30.08.1972 fut bols
Er nests Gul bis 30.08.1988 te niss

Žans Be li vo 31.08.1931 ho kejs
Ed vins Mo zess 31.08.1955 viegl at lē ti ka
Skots Nī der mai jers 31.08.1973 ho kejs
San dis Val ters 31.08.1978 bas ket bols
Ani ta Ko zi ča 31.08.1980 viegl at lē ti ka
Vja čes lavs Na za rovs 01.09.1949 ho kejs
Rūds Gul lits 01.09.1962 fut bols
Jā nis Strēl nieks 01.09.1989 bas ket bols
Glens Sa ters 02.09.1943 ho kejs
Džim mijs Ko nors 02.09.1952 te niss
Še tils An dre Āmods 02.09.1971 kal nu slē p.
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r e d a k t o r a  s l e j a

In ter ne ta laik me tā ir ļo ti vieg li uz zi
nāt par to, kas no tiek aiz kai miņ mā jas 
žo ga, kā pēc otrs kai miņš mā jās nav bi jis 
jau vai rā kas nak tis pēc kār tas. In ter ne
tā var uz zi nāt ne ti kai par kai mi ņu dzī vi, 
bet arī daudz jaun a un ne zi nā ma par se
vi. Ja ir pa lai mē jies ne dzī vot val stī, kur 
lie lā kā da ļa plaš sa zi ņas lī dzek ļu pa kļau ti 
vie na cil vē ka cen zū rai, ļo ti vieg li uz zi nāt, 
kas no tiek tā lāk aiz kai miņ mā jas žo ga, 
kaut kur aiz trej de vi ņām jū rām un zem
ēm. Ar rak ņā ša nos pa in ter ne ta tīk liem 
va ja dzē tu sākt no dar bo ties tiem Lat vi
jas pa valst nie kiem, ku riem par ik die nu 
kļu vu si tu vā kā kai mi ņa ap jūs mo ša na 
un se vis no lieg ša na. Pro ti, ru na ir par di
viem pa kaļ da ri nā ju miem, ku rus sauc par 
Rī gas «Di na mo» un Rī gas VEF. Kā zi nāms, 
tad šīs ko man das ir ar Krie vi jas ori en tā ci
ju un paš mā ju da rī ša nas ir ti kai iz kār tne 
vie tē jiem ausek lī šiem. Gan vie niem, gan 
ot riem ļo ti no de rē tu ie ska tī ties ta jos in
ter ne ta tī mek ļos, ku rām nav dzel te na no
krā sa, bet tiek ana li zē ti pro ce si ša jā val stī. 
Pie mē ram, tā dos plaš sa zi ņas lī dzek ļos kā 
«Fi nan ci al Ti me» un «Blo om berg». Abiem 
iz de vu miem ir vis tie šā kais sa kars ar eko
no mi ku, un abu au to ri tā te pa sau lē ir ļo ti 
augst a. Gan drīz vien lai kus kā vie ni, tā ot ri 
sā ku ši ana li zēt krie vu mil ze ņa «Gaz prom» 
vairs ne tik gai šo nā kot ni. Sum mas, ku
ras tiek pie mi nē tas ana lī tis ka jos rak
stos, jo pro jām ir jum tu no rau jo šas, ta ču 
ir ten den ces, ku ras liek iz da rīt at tie cī gos 
se ci nā ju mus un ne tie ši no rā da, cik kom
pe ten ta ir uz ņē mu ma va dī ba. Vēl pirms 
pie ciem ga diem «Gaz prom» pirk sti bi ja 

pret de be sīm, ta ču šo dien tie ir uz pulk
sten se šiem. Ja 2008. ga dā «Gaz prom» ap
tu ve nā vēr tī ba bi ju si 360 mil jar di do lā ru, 
tad šo dien tā no kri tu sies līdz 80 mil jar du 
ro be žai. Kā pēc no ti cis tik me žo nīgs kri
tums, par to «Fi nan ci la Ti mes» un «Blo
om berg», bet kāds tam vis am ir sa kars ar 
«Di na mo» un VEF? Ar bas ket bo lu ma zāks, 
ta ču ho ke jam ar «Gaz prom» ir vis tie šā kā 
na bas sai te, jo tie ši krie vu gā zes va da at
zars Lat vi jā pie dzī vī bas uz tur Skan stes 
ie las tā sau kto biz ne sa pro jek tu. No no
ti ku miem «gaz pro mā» iz riet se ci nā ju mi, 
kā pēc «Di na mo» šo gad ir tik na ba dzīgs, 
kā pēc spē lē tā ji tiek mek lē ti «lat ga lī tes» 
krā mu tir gū vai arī seš kārt uz sil dī to zu pu 
vir tu vē. Par to, ka krie vu dzī res un nau das 
mē tā ša na pa la bi un pa krei si ag ri vai vē lu 
beig sies, šķiet, nav jā šau bās, ta ču kas no 
tā trek nu ma būs ti cis Lat vi jas ho ke jam? 
Dau dzi brēc, kā pēc ne uz dzī vot uz krie vu 
rē ķi na, bet vai šī uz dzī ve ir pa rei zi iz man
to ta? Sav tī gi no teik ti, bet vai pie Lat vi jas 
ho ke ja žo ga būs ap rakts kāds ga ļīgs kau
la ga bals, kurš pie tau pīts spai dī gā kiem 
lai kiem? Arī «Lat vi jas ko man dai» VEF 
sep tiņ jū džu zā ba ki nes Krie vi jas vir zie nā. 
Kaut bas ket bo lam ar gā zi nav tie šā va da, 
tik un tā VEF sap ņu lī gai ir ļo dzī gas kā jas, 
par ku rām jau la bi sen sme jas pa ši krie vi. 
Diem žēl te pat Rī gā to nav sa pra tis nedz 
pats VEF, nedz vi ņu mei ta suz ņē mums 
LBS, kurš tur pi na pērn ie sāk to bas ket bo
la at tīs tī bas mo de li. Pro ti, rak stīt li ku mus, 
ku ri vie niem ļauj dzī vot sa vā dāk ne kā pā
rē jiem!

Ēriks STRAuSS

Sveiciens no Krievijas

šu plud ma les vo lej bo la pār is Jā nis Šmē diņš un 
Alek sandrs Sa mo ilovs ir kaut kur pa zu du ši un ka 
abiem vairs ne iet tik la bi kā se zo nas pir ma jā pus ē, 
kad Pa sau les kau sa pos mos kār to jās viens pje des
tāls aiz ot ra. Vien jā at ce ras, ka «bī čā» kon ku ren ce ir 
ļo ti spē cī ga un uz va rēt gri bo šo un va ro šo ir kriet ni 
vai rāk ne kā vie tu uz pje des tā la. Aiz va dī ta jā ne dē ļā 
Mas ka vā no ti ka kār tē jais Pa sau les kau sa posms, 
un lat vie ši at kal ir ie prie ci nā ju ši – jā sa ka, ka ir iz
cī nī ta ne ti kai kār tē jā vie ta la bā ko trij nie kā, bet 
mū sē jie at kal spē lē ja fi nā lā. Svēt dien Šmē di ņa/
Sa mo ilo va pre ti nie ki fi nā lā bi ja ie priek šē jo di vu 
ga du Mas ka vas pos ma uz va rē tā ji bra zī lie ši Ema
nu els/Evan dro. Līdz Mas ka vas fi nā lam Šmē diņš un 
Sa mo ilovs pa sau les tū rē jau bi ja iz cī nī ju ši vie nu 
zel ta un di vas sud ra ba me da ļas, bet svēt dien šī 
ko lek ci ja ti ka pa pil di nā ta ar zel tu.

Nedēļas sportisti
jāNis šmēdiņš / aleksaNdrs 

samoiloVs
Spor ta līdz ju tējs ātr i pie rod pie uz va rām un me
da ļām, tā pēc kā du lai ku šķi ta, ka la bā kais lat vie
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i n t e r e s a n t i

Ame ri kas at klā tais 
te ni sa čem pio nāts ir 
otrs ve cā kais no čet
riem «Grand Slam» 
tur nī riem. 

Pir mo rei zi «US Open» tur nīrs ti ka aiz va dīts 
1881. ga dā, bet Vimb ldo nas tur nīrs «dzi ma» četr us 
ga dus ag rāk. «French Open» iz spē lē kopš 1891. ga
da, bet «Aus tra li an Open» – kopš 1905. ga da.

Šo gad ASV at klā tā te ni sa čem pio nā ta ko pē
jais bal vu fonds sa snie dzi 25,5 mil jo nus ASV 
do lā ru. Aus trā li jā spē lē tā ji sa da lī ja 30 mil jo nus 
Aus trā li jas do lā ru, Vimb ldo nā – 22,5 mil jo nus 
mār ci ņu, bet Pa rī zē – 21 mil jo nu eiro.

Vis vai rāk čem pi onu 
ti tu lu iz cī nī jis Bils Til
dens – 10, ta ču at klā
ta jā te ni sa laik me tā 
vis vai rāk ti tu lu (pa 8) ir 
Pī tam Sa mpra sam un 
Iva nam Len dlam. No 
ak tī va jiem spē lē tā jiem 
se ši vien spē ļu ti tu li ir 
Ro dže ram Fe de re ram.

Vēl ne vie nam te ni
sis tam nav iz de vies 
uz va rēt 100 vien spē ļu. 
Dži mijs Ko nors ša jā 
tur nī rā ir iz cī nī jis 98 uz
va ras. Ko nav spē ju ši 
kun gi, to iz da rī ju si Kri sa 
Ever te, ku ras rē ķi nā ir 
101 uz va ra.

Vis ba gā tā kā ar 
«US Open» tro fe jām ir 
ame ri kā nie te Mar ga re
ta Os bor na Du pon ta, 
ku ra 25 rei zes kļu vu si 
par tur nī ra uz va rē tā
ju. Vien spē lēs vi ņa to 
ie spē ju si trīs rei zes, du
bult spē lēs – 13 rei žu un 
jauk ta jās du bult spē lēs 
9 rei zes.

Šo dien pie rasts, ka 
«US Open» tur nī rā tiek 
spē lēts uz cie tā se gu
ma lau ku miem, ta ču 
līdz pat 1974. ga dam 
tur nīrs ti ka aiz va dīts uz 
zā les lau ku miem.

No četr u «Grand Slam» 
tur nī ru gal ve na jiem 
kor tiem vis lie lā kais ir 
«US Open» Ar tū ra Eša 
vār dā no sauk tais lau
kums, ku ra ie til pī ba ir 
22 457 ska tī tā ju vie tas. 
Ro da Lei ve ra sta di
onam un Vimb ldo nas 
cen trā la jam kor tam ir 
15 000 vie tu, bet Fi li pa 
Šar tjē vār dā no sauk ta
jam lau ku mam Pa rī zē – 
14 840 vie tu.

No Lat vi jas te ni sis tiem 
«US Open» tur nī ros 
veik smī gā kā bi ju si La ri
sa Ne ilan de, ku ra 1991. 
un 1992. ga dā du bult
spē lēs ie kļu va fi nā lā. 
Sa vu kārt 1988. ga dā 
vien spē lēs vi ņa ie kļu va 
ce tur tdaļ fi nā lā. Er nests 
Gul bis tā lāk par ce tur to 
kār tu nav ti cis (2007).

Kā jau mā ji nie kiem pie
nā kas, tad ASV te ni sis ti 
ko pu mā iz cī nī ju ši vis
vai rāk vien spē ļu čem pi
onu ti tu lu – 174. Vī rie ši 
uz va rē ju ši 85 rei zes, 
sie vietes – 89. Ot ra jā 
vie tā eso ša jai Aus trā li jai 
ir ti kai 23 uz va ras (18 vī
rie šu vien spē lēs un 
5 sie vie šu).
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ce pre zi dents. Jo ne bi ja īs ti kam spē lēt. Ar Kat la pu 
ie rin dā un stip ri eks pe ri men tā lu sa stā vu Lat vi ja 
uz va rē ja abas spē les – 5:4 un 5:3. Ko pā valsts iz
la ses for mā Ul vis bi ja 11 spē lēs, ta jās no pel not 7 
(2+5) re zul ta ti vi tā tes pun ktus.

Kad Ul vis Ame ri kā ap pre cē ja mil jo nā ra mei tu, 
mums Lat vi jā tas bi ja ne liels šoks: oho, nu pui kam 
vis a dzī ve no dro ši nā ta! Viņš ļo ti cen tās sa vu sie vu 
pie jau cēt Lat vi jas sa bied rī bai, pats bi ja la bā ama tā 
VEF ban kā, ta ču dzī ves pē dē jā des mit ga de aiz ri
tē ja Ame ri kā. Arī Mil vo kos tre nē jot vie tē jo «Ad mi
rals U18» ko man du. Ta ču Lat vi ju un sa vē jos Ul vis 
ne kad ne aiz mir sa. Bi ja klāt vis os lie lā ka jos ho ke ja 
pa sā ku mos, pa lī dzē ja, kur va rē ja. Augus ta sā ku mā 
Ul vis vēl bi ja Lat vi jā, nu drau giem jā brauc at va
dī ties no vi ņa... Ta ču lai «Sā gas» pie tei ku mā Rī gas 
čem pio nā tam ar 54. nu mu ru tā arī pa liek – Ul vis 
Kat laps.

Es Ul vi at ce rē šos kā jau nek li ho ke ja mū žī ga jā ze
me ņu lau kā. Smai dī gu, ar bed rī tēm vai gos...

«Spor ta Avī zes» vār dā
Jā nis MA TU LIS

Šķiet, tas bi ja ne sen. Kad Ol ga Ra jec ka par go du 
«Di na mo» sud ra ba me da ļām Spor ta pi lī dzie dā ja 
par ze me ņu lau ku... Vēl PSRS lai ki, bet gai sā bi ja 
jū ta mas ne at ka rī bas vēs mas, un li kās, ka mū su ze
me ņu lauks būs bez ga līgs. Arī vie nam no lat vie šu 
strēl nie kiem «Di na mo» ie sau ku mā Ul vim Kat la pam. 
Ļau na sli mī ba 20. augus tā mums at ņē ma Ul vi... 
Ho ke jis tu, drau gu, do mu bied ru, zel ta cil vē ku, īs tu 
lat vie ti. Vie nu no paš iem in te li ģen tā ka jiem lat vie šu 
ho ke jis tiem.

Ho ke jā par lat vie tī bas eta lo nu tiek uz ska tīts Ir be, 
ta ču ne būs me lots, ka vi ņu par lat vie ti vei do ja arī 
ko man das biedrs Kat laps. Ar sa ru nām par Lat vi ju, 
ne at ka rī bu, brī vī bu. Ul vis bi ja pir mais no ho ke jis
tiem, kurš at klā ti pa tei ca, ka grib spē lēt Lat vi jas iz
la sē. Vēl pa dom ju lai kos... Bet var būt vi ņam ne maz 
ne va ja dzē ja būt ho ke jā, tēvs El mārs – Ope re tes 
te āt ra gal ve nais māk sli nieks, mā te Vel ta – bib li ote
kā re, ho ke jis ti to mēr nā ca no maz liet ci tām ap rin
dām. Ar mil zī gu dar ba mī les tī bu 17 ga du ve cais 
Kat laps ir tur, kas krie vu lai kos bi ja kat ra ho ke jis ta 
sap nis – Rī gas «Di na mo». Se šas se zo nas «Di na mo», 
208 spē les, de vi ņi vār ti, des mit pie spē ļu. Un vai na
go jums – 1988. ga da sud rabs.
Kat laps no teik ti ne bi ja ta lan tī gā kais no sa vas pa au
dzes, ta ču tie ši viņš ti ka ie vē lēts par PSRS ju ni oru 
iz la ses kap tei ni 1988. ga da pa sau les čem pio nā tā 
Mas ka vā. Bi ja jaun ās zvaig znes Fjo do rovs, Mo giļ
nijs, Hris tičs, bet kap tei nis pa dom ju iz la sei lat vie tis. 
Bie ži tā ne ga dās.

Liels bi ja ho ke ja cil vē ku pār stei gums, kad 1991. ga
da zie mā Ul vis at stā ja «Di na mo». Lai stu dē tu Ame
ri kā, Vis kon si nas uni ver si tā tē fi nan ses un starp tau
tis ko biz ne su. Kā pēc tik straujš pa grie ziens? Ul vis 
sa pra ta, ka pro fe si onā la jā ho ke jā viņš ne kad ne būs 
Sa kiks vai Re či, ku riem PSRS iz la ses ju ni ori to reiz 
Mas ka vā zau dē ja ar 2:3. Tā pēc iz vē lē jās ar ho ke ja 
pa lī dzī bu ie gūt la bu iz glī tī bu. Un aici nā ja sev līdz i 
se ko tā jus – pēc Ul vja ie tei ku ma Vis kon si nā stu dē
ju ši arī Gu saks un Sa li jen ko. Dro ši vien, ka ve ca jos 
lai kos Lat vi jas ho ke jis ti arī stu dē ja augst sko lās, 
bet Kat laps bi ja pir mais no «Di na mo» meis ta riem, 
kurš pēc vi dus sko las ie stā jās uni ver si tā tē. Gri bē ja 
kļūt par žur nā lis tu. Ne re āls mē ģi nā jums ap vie not 
ne ap vie no ja mo, ta ču Ul vja rak sti «Spor tā» bi ja ļo

Visapkārtmūžīgs 
zemeņulauks...

UL VIS KAT LApS
20.03.1968.–20.08.2013.

ti in te re san ti. Jo nā ca no ko man das iek šie nes. Arī 
rak stu ro jot kat ru sa vas sud ra ba ko man das bied ru. 
1999. ga da pa sau les čem pio nā tā Os lo Ul vis ko
men tē ja ho ke ju Lat vi jas Ra di o. Un da rī ja to no svēr
ti, in te li ģen ti, sa pro tot to no iekš pu ses. Ta ču, kad 
kāds vi ņa ve cais cī ņu biedrs par iz la ses spē lē ša nu 
bi ja iz tei cies pā rāk ro žai ni, Kat laps skaid ri pa tei ca, 
ka viņš vairs ne pa zīs tot šo drau gu.
Kaut arī Ul vis bi ja tā das skar bas spē les kā ho kejs 
spē lē tājs un stu dē jis fi nan ses, sa vos uz ska tos viņš 
bi ja arī maz liet ide ālists. Lai Ma go ņa pre zi den tū ras 
lai kā kļū tu par Ho ke ja fe de rā ci jas vi ce pre zi den
tu. Tā bi ja vē lē ša nās at dot ho ke jam, ko tas de vis. 
Val des sē dēs Ul vja do ma vien mēr bi ja lo ģis ka un 
skaid ra, ta ču viņš uz klau sī ja arī ci tā di do mā jo šos. 
Pal dies to rei zē jam Lat vi jas iz la ses gal ve na jam 
tre ne rim Bal de rim, kurš uz 1994. ga da B gru pas 
pa sau les čem pio nā tu iz la sē ie kļā va arī Vis kon si nas 
uni ver si tā tes stu den tu. Ko pen hā ge nā Ul vis sa ņē ma 
čem pio nā ta or ga ni za to ru «zel ta» ķi ve ri – kā Lat
vi jas iz la ses la bā kais spē lē tājs, bet žur nā lis ti vi ņu 
ie bal so ja tur nī ra «All Stars».

1996. ga da ok tob rī, kad Rī gā uz di vām spē lēm 
vie so jās Nor vē ģi jas iz la se, lau ku mā gā ja arī LHF vi
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h o k e j s

Uz PAUZES

vai nav sa ņē mis sa vam «do mā ta jam» lī me nim 
at bil sto šu pie dā vā ju mu, nav ne kas ār kār tējs, un 
kat ru ga du vir kne vis da žā dā ko lī me ņu spē lē tā
ju sa ska ras ar šā diem iz ai ci nā ju miem. To mēr 
šīs se zo nas kon tek stā, kur pa ra lē li klu bu cī ņām 
par da žā dām tro fe jām da žā dās lī gās kā «sal
dais ēdiens» būs So ču zie mas olim pis kās spē les, 
fakts, ka vir kne Lat vi jas iz la ses spē lē tā ju tā vie tā, 
lai piln vēr tī gi se vi sa ga ta vo tu se zo nai, ir spies
ti kaut kā «aiz lā pī ties» un at ras ties ne zi ņā par 
nā kot ni, pro ti, arī psiho lo ģis ki at ras ties ār pus 
kom for ta zo nas, ir vis maz sa trau cošs.

Ta jā pa šā lai kā ir arī skaidrs, ka ho ke jis ti dar
bu, vis ti ca māk, at ra dīs, ja ne pirms se zo nas, tad 
se zo nas gai tā, ja ne ce rē ta jā lī me nī un par vē
la mo sa mak su, tad kā du lī me ni zem āk un par 

pie ti cī gā ku at lī dzī bu. Šo reiz ap ska tī sim 
«lie lo» spē lē tā ju – Ed ga ra Ma saļ

ska, Jā ņa Spruk ta, Ar tū ra Kul
das un Kas pa ra Dau ga vi ņa  – 
po ten ci ālās ie spē jas at rast sa vu 

vie tu Kon ti nen tā lās ho ke ja lī gas 
vai Na ci onā lās ho ke ja lī gas ie tva ros.

Ed gars ma saļ skis (31.03.1980.) é
Pēc trīs ga du sa dar bī bas Han ti man sij skas 

«Jug ra» ir iz vē lē ju šies ne tur pi nāt sa dar bī bu ar 
Ed ga ru Ma saļ ski, un Lat vi jas iz la ses ilg ga dē jais 
pir mais nu murs nu jau ilg sto ši at ro das jaun as 
dar ba vie tas mek lē ju mos.

Šāds pa vēr siens gal ve no kārt iz skaid ro jams 
ar Ed ga ra Ma saļ ska ve se lī bas stā vok li. «Jug ra» 
gal ve nais tre ne ris Ser gejs Še pe ļevs pat ne pa kaut
rē jās to arī at klā ti no rā dīt pre ses kon fe ren cē: 
«Ed ga ram Ma saļ skim diem žēl bi ja daudz trau
mu – tad ar me nis ku kaut kas no ti ka, tad cirk
snis sa vai nots.» Spē les zi ņā pret Ed ga ru ir ma zāk 
jau tā ju mu, jo, ja ar ve se lī bu viss kār tī bā, tad viņš 
ir pie rā dī jis, ka ir spē jīgs no tu rēt so lī du lī me ni 
se zo nas gai tā un, kas sva rī gi, spēj īpa ši sa kon
cen trē ties iz slēg ša nas spē lēs, kur kon stan ti spē jis 
de mon strēt bū tis ki augst vēr tī gā ku snie gu mu.

Ie spē jas: 
Bū tī bā Ed ga ra uz de vums, lai at ras tu sev ko man du 
nā ka ma jai se zo nai, ir pār lie ci nāt po ten ci ālos sa dar
bī bas par tne rus par to, ka ar ve se lī bu šo brīd viss 
ir kār tī bā, ka ir iz de vies iz ār stēt, kā arī no stip ri nāt 
vā jās vie tas, pro ti, ka po ten ci ālā ko man da var pa
ļau ties uz Ed ga ru kā piln vēr tī gu vārt sar gu.
Vēr tē jot ie spē jas, arī jā at ce ras Ed ga ra vārt sar
gale ģi onā ra sta tuss KHL Krie vi jas klu bos, pro ti, 
ko man dā drīkst būt ti kai viens vārt sargs
le ģi onārs un re gu lā ra jā se zo nā viņš 
ne drīkst aiz va dīt vai rāk par 2/3 spē ļu. 
Iz slēg ša nas spē lēs šie ie ro be žo ju mi 
nav spē kā.
Zi not fak tu, ka Rī gas «Di na mo» bi ja pie dā vā ju ši 
Ed ga ram lī gu mu un viņš nav uz to re aģē jis, va rē tu 
pie ņemt, ka Ed gars iz ska ta ci tus – pie vil cī gā kus – 
va ri an tus. To mēr tā dā ga dī ju mā, vis ti ca māk, ār pus 
KHL, jo KHL ie tva ros vārt sar gu lī ni jas iz ska tās no
kom plek tē tas.
SA pro gno ze:

Se zo nu uz sāks ār pus KHL – vai nu bez klu ba, vai 
kā dā no Eiro pas lī gām. KHL va rēs at griez ties se zo
nas gai tā. Pro tams, ja vien pēk šņi ne vie no sies ar 
Rī gas «Di na mo».

ç Ar tūrs Kul da (25.07.88.)
Ar tūrs Kul da pēc vie nas se zo nas aiz va dī ša

nas KHL – No vo si bir skas «Si birj» rin dās – pa
va sa rī, pēc «Si birj» iz stā ša nās no Ga ga ri na kau
sa iz cī ņas, iz man to ja ie spē ju at griez ties NHL 
Vi ni pe gas «Jets» ko man dā, lai vēl reiz pa cen stos 
«ie likt sa vu kā ju dur vīs» uz NHL. Teh nis ki Kul
da lau za lī gu mu ar «Si birj», lai arī pēc bū tī bas 
se zo na bi ja bei gu sies un lī gums tik un tā 30. ap
rī lī bū tu bei dzies. Va sa rā «Jets» iz man to ja ie spē
ju un at bil sto šos ter mi ņos pie dā vā ja Ar tū ram 
kva li fi kā ci jas lī gu mu, tā dē jā di lat vie šu aiz sargs 
kā ie ro be žo tais brī vais aģents var uz klau sīt arī 
ci tu ko man du pie dā vā ju mus, ta ču Vi ni pe gas 
vie nī ba pa tur tie sī bas no slēgt ar vi ņu lī gu mu uz 
tā diem paš iem no sa cī ju miem.

IN TARS ĀBOmS

Ka mēr Kon ti nen tā lās ho ke ja lī gas (KHL) pirm sse zo nas  
sa ga ta vo ša nās posms ie iet fi ni ša tais nē un spē lē tā ji ga ta vi 
plūkt sa va ie gul dī tā dar ba aug ļus, Lat vi jas ho ke jā vir knei 
iz la ses spē lē tā ju piln vēr tī gas sa ga ta vo ša nās vie tā tur pi nās 
pirm sse zo nas gai dī ša nas laiks.

Kat ru ga du ir ho ke jis ti, ku ri da žā du ie mes lu 
dēļ nav spē ju ši sav lai kus at rast dar bu kā dā no 
ko man dām. To mēr šis gads Lat vi jas ho ke jam ir 
īpašs – «uz pau zes» at ro das ne ti kai vir kne «ie
rin das» spē lē tā ju, tā di kā Ju ris Štāls, Ar mands 
Bēr ziņš, Rai tis Iva nāns, Jē kabs Rēd lihs, bet arī 
vai rā kas Lat vi jas ho ke ja «prī mas» – Ed gars Ma
saļ skis, Jā nis Sprukts, Ar tūrs Kul da un Kas pars 
Dau ga viņš.

Pats fakts, ka ho ke jists nav spē jis vie no ties 
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Ie spē jas: 
KHL kon tek stā Ar tūrs no teik ti ir pie rā dī jis se vi kā 
da rī tā ju un, nav šau bu, ka in te re se pēc Kul das pa
kal po ju miem ir, jo ass, ma sīvs, spē cīgs aiz sargs, 
kurš ir sa lī dzi no ši ātrs, ar la bu me tie nu un ie ma ņām 
pie slēg ties uz bru ku miem gan vie nā dos sa stā vos, 
gan skait lis ka jā vai rā ku mā, tur klāt sa lī dzi no ši jauns, 
bet rei zē jau augst a lī me ņa spē lēs pie re dzē jis, ir 
labs ak tīvs bū tī bā jeb ku ras ko man das sa stā vā. 
To mēr, jo il gāk Kul da pau zē, jo il gāk «skrien pa
kaļ» NHL sap nim, jo strau jāk tu vo jas KHL se zo nas 
sā kums un ko man das steidz no kom plek tēt sa vas 
aiz sar gu rin das.
SA pro gno ze:

Vie no sies par lī gu mu ar NHL ko man du, ļo ti ie spē
jams – Vi ni pe gas «Jets». Ja ne iz do sies, KHL dar bu 
at ra dīs ātr i.

Jā nis Sprukts (31.01.82.) è
Jā nis Sprukts pēc trīs veik smī gām se zo nām 

Rī gas «Di na mo» rin dās no lē ma «pār lā dēt ba te
ri jas», at gūt mo ti vā ci ju, kā arī pa pil di nāt ban kas 
kon tu, spē lē jot Mas ka vas CSKA. Se zo na Jā nim 
sa nā ca iz ai ci nā ju mu pil na, jo līdz ar NHL lo
kau tu Spruk tam ne at ra dās vie ta pir ma jās di vās 
mai ņās un sa vu liet de rī bu nā cās pie rā dīt ļo ti ie
ro be žo tā spē les lai kā. Pēc se zo nas abas pus es iz
da rī ja se ci nā ju mus par se zo nas lai kā ie spē to un 
pēc ab pu sē jas vie no ša nās lau za ie priekš no slēg
to di vu ga du lī gu mu.

Lai arī par ie priek šē jo se zo nu Jā nim nav, ar 
ko pa le po ties, drī zāk pre tē ji – po ten ci āla jiem in
te re sen tiem tā dod ie spē ju spe ku lēt par Spruk ta 
spē jām «tu rēt» si tie nu un pie rā dīt se vi ne ti kai 
ap stāk ļos, kad ir ga ran tēts spē les laiks va do ša jās 
mai ņās, bet arī, kad ir jā iz cī na sa va vie ta kon ku
ren cē ar meis ta rī giem ko man das bied riem –, to
mēr ko pu mā nav šau bu, ka Jā ņa «pie dā vā jums» 
ir in te re sants KHL ko man dām un ka vi ņam ir 
pie dā vā ju mi, no ku riem iz vē lē ties.
Ie spē jas: 

Īpa šī bu ko pums, kas rak stu ro Jā ni Spruk tu kā spē
lē tā ju – la bi redz lau ku mu, labs iz spē lē tājs, «spē lē 
ar gal vu», la bi iz man to ķer me ni, labs ma zā ku mā, 
la bi vei do pret uz bru ku mus –, no teik ti pie sais ta 
KHL ko man du uz ma nī bu. Iz ska nē ju šie fak ti par to, 
ka Rī gas «Di na mo» vē lē tos vie no ties ar Jā ni, bet 
ne spēj pie dā vāt vi ņa vēl mēm at bil sto šu lī gu mu, 
lie ci na par Jā ņa am bī ci jām at tie cī bā uz lī gu ma no
sa cī ju miem.
Ko pu mā Jā nis, lai arī bez lī gu ma, va rē tu at ras ties 
diez gan kom for tab lā si tu āci jā, jo, ja ne iz do sies pa
nākt vie no ša nos par sev vē la miem no sa cī ju miem, 
tad va rēs at grie zies pie sa ru nām ar Rī gas «Di na
mo», kas at klā ti pa už, ka lab prāt vē lē tos sa stā vā vēl 
kā du pie re dzē ju šu uz bru cē ju.
SA pro gno ze:

Vis ti ca māk, līdz se zo nas sā ku mam vie no sies ar Rī
gas «Di na mo». No ci tām KHL ko man dām ti ca mā kie 
ie spē ja mie va ri an ti va rē tu būt Mi tiš ču «At lant» vai 
kā da no neKrie vi jas ko man dām. Nav iz slēgts, ka 
spē lēs kā dā ci tā lī gā, ne vis KHL.

ç Kas pars Dau ga viņš (18.05.88.)
Kas pars Dau ga viņš ir skaid ri li cis sa prast, 

ka cī nī sies par sa vu vie tu NHL tik il gi, ka mēr 
ne būs iz mests pa vi sām ie spē ja mām vie tām  – 
dur vīm, lo giem, skur ste ņiem. Šo brīd Kas pa ram 
nav spē kā eso ša lī gu ma, jaun u lī gu mu Bos to nas 
«Bruins» ne pie dā vā ja un kā ne ie ro be žo tais brī
vais aģents viņš var brī vi ru nāt ar vi sām NHL 
ko man dām.
Ie spē jas: 

Pē dē jās se zo nās NHL Dau ga vi ņam ir iz de vies pie
rā dīt, ka ir uz ti cams ko man das spē lē tājs, kuš spēj 
pil dīt kon krē tus tre ne ra uz de vu mus lau ku mā at bil
sto ši ko man das va ja dzī bām un tre ne ra iz prat nei. 
Kas pa ra stip rās pus es ir spē ja ak tī vi un efek tī vi dar
bo ties ri pas at ņem ša nā jeb tā sau kta jā for če kin gā, 
spē le aiz sar dzī bā un spē le ma zā ku mā. Ta jā pa šā 
lai kā Dau ga viņš ir arī ga na teh nisks un pie ie spē jas 
spēj ra dīt vār tu gū ša nas mo men tus gan sev, gan 
par tne riem. Pa gā ju ša jā se zo nā un jo se viš ķi Sten li ja 
kau sa iz cī ņā Dau ga vi ņam bi ja ie spē ja bla kus sa vam 
uz vār dam ie vilkt trek nu plu sa zī mi un no pa ras ta 
«pe lē kās ma sas» cī nī tā ja ie likt se vi to spē lē tā ju ka
te go ri jā, ku ri ir ne ti kai at zīs ta mi cī nī tā ji, bet rei zē 
spēj arī iz man tot ko man das bied ru un pa ša ra dī tās 
si tu āci jas.
Ko pu mā Kas pa ra per spek tī vas NHL ir pil nī bā at ka
rī gas no aģen ta spē jām un Dau ga vi ņa am bī ci jām 
at tie cī bā uz lī gu ma no sa cī ju miem, jo nav šau bu, 
ka Kas pars var spē lēt NHL, bet tā du kā viņš Zie meļ
ame ri kā ir ga na daudz.
Pro tams, ne var pil nī bā iz slēgt arī KHL va ri an tu, kur 
fi zis ki la bi sa ga ta vots ko man das ti pa spē lē tājs, ar 
īpa šām ie ma ņām dar bo jo ties ma zā ku mā, kā viens 
no ko man das zob ra ti ņiem va rē tu būt in te re sants 
vir knei ko man du, it īpa ši tām, kas cen stos ko pēt 
Mas ka vas «Di na mo» pa nā ku mu re cep ti. 
SA pro gno ze:

Vie no sies par lī gu mu ar NHL ko man du, ļo ti ie spē
jams – Bos to nas «Bruins». 
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Ne to, kas «Cerības»

i n t e r v i j a

– Uz bru cē ja kva li tā tes vis bie žāk no sa ka 
pēc ie mes ta jām ri pām un re zul ta ti vi tā tes pun
ktiem. Četr os pār bau des ma čos [ar Mār ti ņu 
ru nā jām pēc 1:2 zau dē ju ma Do ņec kas «Don
bas»] tev ir čet ri re zul ta ti vi tā tes pun kti (2+2). 
Vai var teikt, ka ša jā zi ņā viss ir kār tī bā?

– Labs pir mais jau tā jums uz reiz (sme jas). Tā 
jau vēl ir ti kai pirm sse zo na. Tas, no vie nas pus
es, pat it kā ne skai tās. Kad sāk sies se zo na, tad 
viss sāk sies no sā ku ma. Pa gai dām pun ktu zi ņā 
es mu ap mie ri nāts. Ir la bi – ir kāds trā pī jums, un 
kā da re zul ta tī va pie spē le sa nāk.

– Tad kas skai tās? Uz ko lie kat uz sva ru ša
jās spē lēs?

– Es do mā ju, ka šīs pirm sse zo nas spē les vai
rāk ir do mā tas, lai sa jus tu mai ņas bied rus, sa
jus tu tak ti kas ni an ses, kad Oļegs Zna roks kaut 
ko uz zī mē ci tā dāk vai pēc pirm ā pe ri oda kaut 
ko pa mai na.

– Kā vei cas ko pā ar jaun ajiem mai ņas par
tne riem [Alek se ju Cvet ko vu un De ni su Ko ko
re vu]?

– Pa šam šķiet, ka tī ri nor mā li. Tre ni ņos sa
nāk diez gan la bi. Pro tams, vien mēr var la bāk. 
To mēr abi ir pro fe si onā li ho ke jis ti un jau il gi 
spē lē augst as kla ses ho ke ju, abi ir la bi spē lē tā ji, 
tā ka ir prieks un gods spē lēt ar vi ņiem ko pā. 
Ce rams, ka arī se zo nā veik sies tik pat la bi.

– Tu pie mi nē ji Zna ro ka spē les zī mē ju mu. 
Kā gra sā ties spē lēt un kas ir jauns, sa lī dzi not 
ar to, ko esi da rī jis ie priekš?

– Ja es ta gad sāk šu stās tīt, vi si iz la sīs un zi
nās, kā mēs spē lē jam. Tak tis kais zī mē jums tā pēc 
pa gai dām lai pa liek ne at klāts, bet tā pat jau dro ši 
vien ne kas daudz no tā, kā ir bi jis ie priek šē jos 
ga dos, nav mai nī jies, tā kā tas ir zi nāms. Pa šam 
var būt jauns ne kas nav. Pra sa jau to pa šu, ko 
pra sī ja Rī gas «Di na mo» – jā cī nās kat rā spē les 
epi zo dē, jā spē lē fi zisks ho kejs, tas, kas man pa
tīk. Gal ve nais ir ne pa do ties un ar jeb kā du re zul
tā tu uz tab lo spē lēt līdz ga lam.

– Va ri tā sa lī dzi nāt, kas jaun ajā «Di na mo» 
(Mas ka vas) ir sa vā dāk ne kā ve ca jā (Rī gas)?

– Pil sē ta ci ta. Daudz lie lā ka. Viss jau īs te nī bā 
ir ci tā dāks – ča ļi ci ti, jaun a vi de, no sa cī ti jaun i 
tre ne ri, fizio te ra pei ti jau zi nā mi. Ir, pie kā pie lā
go ties. Do mā ju, ka lie lā kās grū tī bas sa gā dās dzī
vo ša na Mas ka vā. To mēr lie la pil sē ta.

– Kā tev vis pār pa tīk lie la jās pil sē tās?
– Ma zā ka dro ši vien bū tu la bāk, bet ti kai tā

dā zi ņā, ka viss ir tu vāk un sa strē gu mos nav jā
sēž tik il gi. Var būt pēc mē ne ša pa zva nī si, tad es 
past ās tī šu.

– Paš reiz jau esi at ra dis past āvī gu mīt ni?
– Vēl mek lē ju. Pa gai dām dzī vo ju bā zē. Pēc šī 

tur nī ra Ņiž ņij nov go ro dā mē ģi nā šu at rast kā du 

dzī vok lī ti, jo man ģi me ne brauks līdz i. No Pie
mas ka vas bā zes No vo gor skā līdz arē nai ir ga ba
liņš.

– Cik vis pār Mas ka vu esi ie pa zi nis?
– Pa gai dām īpa ši ne kur ne es mu bi jis. Div reiz 

ar ča ļiem bi jām pil sē tā pa ēst pus die nas, bet tā 
dzī vo ja mies pa bā zi. Pa gai dām ne maz tik daudz 
lai ka nav, jo pār is die nas bi jām Mas ka vā, bet pēc 
tam brau cām pro jām uz Pin sku. Kad at grie zā
mies, uz reiz bi ja jā brauc uz šo pār bau des tur nī
ru Ņiž ņij nov go ro dā, tā kā īpa ši pil sē tas cen trā 
pa būt nav iz nā cis. Gal ve nais, kā es sa pro tu, ir 
zi nāt īs tos lai kus, kad pa ie lām nav jā brauc, jo 
ir kor ķi, ku ros var sē dēt pa tri jām četr ām stun
dām. Ja grib tikt bez sa strē gu miem līdz cen tram 
vai at pa kaļ, vis la bā kais veids ir braukt ar met ro.

– Pēc spē les pret Ņiž ņij nov go ro das «Tor
pe do» at ska nē ja mig lai ni iz tei cie ni par ta vu 
ve se lī bu. Kaut kas no pietns?

– Nē, viss kār tī bā, šo dien jau spē lē ju. Ma
ziņš sa si tums bi ja. Var būt kāds žur nā lists ne tā 
sa pra ta.

– Kas klu bā lie ci na par to, ka tas ir pē dē jo 
di vu ga du Ga ga ri na kau sa ie gu vējs?

– Var būt Pin ska par to lie ci na... No met ne 
bi ja ne žē lī gi grū ta. Grū ti spriest, jo vēl tur pi nās 
pirm sse zo na. Tā pēc grū ti ko par to pa teikt.

– Vai rā kas rei zes jau esi pie mi nē jis Pin sku. 

«priekš paša varbūt jauns nekas nav. prasa jau to pašu, ko prasīja Rīgas «Dinamo» – 
jācīnās katrā spēles epizodē, jāspēlē fizisks hokejs, tas, kas man patīk.  

galvenais ir nepadoties un ar jebkādu rezultātu uz tablo spēlēt līdz galam.»

DAI NIS ĀZENS

pēc trīs ar pusi sezonām «Dinamo Rīga» rindās hokejists mārtiņš 
Karsums ir pārcēlies uz divkārtējo gagarina kausa ieguvēju maskavas 
«Dynamo» pie Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa. pārbaudes spēlēs viss 
kārtībā – ne mača bez rezultativitātes punkta (5 spēlēs 4+2) pirmssezonā 
mazrezultatīvajai «Dynamo» ir izcils rādītājs. Un tas pēc izdzīvošanas 
pirmssezonas treniņnometnē pinskā...

KARSUMS grib kausu.
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Ne to, kas «Cerības»

It kā jau arī Rī gā va
sa ras sa ga ta vo ša nās 
no met ne ne bi ja ne kā
da past ai ga, bet Mas
ka vas klu bā pie dzī vo tā 
esot tev iz rai sī ju si pa vi
sam krā sai nas iz jū tas.

– Bi ju dzir dē jis par 
Pin sku, ka tas ir grū ti, bet klā tie nē to pār dzī vot 
ir drus ku sa vā dāk. Tur ir ne vis vien kār ši grū ti, 
bet ļo ti grū ti. Daudz skrie ša nas.

– Uz svars ti ka likts uz skrie ša nas vin gri nā
ju miem?

– Jā, skrie ša na un bar je ras, to mēr pa ma tā 
skrie ša na.

– Kas pa lī dzē ja iz tu rēt «Pin skas el li»?
– Var būt tas, ka pirms Pin skas es te pat Lat

vi jā bi ju diez gan la bi ga ta vo jies. Arī gā ju uz sta
di onu pie Ed vī na Krū ma skriet. Viņš arī de va 
vi sā dus sprin tus, vin gri nā ju mus, ta ču pat ar 
tiem bi ja ļo ti grū ti. To mēr Pin skā jau vi siem bi ja 
grū ti, bet ča ļi pa līdz, uz mun dri na, past umj no 
aiz mu gu res...

– Kā tev vis pār pa tīk skrie ša na?
– (Sme jas.) Vai tad ir daudz cil vē ku, kam ļo ti 

pa tīk daudz skriet? Es ne es mu no tā diem, man 
ne kad nav pa ti cis skriet. Es mu iz vē lē jies ho ke ju, 
un tas man ir jā da ra, ja gri bu uz tu rēt se vi la bā 
fi zis ka jā for mā.

– Zna roks ar Vī to li ņu arī skrien ko pā ar 
jums, kā sa vu laik to «Di na mo» da rī ja Vik tors 
Ti ho novs?

– Nē, vi ņi no ma las uz rau ga, sa ka, kas jā da
ra. Kad par lē nu skrē jām, tei ca, ka tas jā da ra ātr
āk. Pa ši līdz i ne skrien. Pa ras ti jau tre ne ri līdz i 

KARSUMS grib kausu.
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«No vienas puses, spēcīgi klubi redz latviešus kā labus hokejistus un grib pie sevis.  
Tas nozīmē, ka Latvijai tomēr ir labi spēlētāji, kas var spēlēt citos klubos un sevi  

pierādīt. Tomēr arī tajā pašā «Dinamo» ir lieliski spēlētāji.»

ne skrien.
– Tu vai rāk esi ma lies pa Ame ri ku ne kā 

Krie vi ju. Vai ir jo pro jām kaut kas tāds, pie kā 
Krie vi jā ne esi pie ra dis?

– Lai kam, nē. To mēr jau ne pil nas četr as se
zo nas es mu bi jis ša jā lī gā. Vi sam it kā ir iz iets 
cau ri, un ne kas uz reiz prā tā ne ie šau jas. Vie nī
gais, pro tams, tas, ka tā lu jā li do uz Ha ba rov sku. 
Pie tā pie rast ne va ru. Kā das 10–12 stun das jā
li do, un vēl ne es mu pie ra dis. Ci tā di viss ir jau 
pie rasts – dzī vo ša na, ēša na.

– Uz ku ru pus i ir vieg lāk li dot – uz Ha ba
rov sku vai at pa kaļ?

– At pa kaļ, jo, turp li do jot, mai nās ne ti kai 
lai ka jos las. At pa kaļ bez maz, ci kos iz li do, ti kos 
ie li do. La bāk ir li dot at pa kaļ uz mā ju pus i.

– Daudz tiek ru nāts par to, vai un kad KHL 
va rē tu kļūt par no piet nu kon ku ren tu NHL. Tu 
esi spē lē jis abās lī gās. Ko tu par to do mā?

– NHL ne ko daudz ne es mu bi jis, tā pēc par 
to spriest grū tāk. Gan jau ar lai ku spē ku sa mē ri 
kļūs līdz īgā ki. Vie nā das abas var būt glu ži ne būs.

– Kā Mas ka vā ba ro?
– Ide āli, viss kār tī bā. Bā zē ir viss. Bro kas tis, 

pus die nas, va ka ri ņas, ir lau nags. Ne kā ne trūkst. 
Pus die nās ir iz vē le no tri jiem ēdie niem, va ka ri
ņās – tie ši tas pats. Var ņemt līdz i pēc tam.

– Kāds ir ko lek tīvs Mas ka vā, un vai tur bie
ži jo ko?

– Šeit ir tie ši tā pat. Ie ra dos ko man dā kā 
jaun iņais un ne maz tā ne ju tos. Li kās, ka es mu 
sa vē jais. Ča ļi for ši, uz ņē ma la bi, viens ar ot ru ie
pa zīs ti nā ja. La bi bi ja tā dā zi ņā, ka ma sie ris ir no 

Lat vi jas – Bo riss Lav re novs. Tā pat arī sli du asi
nā tājs Alek sandrs Šiš ko vičs. Vi ņi man pa lī dzē ja 
ie kār to ties, pa rā dī ja, kas kur stāv hal lē un tam
lī dzī gi. At grie žo ties pie ča ļiem, no tiek tie ši tā pat 
kā Rī gā – pa velk viens ot ru uz zo ba, bet tā jau 
nor mā lā ko lek tī vā ir nor ma.

– Kā jaun iņa jam tev bi ja kāds spe ci āls uz
de vums jā pa veic vai jā uz stā jas?

– Šo jau tā ju mu man jau uz de va. Pa gai dām 
vēl ne viens ne ko nav tei cis, bet, ja vi si pra sa, lai
kam kaut kas būs jā da ra. Vēl līdz se zo nai ir laiks.

– Te vi jau 2009. un 2010. ga da mi jā pie se
vis gri bē ja ne ti kai Rī gas «Di na mo», bet pie 
se vis vēl uz to rei zē jo MVD aici nā ja arī Oļegs 
Zna roks. Kā pēc to reiz kar je ru iz vē lē jies tur pi
nāt Rī gā?

– Go dī gi sa kot, kā tas no ti ka, es pat īs ti ne zi
nu, jo tās lie tas no kār to ja aģents, ka mēr bi ju at
ce ļā no Ame ri kas. To mēr liels pal dies Rī gas «Di
na mo», ka vi ņi ma ni pa ņē ma pie se vis. Prieks 
bi ja vi sus šos ga dus spē lēt Rī gā.

– Kas bi ja tie ar gu men ti, kā pēc šo gad ne
spē ji at teikt Zna ro kam?

– Tā sa nā ca, ka Zna roks un Mas ka vas «Di na
mo» ma ni gri bē ja, un at brau cu uz še jie ni. Zna
roks jau man pēc ie priek šē jās se zo nas zva nī ja un 
tei ca, ka viņš lab prāt ma ni vē lē tos sa vā ko man
dā. Pēc se zo nas man pie zva nī ja Sē jējs un pa tei
ca, ka pār eju uz Mas ka vas «Di na mo». 

– Kā šo brīd esi ap mie ri nāts ar sa vu iz vē li?
– Pro tams, es mu ap mie ri nāts. Ko man da ir 

div kār tē ja Ga ga ri na kau sa ie gu vē ja, ta ču se zo na 
vēl nav sā ku sies.

– Kā ir skriet lau ku mā pēc tre niņ no met nes 
slo dzēm?

– Ir, ir vēl grū ti. Šo die nas spē lē vis pār kaut 
kā bi ja ļo ti grū ti. To mēr jau iet uz la bo pus i, un 
sā ku lē nā ga rā at iet. Ta gad slo dzes tre ni ņos vairs 
nav tik lie las, un līdz se zo nas sā ku mam, do mā
ju, viss būs kār tī bā. Pēc šī tur nī ra mums būs pār
is brīv die nas.

– No teik ti esi ru nā jis arī ar klu ba gal ve no 
tre ne ri Oļe gu Zna ro ku. Ko viņš no te vis gai da 
un kā du lo mu tev ir pa re dzē jis?

– Do mā ju, ka vi ņi jau tā pat zi na, kāds es es
mu spē lē tājs. Tā pēc jau ma ni ņē ma ša jā ko man
dā. Šeit vi sas četr as piec as mai ņas ir kā vie nas 
kla ses ho ke jis ti, vi si – skrē jē ji un cī nī tā ji. Tā du 
teh nis kā sti la spē lē tā ju nav. Eju stū ros un cī nos. 
To pa šu ne at lai dī gi da ra vi sa ko man da. 

– Pa gā ju šās se zo nas bei gās mo cī jies ar 
cirk šņa trau mu. Kā ir ta gad?

– Ar to man pa gai dām viss ir kār tī bā. Se zo
na bei dzās, uz pa sau les čem pio nā tu ne aiz brau cu 
ce ļa dēļ, tā kā bi ja pie tie ka mi daudz lai ka, lai at
ve se ļo tos. Pa gai dām pro blē mu (trīs reiz no spļau
jas) ne ar ce li, ne cirk sni nav. Ce rams, ka tā būs 
arī vi su se zo nu.

– Tev bi ja ope rā ci ja.
– Tā bi ja ce lim, ne vis cirk snim. Bi ja at lū zu ši 

skrim šļa ga ba li ņi, va ja dzē ja at kal iz tī rīt. Vi su lai
ku bi ja me nisks pie vai nas, bet ta gad – kas cits.

– Šo gad dau dzi iz la ses vī ri se zo nas gai tā 
bi ja sa krā ju ši trau mas un ne va rē ja pa lī dzēt iz
la sei pa sau les čem pio nā tā.

– Man jau tre šo ga du sa nāk ne spē lēt pa sau les 
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meis tar sa cīk stēs ceļ ga la dēļ... Dau dzi sa ka, ka es 
si mu lē ju, man ne kā nav un pēc tri jām ne dē ļām 
var spē lēt, bet es vis la bāk jū tu sa vu ķer me ni, un 
man ne vie nam nav jā pie rā da, ka man sāp ce lis. 
Starp ci tu, šo gad ārsts bi ja tas, kurš ie tei ca iz laist 
pa sau les čem pio nā tu, ja gri bu vēl spē lēt.

– Lai la bāk spē lē pil nī gi ve sels ho ke jists.
– Pro tams. Kā da jē ga, ja es aiz brau cu, teik

sim, uz vie nu spē li un pēc tam iz krī tu no sa stā
va, ja var pa ņemt ve se lu cil vē ku, kurš var no
spē lēt vi sas sep ti ņas vai des mit spē les? Iet mo
cī ties... Nav jau vairs jau nī ba – 18, 19, 20 ga di.

– Vai 27 ga dos par jau nī bu ru nāt nav tā kā 
ne daudz par ag ru?

– Tā ir. To mēr ne bi ja jau man tā pirm ā ope
rā ci ja, bet kā da piekt ā tam ce lim. Ve se lāks es 
tie šām vairs ne kļū šu, un pa gai dām vēl nav iz do
māts, kā va rē tu pil nī gi jaun u ce li ie likt.

– Dro ši vien se ko ji līdz i pa sau les čem pio
nā tam. Kā tev pa ti ka Lat vi jas iz la ses mo de lis?

– Man pa ti ka. Dže ki la bi no spē lē ja un pa
rā dī ja rak stu ru, it se viš ķi pē dē jās spē lēs. Ļo ti 
pa ti ka spē le pret So mi ju, ku rā gan bei gās nā cās 
zau dēt. Var būt sā ku mā ne daudz ne pa vei cās, bet 
pret slo vā kiem ča ļi sa pra ta, ka var spē lēt ar ci
tiem līdz vēr tī gi. Var būt vie nas spē les bi ja par 
maz.

– Cik lie la ir tre ne ra lo ma ša jā iz la sē?
– Par pa sau les čem pio nā tu man grū ti spriest, 

bet olim pis ka jā kva li fi kā ci jas tur nī rā arī tre ne
rim Te dam No la nam bi ja sa va lo ma, viņš at ra da 
īs tos vār dus un tak ti ku, bet ie vē ro ja ma lo ma bi ja 
arī San dim Ozo li ņam kā kap tei nim ar uz mun
dri nā ju mu un dže ku sa lik ša nu īs ta jās vie tās, un 
ne ti kai spē lē pret Fran ci ju. Kat ru spē li starp 
pe ri odiem. Viņš to māk, vi ņam ir tā pie re dze, 
mil zīgs ho ke jis ta stāžs. Prieks bi ja spē lēt ko pā ar 
vi ņu. Abi di vi ir pel nī ju ši uz sla vas.

– Vai bez Ozo li ņa arī bū tu no pel nī ju ši vie
tu So čos?

– Par to ir grū ti spriest, kā bū tu, ja vi ņa ne
bū tu bi jis. Mēs vin nē jām, ti kām uz So čiem, un 
daudz fi lo zo fēt par to vairs nav ko. Prieks, ka 
esam tur no kļu vu ši.

– Kas bi ja tas ma zu miņš, ar ko mū su iz la se 
bi ja la bā ka par kon ku ren tiem?

– Var būt ar rak stu ru? Zi nā jām, ka to va ram, 
un tā bei gās arī sa nā ca. Veik sme vien no zī mī gi 
bi ja mū su pus ē, jo bei gās iz glā bā mies. Vei cas 
stip rā ka jiem?

– Pēc pār brauk ša nas no oke āna ot ra kras ta 
klu bos esi pa spē jis spē lēt pie čet riem gal ve na
jiem tre ne riem. Ku rā ko man dā ju ties vai jū
ties vis la bāk?

– Pie kat ra bi ja savs in te re san tums. Šup le
ram bi ja in te re san ta tak ti ka. Pe kam bi ja vai rāk 
tāds ame ri kā ņu sti la ho kejs. Tas man arī pa ti
ka. Ābo lam bi ja ne daudz no Šup le ra, ne daudz 
no Pe kas. Oļe gam arī ir tāds aiz sar dzī bas ho kejs, 
bet, ja va jag, sū ta mūs uz bru ku mā. Ko pu mā ņe
mot, tak ti ka vi siem ir gan drīz vie nā da. Drus ciņ 
sa vā dāk jā sli do, bet lie los vil cie nos daudz kas 
ko pīgs vi siem.

– Ie priek šē jās se zo nas ot ra jā pus ē tu kļu vi 
par Rī gas «Di na mo» ko man das kap tei ni. Lai
kam tas bi ja tavs pir mais kap tei nis kar je rā? 
Kā ti ki ga lā ar bur ta C sma gu mu uz krū tīm?

– Klu bā, jā. Pirms tam, lai kam U20 iz la sē, 
bi ju kap tei nis. Go dī gi pa teik šu – ne var teikt, ka 
man ne pa tīk, bet man ar to ir grū tī bas, jo es ne
es mu no cil vē kiem, kas ru nā, kas māk uz mun
dri nāt ko man du. Es vai rāk «vā ros» iek šē ji. Tā
pēc man bi ja diez gan grū ti to C bur tu nē sāt.

– Ar te vi kā kap tei ni ko man da vin nē ja 
«Ce rī bu kau su».

– Nu la bi, iz cī nī jām 17. vie tu. Pro tams, 
prieks, ka vin nē jām. Ap lie ci nā jām, ka va rē jām 
cī nī ties arī ar tām ko man dām, kas bi ja tu vu 
«plei ofiem». Ča ļi – ma la či!

– Tad man tev jā vai cā, kas tev līdz šim ho
ke jā ir lie lā kais sa snie gums?

– Vis pirms tas, ka pir mo reiz Lat vi jas ho ke ja 

vēs tu rē ar U20 ko man du ti kām A gru pā. To
reiz tas arī bi ja ko pā ar Zna ro ku. Pro tams, pirm ā 
spē le NHL pa li ku si at mi ņā, un arī QMJHL iz
slēg ša nas spē ļu vēr tī gā kā spē lē tā ja bal va. Un, 
pro tams, pir mais un vie nī gais vār tu gu vums 
NHL.

– Tā ri pa tev mā jās ir?
– Jā, at sū tī ja, un at sū tī ja ti kai ne sen. Lai kam 

pēc trim ga diem, bet la bāk tā ne kā bez ri pas.
– Kā du ie sau ku ko man das bied ri tev nav 

iz do mā ju ši?
– Pa gai dām vēl ne. Par Mār ču sau kā vi si. Vēl 

jau ti kai pār is ne dē ļas pa gā ju šas. Gan jau ar lai
ku kā du ie sau ku iz do mās.

– Kā tu vēr tē to, ka la bā kie Lat vi jas ho ke
jis ti to mēr spē lē ār zem ju klu bos?

– No vie nas pus es, spē cī gi klu bi redz lat vie
šus kā la bus ho ke jis tus un grib pie se vis. Tas no
zī mē, ka Lat vi jai to mēr ir la bi spē lē tā ji, kas var 
spē lēt ci tos klu bos un se vi pie rā dīt. Ta ču arī ta
jā pa šā «Di na mo» ir lie lis ki spē lē tā ji, un, kā jau 
pirms tam tei cu, man bi ja liels gods spē lēt ša jā 
ko man dā.

– Kā dā va lo dā Krie vi jā tu sniedz in ter vi
jas?

– Krie vis ki, bet, kad bi ju aiz brau cis uz Ame
ri ku, ne daudz krie vu va lo du pie mir su. Ta gad 
kaut ko sā ku at ce rē ties, un ar kat ru die nu iet ar
vien la bāk. Kat ru die nu ko man dā ar ča ļiem ru
nā ju krie vis ki, un pro blē mu te ne būs.

– Nav kaut kā, kā Mas ka vā pie trūkst?
– Pa gai dām ģi me nes pie trūkst. To mēr prom 

no mā jām nav vieg li. Tas nav tas pats, kas spē lēt 
Rī gā, kur esi iz au dzis un vi su mū žu bi jis. To mēr 
šeit ir jaun a vi de, pie kā ir jā pie rod. Ģi me ne un 
drau gi ir tas, bez kā vien mēr ir grū ti.

– Ko tu gai di no šīs se zo nas?
– Ga ga ri na kau su (sme jas). Jā sāk, pro tams, 

ar to pa šu ma zu mi ņu – jā tiek «plei ofā». Tad viss 
at kal sāk sies no sā ku ma, un jā mē ģi na līdz tam 
Ga ga ri na kau sam tikt. Gri bē tos pa celt virs gal
vas... 
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Atvars.
– Kas tu, At var, ta gad esi un kam ga ta vo

jies? Rak sta, ka bū šot virs lī gas jaun ā klu ba 
«Kur ba da» gal ve nais balsts.

– Pa gai dām sāk šu «Kur ba dā» – di vas ne
dē ļas ar vi ņiem tre nē jos uz le dus, fi zis ko 
kon dī ci ju se zo nai ie li ku, ga ta vo jo ties in di vi
du āli. Man tā ie ras tāk. Bet gan jau kaut kur 
aiz brauk šu.

– Uz ku ru pus i tai sies?
– Vir ziens ap mē ram skaidrs  – tie ir aus

tru mi.
– Vai tu va ri man pa skaid rot, kā pēc es ar 

te vi šo brīd ne ru nā ju kā Rī gas «di na mie ti»?
– Ne zi nu. Nu jau drus ku no ka vēts. Var būt 

va ja dzē ja ar ma ni par to pa ru nāt pirms pie
ciem ga diem. Ta gad es mu kur ba die tis.

– Tu «Di na mo» bi ji sta bils pa mat sas tā
va aiz sargs. Kas no ti ka? Vai nī ga bi ja vie na 
spē le? Vai nīgs bi ja aiz sarg a Tri bun co va ie
cir tī gais rak sturs? Ja tev gal vā ir kā da pa rei
zā do ma, tu pie tās pie tu ries.

– Nav tā vie na spē le, tas bi ja ga rāks lai ka 
posms. Jaun ais gal ve nais tre ne ris Jū li uss Šup
lers, ci tiem var būt viņš bi ja pie re dzē ju šais su
per spe ci ālists, es no ma las pa ska tī jos, un viņš 

ma ni ne ar ko ne pār stei dza. La sī ju in ter ne tā 
Nor mun da Sē jē ja in ter vi jas: va sa rā va ja
dzē jis stai gāt uz vi ņu zā li, kas ir Rī gā. Kā
pēc es to pa šu ne drīk stē ju da rīt Og rē? Tas 
bi jis kri tē rijs. Alek sejs Ši ro kovs esot stai gā
jis, bet vis i pā rē jie muļ ķi ne ko ne da ra. Ob
li gā ti jā būt ta jā «Di na mo» zā lē, lai sa rak stā 
var ie likt krus ti ņu, ka esi bi jis.

– Ja At vars tre nē jas Og rē, tas nav la bi!
– Vi ņi jau ne zi nā ja, ka es tre nē jos. Dro

ši vien do mā ja, ka gu ļu un ne ko ne da ru. 
Vie nī gais la bais bi ja Ši ro kovs, pā rē jie vis

i ne kā di. Tā es la sī ju... Vie nī gais, ku ram 
zā les ap mek lē ju mu sa rak stā bi ja plu si, 

Ši ro kovs. Ja vi ņam zā le bla kus, 
lai tre nē jas tur, man no Og res 
kat ru die nu brau kāt uz Rī gu 

un at pa kaļ simts kilo met ru? 
Man tas ne bi ja va ja dzīgs. Vi su to pa šu va ru 
iz da rīt Og rē, kur ap stāk ļi zā les tre ni ņiem ir 
pat la bā ki ne kā Rī gā.

– Cik es mu dzir dē jis, tad pē dē jais pi liens 
esot bi ju si spē le Ja ros lav ļā, kur tu da bū ji 
mī nuss čet ri ko efi cien tu.

– Tas ta ču ir smiek lī gi! Ka vie na spē le var 
kaut ko no teikt. Viss sā kās pirm sse zo nā, kad 
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mēs ar Šup le ru kaut ko ne sa da lī jām. Tad sā
kās tie vi ņa lie lie po lā rie ie pir ku mi, ka viņš 
mūs vi sus tre ni ņu lai kā pār bau dīs ar da to ru 
un sa viem po lā ra jiem eks pe ri men tiem. Uz 
le dus... Smiek li nāk! Sā kās ar to un pēc tam 
tur pi nā jās  – vēl kaut kā da gud rī ba, vēl kaut 
kas. Ho kejs ir diez gan vien kāršs – ej, da ri, kas 
tev jā da ra, da ri to la bi, un, ja dod re zul tā tu, 
tad bla ku sap stāk ļiem nav ne kā das no zī mes. 
Iz rā dī jās, ka ir ot rā di  – ka lie lā kā no zī me ir 
bla ku sap stāk ļiem.

– Pag, pag! Bi ju ar jums ko pā da žos pir
ma jos iz brau ku mos, un man vis maz šķi ta, 
ka tu ko lek tī vā esi ie ju ties ļo ti la bi.

– Vis i tie pa ši bi jām, kas iz la sē. Tie pa ši arī 
«Di na mo». Kas gan mums bi ja ko da līt? Ne
teik šu, ka to laik bi ju pa šā la bā ka jā spor tis kā 
for mā, va rē ja būt la bāk. Ta jā lai kā es tāds bi ju, 
kaut ko va rē ja no teik ti uz la bot, bet tam bi ja 
va ja dzīgs laiks. Laiks man ne ti ka dots, un tad 
es sa pra tu, ka lai kam mums būs jā šķi ras.

– Kā mo der ni sa ka, ja šķi ras vīrs un sie
va – rak stu ru ne sa de rī ba.

– Nu uu. Kā dam var būt arī ne pa ti ka mans 
rak sturs, bet spor tā bez rak stu ra ne kad ne būs 
re zul tāts. Tā ir jeb ku ram. Ja tev nav rak stu ra, 

tad ne kas ne var būt. Pirm ām kār tām tu pie
rā di pats sev, ka es to va ru. Ja ne būs rak stu ra, 
tad spai dīs kā cit ro nu pie tē jas. Ja ir rak sturs, 
liec kaut ko pre tī. Man spor ta rak sturs ir diez
gan labs. Ar to arī es mu sa snie dzis to, kāds es 
bi ju un kur es bi ju.

– Vai, tre nē jo ties viens pats va ri, se vi dzīt 
uz priekš u?

– Pro tams. Man nav va ja dzīgs, lai kāds 
ma ni dzen. Ja ne būs re zul tā ta, ie klau sī šos 
tre ne ros, ku ri man kaut ko var dot. Ja nav re
zul tā ta un tre ne ris to ne spēj dot, skaidrs, ka 
tre nē šu to, ko man va jag.

– Vis as ie priek šē jās va sa ras pirms «Di
na mo» arī bi ji tre nē jies Og rē. Vā ci jas, Krie
vi jas, Zvied ri jas un So mi jas virs lī gām de rē
ja, «Di na mo» pēk šņi vairs ne de rē ja...

– Vis as va sa ras es mu tre nē jies Og rē. Kad 
bi ju «Sa la vat Ju la jev», mā jās tre nē ties iz nā ca 
ma zāk. Pēc pa sau les čem pio nā ta kā du mē ne si 
va ja dzē ja at pūs ties, bet jū ni ja bei gās va ja dzē ja 
būt Ufā. At brauc no pa sau les čem pio nā ta, mē
ne sis mā jās un at kal pro jām, mē ne sis mā jās 
un prom. Pēc tam sā kās ga rā ki pār trau ku mi, 
bet pēc mē ne ša at pū tas al laž sā ku skrai dīt – te 
ir Zi lie kal ni, dī ķis, sta di ons, svaigs gaiss. La

bā kie ap stāk ļi, kā di var būt. Uz priekš u!
– Vai tu esi og rē nie tis kopš dzim ša nas?
– Tie ši tā.
– Tu ta ču va rē ji Og rē tre nē ties viegl at lē

ti kā vai fut bo lā.
– Jā, jā, es jau to da rī ju: man no mā jas līdz 

vil cie nam bi ja skrē jiens div des mit mi nū šu, 
līdz Rī gai ar vil cie nu četr des mit pie cas mi
nū tes, tā lāk vai nu līdz sko lai, vai «Dau ga vas» 
sta di onam... Mans ap lis bi ja tāds – no rī ta uz 
Rī gu, va ka rā mā jās. Ja no rī ta Rī gā bi ja tre
niņš, ar au to bu su četr os piec pa dsmit iz brau
cu no mā jas, ci ta trans por ta ne bi ja, ar kā jām 
līdz sta ci jai bi ja jā iet pus stun da. Tad vil ciens, 
vēl Rī gā ceļš  – to jau ne viens ta gad ne redz. 
Tad ne viens ma nu ho ke ja so mu ne ne sa! Vai 
nu es viens pats ar sa vu so mu, vai abi ko pā 
ar tē vu. Tad no Og res ho ke jis tu ne bi ja, ta gad 
uz cel ta smu ka hal le, bet stāv tuk ša...

– Pie mi nē ji «Dau ga vas» sta di onu, tad 
skaidrs, ka esi «Lat vi jas bēr za» un tre ne ra 
Ed mun da Va siļ je va pui ka.

– Jā, Ed munds Va siļ jevs ir mans pir mais 
tre ne ris. Ko man da mums bi ja la ba – Edu ards 
Odiņš, Sa ša Ņi ži vijs, Her berts Va siļ jevs, Ma
reks Jass, Ser gejs Vi še go rod cevs, Ser gejs Ču

JĀ NIS mA TU LIS

Ir ho ke jis ti, kas ilg sto ši spē lē ju ši Lat vi jas iz la sē, bet pa li ku ši it kā  
ne pa ma nī ti. pirms sa ru nas ar At va ru TRI BUN CO VU pār šķir stī ju sta tis ti kas 
krā ju mus un bi ju pat maz liet pār steigts: ne rau go ties uz to, ka At vars  
kopš 2007. ga da pa sau les čem pio nā ta Lat vi jas iz la sē lie los tur nī ros  
vairs nav spē lē jis, vi ņa CV vien al ga ir des mit (!) pa sau les čem pio nā ti,  
kā arī Sol tleik si ti jas un Tu rī nas olim pis kās spē les. Og rē nie tis, bet ne  
lau ci nieks. Spē lē jis Krie vi jas, So mi jas, Zvied ri jas, Vā ci jas un Če hi jas  
virs lī gu klu bos. Bi jis arī at jau no tā Rī gas «Di na mo» pir ma jā ie sau ku mā.  
pē dē jās trīs se zo nas vie nā no paš iem la bā ka jiem Balt krie vi jas klu biem 
«go meļ», kā aiz sargs sa vā cot uz bru cē ja pun ktu ra žu (43 un 41).

Viss sā kās pirm sse zo nā, kad mēs ar Šup le ru kaut ko ne sa da lī jām. Tad sā kās 
tie vi ņa lie lie po lā rie ie pir ku mi, ka viņš mūs vi sus tre ni ņu lai kā pār bau dīs ar 

da to ru un sa viem po lā ra jiem eks pe ri men tiem. Uz le dus... Smiek li nāk!
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bars. Vis i esam sep tiņ des mit ses tie. Tas bi ja 
pē dē jais gads, kurš aiz ķē ra Pa dom ju Sa vie
nī bas jau nat nes čem pio nā tu. 1977. gads vairs 
ne spē lē ja. Brau kā jām uz Ar han geļ sku, Mas
ka vu, Ja ros lav ļu, Vo ro ņe žu. Ar vil cie nu trīs 
die nas līdz Vo ro ņe žai... Bi jām pē dē jais gads 
no Lat vi jas, kas tam gā ja cau ri, 1977.  ga da 
pui kas brau kā ja uz Ame ri ku.

– Kas te vi – Og res pui ku – dzi na uz ho
ke ju?

– Mans rak sturs. Ja ma ni pēc tam kāds 
grib sa lauzt vai – kā Šup lers –  iz mest, ne kas 
ne bi ja, es iz tu rē šu. Kur gan ta gad ir di žais tre
ne ris Šup lers un ko viņš da ra? (Ļo ti ve se lī gi 
smiek li.)

– Tavs tais nais rak sturs bi ja vai nīgs, ka 
2008. ga da pa va sa rī šķī rā ties ar Oļe gu Zna
ro ku.

– Jā, bet tur bi ja di vi rak stu ri.
– Di vi āži, ja tā var teikt...
– Viņš, pro tams, ir au to ri ta tī vāks...
– ...un spī tī gāks āzis!
– Nē, āzis ne, bet vi ņam ir sa vi prin ci pi, 

un var būt viņš to reiz vi su arī pa rei zi da rī ja un 
es pā rāk daudz... Tā bi ja, tā sa nā ca. Kad spē
lē ju Go me ļā, mums ar Mas ka vas «Di na mo» 
Pin skā bi ja drau dzī bas spē le, iz ru nā jām vi su, 
iz kra tī jām sir dis, un mums vie nam pret ot ru 
ne kā da nai da nav.

– Cil vē kiem tīk zi nāt ni an ses: At vars to
pa va sar bi ja sa mī lē jies, vi ņam bi ja mei te
ne...

– Viss bi ja no piet nāk – mei te ne bi ja as to
ta jā vai sep tī ta jā mē ne sī, spē le bei dzās pus div
pad smi tos, pie eju pie Zna čo ka, uz Og ri vil cie
na vairs nav, man va jag aiz vest tē vu un mei te
ni uz mā jām. Nak tī vairs ne gri bē jās dzī ties uz 
Me ža par ku at pa kaļ. No rī ta, kā eju Me ža par ka 
bā zē iek šā, pie dur vīm Oļegs. Jā, dis cip lī na ir 
va ja dzī ga, bet man uz mā jām va ja dzē ja aiz
vest tē vu un sie va as to ta jā mē ne sī. Var būt va
ja dzē ja nak tī braukt at pa kaļ. No rī ta tre niņš, 
bet pēc tam sā kās maķ pe re maķ...

– Prin ci pā tre ne rim tais nī ba.
– Jā. Tre ne rim sa va tais nī ba, man sa va. Vai 

nu lai mak sā jot so du, vai arī lai la sot sa vas 
man tas. Pa do mā ju: lī gums ar «Di na mo» man 
bi ja pa rak stīts. Lai brauc bez ma nis, ne ie šu 
jau ka sī ties. Tā mēs šķī rā mies. Sa vā cu sa vas 
pe ke les, at svei ci nā jos un čau! Bet kas no tiek 
nā ka ma jā ga dā! Mi ķe li Rēd li hu laiž mā jās no 

čem pio nā ta, lai bū tu klāt bēr na dzim ša nā. 
Lau rim Dār zi ņam ļauj ka vēt iz li do ša nu uz 
Van kū ve ru... Un no mai nī ja arī bā zi Me ža
par kā! Es pirms tam sep ti ņus mē ne šus es mu 
viens pats no dzī vo jis Er nšeld svi kā, to gad spē
lē ju «Mo Do». Sep ti ņus mē ne šus es mu no dzī
vo jis bā zē, es to vairs ne gri bu. Bet nā ka ma jā 
ga dā bā zes vairs nav un dže kus laiž mā jās no 
čem pio nā ta, ku riem sie va stā vok lī. Lai kam 
vie nu tā du kā ma ni va ja dzē ja, lai tas viss no
tik tu. Vis maz kaut kāds la bums no ma nis.

– Tri bun co va pa grie ziens Lat vi jas iz la sē!
– Vis maz ci tiem pēc tam la bi...
– Vai tu sa vu taisn prā tī bu pēc tam arī 

no žē lo?
– Nē, nē, pro tams, ka ne no žē lo ju, lai gan 

sa pro tu, ka tās ir emo ci jas un kar stās gal vas.
– Vai tad tu esi emo ci onā lais un kar stais 

tips? Lau ku mā iz ska ties ļo ti no svērts.
– Karst gal vis glu ži ne es mu. Vien kār ši ir tā, 

ka ne uz klau sa, ru nā, ru nā, bet es arī se viš ķi 
ne ka sos. Man bi ja tais nī ba ta jā si tu āci ja, bet 
pēc tam viss aiz gā ja ne tā...

– Tev dro ši vien maz liet va ja dzē ja pie
liekt mu gu ri ņu.

– Va rē ja tā da rīt, bet si tu āci ja bi ja tā da, ka 
sā kās ap vai no ju mi, un es tam vis am vairs ne
re dzē ju jē gu. Var jau liek ties. Ja bū tu mil jo ni, 
ku ru dēļ jā lie cas...

– «Di na mo» ta ču tev bi ja nor mā la al ga.
– Nor mā la.
– Un tad ne va ja dzē ja pa liek ties?
– Es tad vai rāk ne va rē ju sa liek ties... Nā ka

ma jā se zo nā at brau cu mā jās, zva nī ju Sē
jē jam, Šup le ram. Viss ir iz ana li zēts, 
pār do māts. Sē jējs sa ka  – zva ni 
Šup le ram, Šup lers  – zva ni Sē jē
jam. Tā arī viss bei dzās. Bet es 
vi su bi ju iz ana li zē jis, bi ja kaut 
kā da emo ci onā lā at kā pe  – pir
mais sī kais pie dzi mis. Kas bi
jis, bi jis, un var būt, ka tā ir la
bāk. Vēl pēc ga da at kal zva nī ju 
abiem...

– Vai tu pats sev esi aģents?
– Nē, aug stā ka jās gru pās pa

šam ir grū ti, man aģents bi ja 

zviedrs.
– Pār ie sim pie mī lī gā kas tē mas. Kam jā

no tiek, lai Lat vi jas spē lē tājs tik tu Krie vi jas 
klu bā? Tā dā kā «Sa la vat Ju la jev».

– Man lai kam pa vei cās. Pirms tam bi ja 
diez gan la ba se zo na Vā ci jā DEL lī gā, bi ju ap
si ties Vā ci jā ap ka nā die šiem, tur bi ja arī la bi 
zvied ri, so mi, če hi. Tas bi ja tie ši pēc Sol tleik
si ti jas olim pi ādes, tur la bi no spē lē ju. Kā pēc 
ne pa mē ģi nāt Krie vi jā? Mans zvied ru aģents – 
jā brau cot uz Ufu. Tur viss la bi sa li kās ko pā.

– Kurš Ufā tad bi ja tre ne ris?
– Ni ko la jevs.
– Sla ve nais Ser gejs Ni ko la jevs?
– Jā, pa gā ju šo gad viņš no mi ra.
– Un tu pa ti ki Ni ko la je vam?
– Jā. Jā, pēc tam bi ja skan dāls, ko No vo

kuz ņec kā pa cē la Oļegs So ro kins, bet man ar 
Ni ko la je vu bi ja la bas at tie cī bas. Vi ņam bi ja 
ļo ti la ba oža, kurš cil vēks der un kurš ne der. 
Viņš mīkst mie šus un tos, par ku riem ne bi ja 
drošs, se viš ķi ne cie ta, bet tos, par ku riem bi ja 
drošs, cie nī ja un vis pār ne aiz ti ka. Bet aiz ti ka 
viņš vi sus. Sa pul cē va rē ja pār braukt pār i vi sai 
ko man dai. Mums sa pul ce bi ja kā ko mē di ja – 
mēs to gai dī jām, un zā lē pui kas aiz smiek liem 
tu rē ja vē de rus. Vi ņam bi ja sa va pie eja kat ram: 
«Nu, kā tad mū su lat vie tim iet?» Un tā ar vis
iem pēc kār tas – žī diem, ka za hiem, ta tā riem, 

Pasaules čempionāts rīgā 
Tribuncovam bija viens no 
pēdējiem. è

Vi ņam bi ja sa va pie eja kat ram: «Nu, kā tad mū su lat vie tim iet?»  
Un tā ar vis iem pēc kār tas – žī diem, ka za hiem, ta tā riem, krie viem.  

Iz stās tī ja se šas, des mit anek do tes. Vi ņam vis as sa pul ces  
bi ja ar hu mo ru, diez gan rup ju.

a t v a r s  t r i b u n c o v s
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27.augustā, 21:00

2.septembrī, 19:00

ERGO Open
Sacensības sievietēm

ERGO Open 
Sacensības vīriešiem

PLUDMALES
VOLEJBOLS

SKATIES LATVIJAS
PLUDMALES

VOLEJBOLA CĪŅAS

krie viem. Iz stās tī ja se šas, des mit anek do tes. 
Vi ņam vis as sa pul ces bi ja ar hu mo ru, diez
gan rup ju. Ska tā mies video, un Ni ko la jevs 
ko men tē.

– Es arī vi ņu at ce ros – vie nu se zo nu spē
lē ja «Lat vi jas bēr zā», un tad mums bi ja pat 
di vi Ser ge ji Ni ko la je vi. Kad viņš vē lāk bi ja 
Ja ros lav ļas «Tor pe do» gal ve nais tre ne ris, 
Rī gā at klā ti pre ses kon fe ren cē pa tei ca, ka 
Krie vi jai ne va ja got tre nēt sa vu pre ti nie ku 
pa sau les čem pio nā tā, pro ti, Lat vi jas iz la si.

– Viņš lai ku pa lai kam at ce rē jās šo Rī gas 
ga du. Bet man viņš kā tre ne ris un cil vēks pa
ti ka. Ar sa viem ta ra kā niem, bet mēs vis i tā di 
esam.

– Ufa vis os lai kos bi ju si vie na no Krie vi
jas ho ke ja liel pil sē tām.

– Tie ši tā.
– Un Tri bun covs tur no tu ras gan drīz trīs 

ga dus.
– Ne pil nus trīs, pa šās bei gās vairs «Sa la

va tam» ne bi ju va ja dzīgs. Sa nā ca ne smu kums. 
Pē dē jā ga dā Ni ko la jevs ma ni gri bē ja ņemt pie 
se vis uz «Si birj». Tas bi ja tre šā ga da ok tob ris 
vai no vem bris, pē dē jās iz mai ņas pie tei ku mā 
drīk stē ja iz da rīt feb ru ārī. Mums to laik tre ne
ris bi ja Iš ma tovs, greiz sir dīgs ta tārs. 
Ra fiks Ga zi zo vičs... Pie nāk 
klāt: «Gri bi uz No vo

si bir sku?» Ja jums va jag, lab prāt spē lē ju Ufā, 
bet, ja ne va jag... Ne kur ma ni ne lai dī šot. Spē
lē ju, bet kad pie nā ca pā rē ju priekš pē dē jā die
na: «Sa vāc man tas un va ri braukt!» Es krek lu 
pu šu ne plē su, ka Ufa man vie nī gā ko man da, 
Ni ko la jevs No vo si bir skā bi ja iz si tis man al gu, 
bet Iš ma tovs ne pa lai da. «Sa la vat Ju la jev» ne
ti ka fi nā lā, pē dē jos di vus mē ne šus no spē lē ju 
Mas ka vas «Spar tak» pie Aiga ra Cip ru sa. Un 
tad sā kās Zvied ri jas epo pe ja.

– Tu va rē tu ļo ti la bi rak stu rot Eiro pas 
val stu ho ke ju – esi spē lē jis Zvied ri jā, Vā ci
jā, So mi jā, Krie vi jā.

– Vā ci jas čem pio nāts bi ja diez gan skar ba 
sko la – pa rupjš ho kejs ar daudz ka nā die šiem, 
bet man pa ti ka vi sur, kur spē lē ju. Krie vi jā 
pats par se vi vieg lāk, sa pro ta ma va lo da un 
arī men ta li tā te. Ta ču baš kī ri at šķi ras no krie
viem, viss tā lāk uz Aus tru miem uz to pus i 
un lie lā kas at šķi rī bas, baš kī ri ir mu sul ma ņi 
un vai rāk audzi nā ti ne kā krie vi. Zvied riem 
ho kejs ir teh nisks, ātrs, bet, kad es pēc trim 
ga diem at grie zos Še lef e o, zvied ru ho kejs bi
ja kļu vis vēl fi zis kāks. So mi arī ātr i, pie spē les 
un kom bi nā ci jas, bet viss no tiek ātr i, ātr i, ātr i. 
Vā ci jā ne tīrs ho kejs, grūs tī ša nās un si ša nās kā 
jau pie ka nā die šiem.

– Bet vi sur tu de rē ji!
– Jā, vi sur de rē ju. Es es mu uni ver sāls 

zal dāts  (sme jas), pie lā go ties va rē ju. Pats 
gal ve nais, lai pa šam pa tīk. Arī Balt krie vi
jā man pa ti ka. Vi sur ir spē lēts, gri bē ju pa
mē ģi nāt Balt krie vi jā. Jā, tā lī ga ir zem āk, 
bet tā pat va jag se vi pie spiest. No ār zem
nie ka tā pat pra sīs.
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Bet Sol tlei kā Kurts mūs aiz ve da uz ma sā žas sa lo nu, ar pe di kī ru.  
Ki rovs plē sa ma tus – 3000 do lā ru –, Kurts iz ņē ma sa vu kar ti un sa mak sā ja.

– Vai tu esi krievs?
– Mā te lat vie te, tēvs krievs, sa nāk vid ze

mnieks (su lī gi smiek li).
– Tu esi At vars, bet brā lim ir krie vu 

vārds.
– Man ir di vi brā ļi – Ro lands, bi ja brā lis, 

un Dmit rijs.
– Vai tu vēl kā du At va ru zi ni?
– Drau gos ir uz pel dē ju ši, bet ma nā ve cu

mā ne zi nā ju, uz vār du At vars bi ju dzir dē jis, 
vār du gan ne. Ope rā lai kam bi ja tāds dzie dā
tājs.

– Un mam ma tev iz vē lē jās vār du?
– Nē, tēvs.
– Bi ju Balt krie vi jā se zo nā pirms KHL 

iz vei des. Man pa ti ka Go me ļa kā pil sē ta un 
pa ti ka arī Go me ļas ho ke ja sis tē ma, kur to
gad strā dā ja Ser gejs Nau movs un Lau ris 
Dār ziņš.

– Ta gad tur daudz kas mai nī jies. Ir cits 
gal ve nais di rek tors, ie priek šē jais, kurš vi su 
gro zī ja un tu rē ja un ku ram bi ja savs uz skats, 
no mi ra ar in far ktu. At nā ca jauns, tad vēl 
viens, un viss kļu va slik tāk. Sā kās ma hi nā ci
jas ar nau du, jaun ais di rek tors vi sai ko man
dai ne iz mak sā ja nau du jau kopš jan vā ra. Bet 
Go me ļa ir ho ke ja pil sē ta, tau tai ho kejs pa tīk, 

bēr ni tre nē jas. Bēr nu un jaun ie šu ho ke jā viss 
ir, ma zāk pa liek lie la jai ko man dai.

– Go me ļā tu no tu rē jies trīs ga dus.
– Man vi sur pa trim – trīs So mi jā, trīs Vā

ci jā, trīs Krie vi jā un Zvied ri jā, trīs Balt krie vi
jā, ta gad jā būt nā ka miem trim.

– Tu Go me ļā esi sa vā cis aiz sar gam ne
rak stu rī gi la bu sta tis ti ku.

– Jā, man ļauj spē lēt, tre ne ris An drejs Ska
bel ka kā spē lē tājs bi ja ar ma ni ko pā Ufas lai kā. 
Ska bel ka tad bi ja kap tei nis, otrs ve cais – Ka
ram novs, «Di na mo» Ka ram no va tēvs. Kad es 
at brau cu, Ni ko la jevs de vis Ska bel kam un Ka
ram no vam uz de vu mu: «Pa ņe miet uz res to rā
nu! Pār bau diet, kas par fruk tu...» Alu dzer si? 
Kā pēc ne? Da vai! Šņa bi dzer si? Da vai šņa bi 
arī. Bei gās es abus di vus vēl iz va dā ju pa mā
jām, pēc tam man ar Ni ko la je vu ne bi ja ne kā
du pro blē mu.

– Ti ka pār bau dīts, vai esi mū su cil vēks?
– Tie ši tā.
– Bet tu ta ču ne esi ne kāds dzē rājs!
– Nē, dzē rājs ne es mu gan, bet pār bau di iz

tu rēt va ja dzē ja.
– Man bi ja liels prieks te vi ie rau dzīt Te

da No la na Lat vi jas iz la ses kan di dā tos. Kas 
tur no ti ka?

– Tur at kal nā ca līdz i kaut kas no «Di na
mo». Tre nē jā mies, viss bi ja nor mā li, tad kaut 
kā da sa pul ce, uz ku ru bi ja at brau cis Ju ris Sa
vic kis. Viņš pa tei ca: «Iz la se – tas ir «Di na mo», 
bet «Di na mo» ir iz la se.» No «Di na mo» bi ja 
abi No la na pa lī gi – Ar tis Ābols un Vik tors Ig
nat jevs, No la nam pa šam pir ma jā se zo nā tur 
ne kā das teik ša nas ne bi ja. Sa pra tu, ka lai kam 
vairs ne es mu iz la sē... Tur va ja dzē ja «di na mie
šus»! Lai IIHF sta tis ti kā vis i re dzē tu, ka iz la sē 
spē lē ti kai no «Di na mo». Ga ta vo jos un bi ju 
la bā for mā, bet sa pra tu, ka lai kam nav lemts.

– At kal sa vā ci sa vas man ti ņas un bi ji 
brīvs.

– Tur vai rāk nā ca no «Di na mo» – Ig nat
jevs pa tei ca, ka es ne pa rei zi sli do jot. Trīs des
mit pie cos ga dos. Vai tas ir nor mā li? Cil vēks, 
kurš pats ne māk sli dot, ta gad mā cīs ma ni... 
Tad sa pra tu, ka kaut kas nav tā, kā jā būt. Tā 
kā man pie re dze, ņuhs un po ņa ir, es ap mē
ram zi nu, kas ho ke jā ir kas.

– Tu vien al ga esi no pel niem ba gāts Lat
vi jas iz la ses spē lē tājs. Kad esam pa sau les 
čem pio nā tos, ne viens ne skai ta, bet tev ir 
des mit pa sau les čem pio nā tu un di vas olim
pis kās spē les.

– Kad man bi ja 23–24 ga di, brau cu uz iz la
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si un kai fo ju – kli mats labs, vis i ve cie ie rin dā, 
arī Zna čoks. Bi ja, no kā mā cī ties. Kā vi ņi uz
ve das ģēr btu vē, kā spē lē, kā lau ku mā do mā. 
Tā ir ne re āla dzī ves sko la, par ku ru ne rak sta 
ne vie nā grā ma tā. Ko kon krē ti mā cī jos, tā ne
var pa teikt, bet mā cī jos vi sur – lau ku mā, ģēr
btu vēs, kā jā aiz sar gā jas, kā jā uz brūk. Tur ir tik 
daudz ni an šu. Tas nav kaut kas kon krēts, jo 
kat ra si tu āci ja lau ku mā ir sa vā dā ka. Vi ņi sa
pra ta, ka mēs vis i esam ko man da. Ta gad viens 
otrs ne sa prot, kas lau ku mā jā da ra. Ta jā lai kā 
viss piec nieks strā dā ja ko pā. Viens aiziet, otrs 
pie sedz, tre šais at ve ras.

– Lo ģis ki, ka ve cais sa ka priekš ā arī tā
pēc, lai ne tik tu sa ča ka rē ta spē le vis am piec
nie kam.

– Tu ta ču zi ni, kā ta jos lai kos bi ja – ibo ri
o... Tā pat ne kad la bais ne bi ji, bet pie re dze nā
ca. Pēc tam bi ja 1972. gads – Cip russ, Žol tiks, 
Pan tiks, arī Ka ža, no tiem arī mā cī jos, tiem 
bi ja ve cā sko la, šiem NHL pie re dze. Tā bi ja 
ci ta kul tū ra, viss pro fe si onā lāk – skrai dī ša na, 
stai pī ša nās, at tiek sme, viss so lī di. Pats arī šo 
to bi ju ie mā cī jies Vā ci jā, So mi jā, Zvied ri jā. 
At brauc uz iz la si un vēl kaut ko ie gūs ti. Tas 
bi ja pa ma tīgs ie vā rī jums.

– Tu esi diez gan ti pisks pār ejas lai ka pro
dukts, un 1976.  gads bi ja tas, no ku ra ļo ti 

daudz gai dī ja. Vien lai kus jūs arī bi jāt gads, 
ku ra lai kā iz pu tē ja meis tar ko man da, vie tā 
nā kot «Ju ni oram» Austrum ei ro pas lī gā.

– To gad bi ja arī rik tīgs pa šu čem pio nāts – 
«NIKS/Brih», «Ali an se», «Es sa mi ka», Spor ta 
pi lī tri bī nes pil nas. Bet tas bi ja pē dē jais tāds 
gads. Sā kās Po li ja, Mas ka vas «Spar tak», So
mi jas pirm ā lī ga, tad Rau mas «Luk ko», kur 
bi jām ko pā ar Cip ru su un Tam bi je vu.

– Un at kal priekš ā bi ja savs cil vēks – Va
si lijs Ti ho novs.

– Ti kai se zo nas bei gās. Viņš ma ni ie li ka 
uz bru ku mā... Bi ja at li ku šas kā das des mit spē
les, «playoff» vairs ne va rē jām tikt. Tad sa pra
tu, kā da šo ko lā de ir uz bru cē jam. Des mit, div
pa dsmit mi nū šu spē les lai ka, sēž, ma zā ku mā 
spē lēt ne tiek. Spē lē jot pie ci uz pie ci, uz vie nu 
pus i aiz skrien, līdz ri pai ne tiec, ātr i no mai
nies un sē di at kal. Bet aiz sargs rau jas pat pa 
div des mit pie cām mi nū tēm.

– Vai tev ne bi ja do ma pār kva li fi cē ties 
par uz bru cē ju?

– Nē, bet es sa pra tu, ko no zī mē būt uz bru
cē jam. Uz bru cē jam ir jā būt vieg lā kam, asā
kam.

– Bet tev ir pār i sim tam!
– Man vi su lai ku kau jas svars ir ap sim tu 

pie ci.
– Tu esi uz spē lē jis pie vis iem iz la ses tre

ne riem. Kurš tev...
– (bez do mā ša nas). Kurts. Ne zi nu, kā

pēc. Var būt tā pēc, ka viņš ne zi nā ja vi su mū

su ho ke ja vir tu vi. Po zi tīvs, gaišs 
cil vēks, un mēs vis i vi ņam bi jām 
vie nā di. Tad, kad vi ņam at nā ca 
vēl pa lī gā Sa ša Be ļav skis, tas bi ja 
labs gads. Kur tam uz ho ke ju vis pār ir 
pa vi sam cits skats. La bi, ka es es mu spē lē jis 
So mi jā un Zvied ri jā, bet ja iz la sē vēl pa dom
ju do mā ša na. Ne pa krei si, ne pa la bi, au to
buss, bā ze, hal le... Ne va ri aiziet uz res to rā nu 
pa ēst. Bet Sol tlei kā Kurts mūs aiz ve da uz 
ma sā žas sa lo nu, ar pe di kī ru. Ki rovs plē sa ma
tus – 3000 do lā ru –, Kurts iz ņē ma sa vu kar ti 
un sa mak sā ja. Dže ki at pū šas... Ar kar tin giem 
iz brau cām. Mums kaut kas tāds ne bi ja ie spē
jams.

– Ja Kurts ne bū tu bi jis, mēs dro ši vien 
arī turp māk bū tu dzī vo ju ši pēc shē mas. Ja 
ga dī ju mā ar Zna ro ku tu bi ji pi onie ris, tad 
Kurts bi ja pi onie ris pirms tam.

– Ir ta ču 21. gad simts...
– Kas no ti ka 2002.  ga da čem pio nā tā, 

kad jū su trie cien piec nieks sa la sī ja vis lie lā
kos mī nu sus?

– Kārl sta de? Tad, kad vā cie šiem zau dē
jām?

– Kad no lau ku mā eso šā piec nie ka visi 
me tās uz brukt, at stā jot te vi vie nu aiz sar
dzī bā.

– (Sme jas.) Ne zi nu. Ne pa ti ka 
zau dēt vā cie šiem, mēs pirms tam 
vi ņus bi jām mo čī ju ši, arī ta jā spē lē 

bi jām va dī bā. Es jau es mu aiz mir sis. 
Bet mums tad bi ja ļo ti labs sa stāvs.

– Sa stāvs labs, pir mais piec nieks gan drīz 
ide āls, bet vis iem lie li mī nu si...

– Tā ga dās.
– Vai Be res ņevs bi ja tavs tre ne ris? Vai pa 

pus ei?
– Mmm. No sā ku ma ne bi ja, pat ļo ti ne bi ja, 

bet pēc tam viņš bi ja mai nī jies. Bet tad jau vi
su re gu lē ja Zna čoks. Kad viņš bi ja kap tei nis. 
Pat to, kurš sa ņems pulk ste ņus kā la bā kais 
spē lē tājs.

– Tev ir pulk ste nis?
– Nē, nav...
– Vai pie Va siļ je va tu bi ji ie cie nīts aiz

sargs?
– To pe ri odu es maz at ce ros, vin nē jām 

Aus tri jā kva li fi kā ci ju, pirms tam Še fīl dā di vas 
spē les no spē lē jām 0:0. Tad mums bi ja labs ko
lek tīvs un bi ja jaut ri. Kurš mī lu lis, kurš ne mī
lu lis? Es tam ne pie vēr su uz ma nī bu. Ja jā spē lē, 
tad spē lē, ja dze nā muļ ķi, tad dze nā muļ ķi. Ja 
tre ne rim ne esi va ja dzīgs, va ri sē dēt ce tur ta jā 
mai ņā un ska tī ties, kā ci ti spē lē. Vien mēr gri
bas spē lēt, am bī ci jas ir lie las, un tā pēc tie kaš ķi 
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vei do jas. Iek šā viss deg, gri bi, va ri, bet sē di... 
Ir spor tis kās dus mas. Ja tas iz vēr šas par skan
dā lu, tad vairs nav la bi. Pie Ni ko la je va bi ja tā, 
ka va ram viens ot ram gan drīz sist pa mu ti, bet 
no rī ta at nāc uz tre ni ņu, un ir sā ku sies jaun a 
die na. Esam iz ru nā ju šies un vi su aiz mir su ši. 
Es uz te vi ne es mu dus mīgs, viss ir aiz mirsts.

– Ļo ti pa rei za at tiek sme.
– Kā gan ve či var iz lā dē ties? Ne var ta ču iet 

uz mā jām un dau zīt trau kus.
– Vai tu lau ku mā daudz esi kā vies?
– Nor mas ro be žās. Nav tā, ka man aku rāt 

gri bē tos.
– Bet prom arī tu ne bēdz?
– Ja sit pa se ju, tu ta ču arī si tī si pre tī!
– Vai tu no se vis esi iz spie dis vi su, ko ho

ke ja dievs tev bi ja de vis?
– Vēl ne. Vēl spie dī šu. Ho ke ju ma lā mest 

vēl ne gri bu. To var iz da rīt vien mēr. Kad vairs 
ne va rē šu pa vilkt, tad. Vēl kā jās spēks ir un 
spē lēt gri bas.

– Vai ta ga dē jais Balt krie vi jas čem pio
nāts ir stin gri prom no KHL?

– Pir ma jā se zo nā bi ja drus ku, bet ar kat
ru ga du ar vien tā lāk. Ta gad, rup ji ru nā jot, 
Balt krie vi jā spē lēs pa gā ju šā čem pio nā ta ot rās 
ko man das. Žlo bi na gan drīz iz ju ku si, Go me ļā 
arī bi ja pro blē mas, bet lai kam la bā kā si tu āci ja 

vi sā Balt krie vi jā. Mums ne iz mak sā to nau du 
pie tu rē ja, ta gad lai kam da līs vi sā dos bo nu sos.

– Ho ke ja sa bied rī ba ir ma za, un ru nas 
par to, ka Go me ļa jums vis iem pa li ka pa rā
dā, iz pla tās. Ne viens uz tā du ko man du vairs 
ne gri bēs iet.

– Tā ir. Bet balt krie vi bai dās. Žlo bi nā vis a 
ko man da aiz gā ja uz tie su un vin nē ja. Mēs uz 
tie su aiz gā jām di va tā. Zau dē jām pir ma jā in
stan cē  – paš val dī ba ir spon sors, ne zi nu, kas 
tā lāk no tiks. Uz tai sī ja tā, ka mums ne ko nav 
pa rā dā. Jan vā ris, feb ru āris, marts, ap rī lis un 
bo nu si arī. Balt krie viem, kas pa li ka, sa so lī ja 
nā ka ma jā ga dā kaut ko at dot.

– Vai tev vis la bā kais lī gums bi ja Rī gas 
«Di na mo»?

– Nē, man Ufā arī bi ja labs. Tur mums 
vie na uz va ra bi ja 3000 do lā ru. Bo nu su sis tē
ma tre ša jā ga dā bi ja bai gi la bā. Ja bū tu ti ku ši 
as tot nie kā... Bo nuss bi ja viens plus di vi, di vi 
plus čet ri, čet ri plus čet ri, as to ņi plus as to ņi... 
Ka mēr esam as tot nie kā. Nau das, ko sa mak sāt 
nav, tā pēc viss jā jauc ār ā, ie li ka sa vē jo tre ne
ri, di vus mē ne šus no tu rē jā mies uz ve ca jiem 
bo nu siem, tad iz kri tām no as tot nie ka, un vi

ņiem vairs ne va ja dzē ja mak sāt tik lie las sum
mas. Bet tā līdz 32 000, un tad at kal sāk no 
nul les. Tas bi ja kā dus trīs mē ne šus. Kā du lai
ci ņu Krie vi jā ne es mu bi jis, bet gan jau viss ir 
tā pat.

– Vai tu kaut ko esi ie krā jis priekš die
nām vai arī vi su no tē rē jis?

– Ta gad jau būs eiro... Kaut kas drus ku ie
krāts ir, bet tā pat jā pel na, dzī vot no ve ciem ie
vā rī ju miem vien ne bū tu pa rei zi.

– Ko tev ho kejs ir de vis?
– Pil nī gi vi su, ho ke jā es mu no čet riem ga

diem, ho kejs ir ma nas dzī ves lie lā kā sa stāv da
ļa. Vai mā ku kaut ko ci tu? Mā cī jies es mu. Nav 
jau grū ti, ie mā cī ties var.

– Tu dro ši vien la bi zi ni va lo das?
– Nē, vā cu un zvied ru ne zi nu, tur vi sur 

ap ri tē an gļu va lo da, So mi jā – tā pat. Pag, bet 
es ta ču vie nu ga du bi ju arī Če hi jā. Vēl vie na 
ho ke ja liel valsts.

– Kā pēc tu ne de rē ji Ame ri kai?
– Tur viss bi ja ne pa rei zi – uz Ame ri ku jā

brauc, ja ir aģents, es bi ju no spē lē jis «Luk ko», 
iz do mā ju, ka jā pa mē ģi na, Ro džers sa ru nā ja. 
Aiz brau cu uz Ta la ha sī, bet vi ņiem ir at tie cī
bas ar trim NHL klu biem... Kad sā ka birt le jā 
vis i ar lī gu miem.

– Vai tu ne esi viens no tiem spē lē tā jiem, 

ku riem pa sau les čem pio nāts de va at spē rie
nu?

– Jā, iz la se mums vis iem de va ie spē ju. 
Ahā, viņš spē lē iz la sē! Va ri ne būt su per vai 
tru per, bet esi iz la sē.

– Bet «Luk ko» tu bi ji pirms iz la ses.
– So mi bi ja re dzē ju ši, kā spē lē ju Ko ko lā. 

Tur brau kā ap kārt me ne dže ri un skau ti. Tad 
«Luk ko» bi ja Ci pa ar Tam pu, pa ru nā jos ar vi
ņiem. Pār sva rā vi sur ska tās, kā spē lē ji ie priek
šē jos klu bos, bet iz la se arī pa līdz, kaut vai 
psiho lo ģis ki. Esi at brau cis mā jās, pie sa viem 
dže kiem, de vi ņus mē ne šus esi spē lē jis sve šu
mā. Ta gad mā jās... Pir ma jos ga dos, kad vēl tik 
la bi ne zi nā ju va lo du, bi ja vēl grū tāk.

– Ku ras bi ja ta vas trīs la bā kās se zo nas?
– Zvied ri jā bi ja la ba se zo na – Mo rā, So mi

jā – «Kar pat», bet vis la bāk bi ja «Mo Do». Tā ir 
zvied ru ho ke ja Me ka – For sber gi un vis i ci
ti stai gā pa ģēr btu vi. Ne ie do mī gi, ne kā, vis i 
ko pā tre nē jā mies, abi brā ļi Se di ni un vis i pā
rē jie. So mi jā un Zvied ri jā tā ir pie ņemts, ka 
sa vē jie nāk tre nē ties uz sa viem klu biem. Vis i 
NHL ve či. «Kar pat» tie bi ja Nī ni mā, vārt sargs 
Beks trēms.

– Ko va rē ji mā cī ties no For sber ga?
– Vi ņam sā pē ja kā ja, bet, kad viņš iz nā ca 

lau ku mā ar vi su sā po šo kā ju, li kās, ka ga rām 
sli di nās 3D. It kā ma za nū ja, bet vi sur tiek 
klāt...

– Ku ras tev ir trīs mī ļā kās pil sē tas, kur 
esi spē lē jis?

– Pro tams, ka Ufa. Tur bi ja daudz po zi tī
vā. Go me ļa arī ir su per. Tre šo ņem šu Ou lu, 
zie me ļi, vē sie so mi, bet ko man da bi ja la ba un 
pil sē ta arī.

– La bi at ce ros «Di na mo» pirm sā ku mus, 
kad tu no de fi nē ji, ka mums jā spē lē pret uz
bru ku mu ho kejs – un tad mēs ātr i pa ma li
ņu pret uz bru ku mā!

– Ne zi nu, vai «Di na mo» jā spē lē pret uz
bru kums. Vie ni un tie pa ši spē lē tā ji – var būt 
va ja dzē ja laist iek šā jaun as asi nis. Jaun os ča
ļus. Jaun ie ātr i pro gre sē. In dra šis it kā ne bi ja 
ne kas, bet nu ir zir gā. Vai Po rejs. Man iz la sē 
bi ja vieg li ar vi ņu ko pā spē lēt – Na za rovs ie
li cis pa rei zus pa ma tus, ir do mā ša na un sa pra
ša na. Pui kam ir iek šā, lai dod spē lēt. San dis 
ir va ja dzīgs, bet priekš kam tik daudz ve co...

– Lie kas, tas bi ja No vo si bir skā – at jau no
tais «Di na mo» pa bei dzis pir mo iz brau ku
mu, ča ļiem jā nīkst lid os tā, Dū vijs Ves tkots 
iet pie Šup le ra, vai pui ši drīk stot ie dzert pa 

alum. Šu pis ne ļauj! Bet tu pirms tam sa vu 
alu jau esi iz dzē ris.

– Vai! Ne at ce ros.
– Man pa ti ka. Ka tu pār redz lau ku mu arī 

ār pus lau ku ma.
– Zvied ri jā, So mi jā, Vā ci jā  – tas viss ir 

nor mā li. Ne va jag pie kos ties, bet viens vai di vi 
ali – tas ir nor mā li. Var būt jaun ajiem tas nav 
va ja dzīgs. Kas ko var at ļau ties. Ja ne spēj se
vi kon tro lēt, tad ne dzer. Pēc spē les ie dzer un 
lid ma šī nā gu li. Ne va jag ne kā das tab le tes, lai 
ie mig tu.

– Vai tu tā arī at slā bi nies pēc spē lēm?
– Nē. Nu man ir ģi me ne un sī kie. Kad at

nā ku mā jās, ie rau gu sa vu Gab rie lu un mei
ti ņu Pa ulu, pa sme jies, pa skrai di, un viss aiz
mir sies.

– Ta gad sva rī gā kais jau tā jums: ku ri tad 
tev ir trīs gar šī gā kie ali?

– Vā ci jā kat rā pil sē tā ir gar šīgs alus, vēl če
hu «Pil sner Urquel». Ba vā ri jā katrs krogs tai sa 
sa vu alu, man mī ļā kais ir viens če hu, pā rē jie 
vis i – vā cie šu.

– Ho ke jā esi gan drīz vi sur bi jis. Ko vēl 
gri bi?

Ne ie do mī gi, ne kā, vis i ko pā tre nē jā mies, abi brā ļi Se di ni un vis i pā rē jie.  
So mi jā un Zvied ri jā tā ir pie ņemts, ka sa vē jie nāk tre nē ties uz sa viem  

klu biem. Vis i NHL ve či. 
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– Ja ne bū tu kon flik ta ar Zna čo ku, var būt 
bū tu bi ju šas vēl di vas olim pi ādes.

– Un seš pa dsmit pa sau les čem pio nā tu!
– Fi zis ki jū tos stiprs, un vēl ir iek šā.
– Ko tev no vē lēt. La bu se zo nas sā ku mu 

«Kur ba dā» un lai mēs te vi šo ru den Lat vi jā 
il gi ne re dzē tu.

– Tā var teikt. Drīz brauk šu prom. 

é latvijas lielkomandā «dinamo» atvars uzspēlēja tikai 
vienu sezonu, taču kluba vadībai viņš izrādījās nevajadzīgs.

At vars TRI BUN COVS
Dzi mis  1976. ga da 14. ok tob rī Og rē
Augums: 1,88 m Svars: 100 līdz 105 kg

Kar je ra klu bos
1992./1993. «Pār dau ga va II» Lat vi ja 18 15 (5+10) – 8
1993./1994. «Pār dau ga va II» Lat vi ja 24 17 (7+10) – 32
1994./1995. «Pār dau ga va» Krie vi ja 12 0 (0+0) – 8

«Pār dau ga va» Lat vi ja – 4 (1+3) – –
1995./1996. «Ju ni ors» AEHL 37 9 (5+4) – 36

«Ju ni ors» Lat vi ja – 12 (7+5) – –
1996./1997. «Pod hal le» (No vi tar ga) Po li ja – – – –

«Stoczniowiec» (Gdaņ ska) Po li ja – – – –
1997./1998. «Spar tak» (Mas ka va) Krie vi ja 6 0 (0+0) – 0

«Her mes» (Ko ko la) So mi ja2 16 6 (2+4) – 22
1998./1999. «Luk ko» (Rau ma) So mi ja 49 13 (1+12) – 62
1999./2000. «Ti ger Sharks» (Ta la ha sī) ECHL, ASV 4 0 (0+0) – 0

«Cro co di les» (Ham bur ga) Vā ci ja2 36 14 (4+10) – 36
2000./2001. «REV» (Brē mer hā fe ne) Vā ci ja2 47 30 (10+20) – 80
2001./2002. «Ca pi tals» (Ber lī ne) DEL, Vā ci ja 65 24 (9+15) –17 54
2002./2003. «Sa la vat Ju la jev» (Ufa) Krie vi ja 47 14 (4+10) – 56
2003./2004. «Sa la vat Ju la jev» (Ufa) Krie vi ja 51 16 (2+14) – 34
2004./2005. «Sa la vat Ju la jev» (Ufa) Krie vi ja 41 8 (0+8) –9 24

«Spar tak» (Mas ka va) Krie vi ja 12 0 (0+0) –2 32
2005./2006. «Mo ra» (Mo ra) Zvied ri ja 39 11 (4+7) –1 50
2006./2007. «Kar pat» (Ou lu) So mi ja 39 19 (5+14) +8 64

«Far jes tad» (Kārl sta de) Zvied ri ja 25 10 (1+9) 0 77
2007.2008. «La da» (Tol ja ti) Krie vi ja 10 2 (1+1) –1 12

«Mo Do» (Er nšeld svi ka) Zvied ri ja 38 13 (3+10) –1 68
2008./2009. «Di na mo» (Rī ga) KHL 38 10 (2+8) –11 58

«Ske lef te a» (Še lef te o) Zvied ri ja 19 4 (1+3) +1 18
2009.2010. «Ener gie» (Kar lo vi Va ri) Če hi ja 34 8 (0+8) –6 30

«Pi ra ti» (Ho mu to va) Če hi ja2 22 7 (1+6) – 22
2010./2011. «Kur bads» Lat vi ja2 19 7 (0+7) – 16

«SMSCre dit» Lat vi ja 6 9 (4+5) – 4
«Go meļ» (Go me ļa) Balt krie vi ja 24 16 (4+12) – 42

2011./2012. «Go meļ» (Go me ļa) Balt krie vi ja 46 43 (8+35) +33 56
2012./2013. «Go meļ» (Go me ļa) Balt krie vi ja 44 41 (10+31) +39 54

Se zo na, ko man da, pil sē ta, tur nīrs, spē les, pun kti (vār ti+pie sp.), liet de rī bas ko ef., so da mi n.

Latvijas izlasē
1993. U18 Eiro pa, C gru pa 3 1 (0+1) – 4
1994. U18 Eiro pa, C gru pa 6 7 (3+4) – 4
1995. U20 PČ, C gru pa 4 5 (5+0) – 6
1996. U20 PČ, B gru pa 6 0 (0+0) – 2
1998. PČ 2 0 (0+0) +1 2
1999. PČ 6 1 (0+1) –1 4
2000. PČ 7 0 (0+0) –4 8
2001. PČ 6 0 (0+0) +2 0
2002. OS 4 1 (1+0) 1 8
2002. PČ 6 0 (0+0) –3 10
2003. PČ 6 0 (0+0) –1 12
2004. PČ 7 2 (1+1) –2 6
2005. PČ 6 1 (1+0) 0 6
2006. OS 5 2 (1+1) 0 10
2006. PČ 6 1 (0+1) 0 8
2007. PČ 6 0 (0+0) 4 6

Ko pā iz la sē 157 spē les, 29 pun kti (13+16), 154 so da mi nū tes.
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Freimanis:

– Iz la ses pē dē jā pār bau des spē le bei dzās ar 
re zul tā tu 71:71. Cik rei zes līdz šim sa vā bas
ket bo lis ta kar je rā bi ji de vies uz du šām pie ne
iz šķir ta re zul tā ta?

– Vēl ne kad!
– Ne bi ja maz liet dī vai ni?
– Kaut kā ta jā mo men tā par to pat ne do mā

ju. Ja bei dzās, tad bei dzās – pa ras ta tre niņ spē le. 
Ne bi ja pat sa jū tas, ka bū tu bai gais mačs aiz va
dīts.

– Kā tas iz pau dās – arī uz tab lo sā kās no 
0:0 kat ra ce tur tda ļa?

– Jā! Pirm ās vin nē jām, pē dē jā lai kam maz
liet vai rāk zau dē jām. Kā bi ja, tā bi ja  – pie ņē
mām pie dā vā tos no sa cī ju mus, gā jām lau ku mā, 
«ka pā jām» un mē ģi nā jām uz va rēt kat ru ce tur
tda ļu. Uz de vums bi ja kat ras ce tur tda ļas bei gas 
no spē lēt tā, it kā tās bū tu spē les bei gas. Kaut kur 
jau sa vā di, ta ču, no ci tas pus es, – par slik tu no
teik ti ne nāk. Paš iem arī in te re san tāk, kaut kas 
jauns.

– La bi, par bū tis kā ko – to, kā da bi ja iz la ses 
spē les kva li tā te? Kur pē dē jās ne dē ļās iz de vies 
pa nākt pro gre su, ar ko jo pro jām lie lā kās pro
blē mas?

– Po zi tī vi tas, ka pie tie ka mi la bi tie kam ga lā 
aiz sar dzī bā. Tu ram to nor mā lā lī me nī, un ne

viens mū su gro zā pa 80 vai 90 pun ktiem ne sa
met. Uz bru ku mā – šķiet, katrs pa ma zām ar vien 
la bāk sāk at rast sa vu lo mu ko man dā. Ie zī mē jas 
lī de ri, arī kom bi nā ci jas sa vā star pā sāk la bāk sa
plūst – nav vairs tā, ka pēc iz spē les pa liek ti kai 
vie na op ci ja, ta gad jau iz do das pa nākt pla šā kas 
ie spē jas: var mest pats, ir kam pie spē lēt. Vei do
jas ar vien la bā ka «ķī mi ja», tas ir jū tams.

– Tā tad ko man das spē les kva li tā tes līk ne 
pa ma zām, to mēr vi su lai ku iet uz augš u?

– Nu, jā, tā va ja dzē tu būt!
– Skaidrs, ka va ja dzē tu, bet jau tā ju, vai tā 

ir?
– Ir, ir, do mā ju, to ap lie ci na arī re zul tā ti. Jā, 

pro tams, tās ir ti kai pār bau des spē les, ta ču mēs 
ta jās iz ska tā mies so lī di, un ne va ja dzē tu būt pa
ma tam pe si mis mam. Vin nē jām krie vus, tur kus, 
ta gad lī dzī gi no spē lē jām ar hor vā tiem – tās ir la
bas ko man das. Nav, kā mums ne re ti ga dī jās ag
rāk, – mī nus 30. Ar vis iem cī nā mies par uz va ru, 
un kļūst ar vien la bāk, ar kat ru ne dē ļu.

– Un cik tā lu at li cis līdz ide ālam? Ne dē ļu 
pie tiks?

– Pie tiks. Va ja dzē tu pie tikt. Pa tie sī bā  – cik 
tad var? Nu jau gri bas, lai ātr āk tas čem pio nāts 
pie nāk – gri bas iet un plēs ties pa īs tam!

– Ta gad esat iz spē lē ju šies pret vir kni Bal

kā nu ko man du. Kā da pēc tā vis a sa jū ta – tas, 
ka mums gru pā tā du būs ve se la ple jā de, ir drī
zāk la ba vai slik ta zi ņa?

– Zi ni, man pat vai rāk šķiet, ka la ba, jo jau 
ta gad zi nāms  – vis as spē les gru pā būs vai rāk 
vai ma zāk vie nā das un ne ar ko ne pār steigs. Pa
au dzes nāk un iet, bet dien vid slā vu bas ket bols 
ne mai nās – viss ir skaidrs un pa re dzams. Kat ru 
va ka ru būs viens un tas pats – būs «ru biļ ņiks», 
būs tē lo ša nas, būs vi sā das ņem ša nās. Bet tas ir 
nor mā li! Pa tie sī bā, arī lei ši dau dzē jā dā zi ņā ir lī
dzī gi – kaut kur lien, ņe mas... Kat rā zi ņā, es uz
ska tu, ka la bāk šā di, ne kā ja bū tu pie cas pil nī gi 
da žā das ko man das – Fran ci ja, Spā ni ja, Krie vi ja. 
Kat ra no sa va no stū ra. Tad kat rai spē lei bū tu va
ja dzīgs ci tāds pie gā jiens. Ta gad skaidrs, ka būs 
«ka piņš» – kurš vai rāk gri bēs, tas arī vin nēs.

– Ser bi mūs ga lot nē pa ņē ma priekš ā bez 
ce re mo ni jām. Kas čem pio nā tā jā iz da ra ci tā di?

– Viss jau sā kās ar to, ka pa ši ne re ali zē jām 
sa vas ie spē jas, bet tā du grez nī bu mēs ne va ram 
at ļau ties. Ne zi nu, var būt arī no gu rums da rī ja sa
vu, ta ču bei gās vi ņi no spē lē ja aukst asi nī gāk. Bet 
es uz ska tu, ka tas ne maz nav slik ti, ka ta jā tur nī
rā vi ņiem zau dē jām. Ja bū tu vin nē ju ši, tas aiz
ķer tos gal vās gan mums paš iem, gan vi ņiem, un 
čem pio nā tā bū tu grū tāk. Bet ta gad vi ņiem dro ši 

Ja kāds te ap kārt ru nā, ka pil nī gas auzas un ga rie «ne kā di» – nu, nē, tā 
nav. Tam es pil nī bā ne pie krī tu un uz ska tu, ka tās ir muļ ķī bas.

«Esam pel nī ju ši veik smi...»
IN gmĀRS JU RI SONS

Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī rā pirms di viem ga diem Ro lands Frei ma nis 
ne ap strī da mi bi ja viens no Lat vi jas iz la ses vēr tī gā ka jiem vī riem lau ku mā, 
ta ču pa gā ju šā ru dens kva li fi kā ci jas tur nī rā skats jau bi ja pa vi sam cits –  
uz bru cējs spē lē ja re ti un ne iz teik smī gi. Kurš no di viem Frei ma ņiem 
valstsvie nī bas krek lu uz vil cis šo gad, jau tā jums pa gai dām at klāts, to mēr 
pats Ro lands ga tavs pie rā dīt, ka pērn no ti ku šais bi ja ti kai pār pra tums. 
«Šo gad es mu ga ta vāks. Es mu daudz mo ti vē tāks, man ir ko pie rā dīt,»  
pēc Itā li jā pa va dī tās se zo nas at zīst 25 ga dus ve cais spē lē tājs.
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vien būs zi nā ma pār lie cī bas sa jū ta, ka gan jau 
mūs tā pat at kal ap spē lēs, ta jā pa šā lai kā mēs – 
nu jau zi nā sim, kas ir kas, zi nā sim, ka ne esam ne 
ar ko slik tā ki, un būs la ba mo ti vā ci ja to pie rā dīt 
lau ku mā.

– Kurš mums var no segt Krsti ču?
– Pa vis iem!  (Sme jas.) Tre ne ris no teik ti iz

do mās plā nu, ko da rīt, un gan jau tik sim ga lā.
– Nav no slē pums, ka tie ši par «ga ro ga lu» 

ir tās lie lā kās ba žas. Tu esi bi jis ie rin dā un va
ri sa lī dzi nāt ar ci tiem ga diem – šo ru den esam 
kaut kā dā zi ņā la bā ki vai var būt slik tā ki?

– Ne zi nu, man jau ne šķiet, ka tām ba žām bū
tu bai gais pa mats – viss ir nor mā li. Pro tams, ja 
no lie kam uz pa pī ra pre tī Meln kal nes vai Lie tu
vas ga ros, ne iz ska tās la bi, ta ču – ja ti kai tā, uz 
pa pī ra, tad mums vis pār ta jā čem pio nā tā nav 
ko da rīt. Ne ti kai ga ra jiem. Līdz šim nav bi jis 
ne viens tāds mačs, kur pre ti nie ku ga rie mums 
bū tu bai gi pār brau ku ši pār i un bez pro blē mām 
uz tai sī ju ši spē li  – vis maz šo gad tā nav bi jis ne 
rei zi. Arī at lē ku ša jās bum bās nav bi jis ne kā du 
ka tas tro fu. Pro tams, ja bū tu Dā vis  [Ber tāns], 
no teik ti bū tu vēl la bāk – žēl, ka tā sa nā ca. Ta ču, 
ja kāds te ap kārt ru nā, ka pil nī gas auzas un ga rie 
«ne kā di» – nu, nē, tā nav. Tam es pil nī bā ne pie
krī tu un uz ska tu, ka tās ir muļ ķī bas.

– Va kar iz la sī ju Ba gat ska at zi ņu, ka iz la ses 
spē le ļo ti at ka rī ga no ce tur ta jiem nu mu riem – 
ja tie ir ag re sī vi, tad daudz la bāk iz ska tās arī 
ko man das spē le ko pu mā. Tas tā kā arī ta vā 
vir zie nā dro ši vien.

– Ja? Šā du ne bi ju dzir dē jis. Ta ču, ja tre ne ris 
tā sa ka, tad dro ši vien tā arī ir. Viss jau it kā pa
rei zi, jā cen šas būt ag re sī vam un sa gā dāt pret spē
lē tā jam pro blē mas vi su lai ku.

– Kā da vis pār šo brīd ir ta va lo ma un uz
de vu mi? Pa tie sī bā ta ču esi otrs ga rā kais ko
man dā!

«Esam pel nī ju ši veik smi...»

Rolands FREImANIS
Dzi mis  1988. ga da 21. jan vā rī Gul be nē
208 cm garš un 106 kg smags  spē ka uz bru cējs

Lat vi jas iz la sē
– de bi tē ja 2009. ga da augus tā
– pie da lī jies di vos Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī
ros (2009, 2011)
– aiz va dī jis 28 ofi ci ālas spē les, ku rās gu vis 
143 pun ktus
– la bā kā spē le – 2011. ga da fi nāl tur nī rā pret Ser
bi ju (19 pun ktu un as to ņas bum bas)
Pa gā ju šo se zo nu pa va dī ja Itā li jas A sē ri jā «Su tor 
Mon teg ra na ro» klu bā
Ie priekš spē lē jis «Ju ni ors», Rī gas ASK, VEF (vis i – 
Lat vi ja), «Qalat Ca ja sol», «Hu es ca», «La gun Aro» 
un «Gi ro na» (vis i – Spā ni ja) klu bos

Sta tis ti ka
A sē ri ja

 28 12,7 5,4 2,9 0,3 0,7
Lat vi jas iz la ses pār bau des spē les

 5 16:24 7,2 3,4 0,8 1
Spē les, mi nū tes, pun kti, atl. b., pie spē les, kļū das
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– Nav ne lo mas, ne uz de vu mu  – vien kār ši 
jā iet un jā spē lē ta jos brī žos, kad man dod tā du 
ie spē ju. Jā būt ag re sī vam un jā uz la bo ko man
das spē le. Jā re ali zē sa vas ie spē jas. Ja uz eju kaut 
uz des mit mi nū tēm, man uz reiz ir kā das se šas 
ie spē jas uz brukt. Ja ie me tī šu, viss kār tī bā, ja 
ne – būs slik tāk gan ko man dai, gan man pa šam. 
Šo gad lau ku mā cen šos iet ar men ta li tā ti – ne ko 
ne for sēt. Tā pat jau rei zēm sa nāk, bet... Gal ve
nais – aiz sar dzī ba. Ja va rē šu no segt, tad arī spē
lē šu. Bet tik līdz sāk šu «krist iek šā», skaidrs kā 
die na – spē le man bei gu sies... Tas ir nor mā li, un 
tā tam arī jā būt.

– Pa gā ju šo gad kva li fi kā ci jas tur nī rā lau
ku mā pa va dī ji ti kai ko pā 40 mi nū šu. Šo ru den 
esi ga tavs uz ko vai rāk?

– Jā, no teik ti. Šo gad es mu ga ta vāks, ne kā bi
ju pa gā ju šo gad. Daudz ga ta vāks! Es mu daudz 
mo ti vē tāks, man ir ko pie rā dīt.

– Pa gā ju šo gad ne bi ja ko pie rā dīt?
– Pa gā ju šo gad tāds bi ja tre ne ra lē mums, tā

da – ma na lo ma, un es tur ne ko ne va rē ju da rīt. 
Ne var jau teikt, ka man ne bi ja ie spē jas  – bi ja! 
Pir ma jā ma čā Bos ni jā tā da bi ja, ta ču tur es pats, 
lat vis ki sa kot, «no lo ho jos». Uz me tu, šķiet, kaut 
kā du 0/8 (pa tie sī bā gan ti kai 0/6 – aut.), mēs sā
pī gi zau dē jām, un līdz ar to es sa vu ie spē ju bi ju 
pa lai dis ga rām. Pēc tam jau ko tur vairs dū res 
vi ci nāt – pats vai nīgs! Ja bū tu no spē lē jis, tur pi
nā jums bū tu ci tāds, ta ču – ne no spē lē ju. Tā bi ja. 
Šo gad ir ci tā di.

– Tad uz de vums pir ma jam ma čam – «ne

no lo ho ties»?
– Bez va ri an tiem! Pret ko vis pār mums būs 

pir mais mačs?
– Pret to pa šu Bos ni ju.
– Nu, lūk, – tie ši tas, ko va jag. Mo ti vā ci ja du

bul ta! (Sme jas.)
– Ta ču, ja tā ob jek tī vi se vi no vēr tē un sa lī

dzi ni – ta gad un pirms ga da. Jū ties spē cī gāks?
– Jā, man tā gri bē tos do māt. Gads, ko pa

va dī ju Itā li jā, la bā lī me nī, man ir ie de vis vai rāk 
pār lie cī bas. Tur es re dzē ju, kā viss no tiek ta jā lī
me nī, kā jā spē lē un kāds ir pa rei zais ceļš bas ket
bo lā. Sa pra tu, ka ir jā tre nē jas – jā da ra tas kat ru 
die nu, ar simt pro cen tī gu at de vi un ne var sev dot 
ne kā das at lai des.

– Līdz šim tev ar to bi ja pro blē mas?
– It kā jau ne, ta ču ga dī jās – at nāc kā du die

nu uz tre ni ņu, jū ti, ka slin kums kau los, un tad 
arī no tre nē jies tā – it kā vi su da ri, ta ču ar re zer
vī ti, bez pil nas at de ves. Kaut kur no slin ko, kaut 
kur pa laid aiz sar dzī bā, kaut kur ne esi ag re sīvs 
un ne aiz ej ga rām, kad va jag. Ne viens jau ne ko 
ne pār met, ta ču pēc tam tas nāk at pa kaļ spē lēs – 
pie zo gas brī ži, kad nu jau vairs ne vis ne gri bi, bet 
ne va ri no spē lēt tā, kā to pra sa si tu āci ja. Tā pēc 
ta gad mē ģi nu ci tā di – eju un kat ru die nu «do du 
iek šā», ne ļau jos kār di nā ju mam ie dot sev kā das 
at lai des. Un tad arī vi su lai ku tu ras pa vi sam cits 
to nuss, no teik ti jū tos pār lie ci no šāk. Pirms iz la
ses pa tre nē jos arī in di vi du āli – ISBS sko lā.

– Skaid ro ju mu, lū dzu.
– Ir Purv cie mā tā da In di vi du ālās sa ga ta vo

ša nas bas ket bo la sko la, par ko ne viens ne zi na. 
Tre ne ri, kas man pa li ku ši drau gi vēl no spor ta 
sko las lai kiem, iz vei do ju ši sa vu sko lu, kas pie
dā vā in di vi du ālu sa ga ta vo ša nas dar bu  – ej un 
strā dā pie tā, kas tev va ja dzīgs. Man tur ļo ti pa ti
ka – gan la bus pa ma tus ie li ku, gan ie gu vu lie lā
ku pār lie cī bu par to, ko da ru. Itā li jā man se zo na 
bei dzās jau 5. mai jā. At grie zos Lat vi jā, ne daudz 
at pū tos, un tad jau bi ja laiks sākt dar bo ties.

– Pa gā ju sī se zo na Mon teg ra na ro tev pa
šam šķiet ar plu sa zī mi? Zie mā, kad vēl ne bi ja 
skaid rī bas par tā lā ko, iz tei cies, ka jū ties tur la
bi un gri bē tu pa likt, kas arī iz de vās, ta ču mi
nū šu lau ku mā bei gās ne bi ja pā rāk daudz.

– Nor mā li, ko pu mā es mu ap mie ri nāts. Mi
nū tes? Nu, jā, kā da nu man tā lo ma bi ja, tā da 
bi ja...

– Un kā da tad bi ja? Kad spē lē ji vai rāk, bi ja 
la ba sta tis ti ka, ta ču tas no ti ka aiz do mī gi re ti.

– Gā ju uz mai ņu mū su ko man das lī de
rim  [ame ri kā nim Kris ti anam Bēr nsam], kurš 
ta gad ne sen pa rak stī ja lī gu mu ar «Enisey», un 
tas jau kā ku rā ma čā – bi ja spē les, kad viņš spē
lē ja pa 35 mi nū tēm, un spē les, kad ti kai pa 20. 
Pie tā arī pa šam bi ja jā pie rod – ka pro gno zēt ne
ko nav ie spē jams. Pa pil dus tam vēl sā kās kaut 
kā di brī nu mi ar kaut kā diem vie tē jiem  – pēk
šņi «iz pel dē ja» kaut kā di ve te rā ni, kam bi ja jā
dod ie spē ja spē lēt... Es jau tur ne kā das tie sī bas 
dik tēt ne va rē ju, sā ku mā vis pār bi ju at brau cis 
ti kai uz pār bau des lai ku. Va ja dzē ja iz kon ku rēt 
vie nu ame ri kā ni, kam bi ja lī gums līdz se zo nas 

mēs, spē lē tā ji, sa vā star pā vēl ne esam ru nā ju ši par to – do mā ju,  
pirms čem pio nā ta mums vēl būs tā da sa pul ce.  

Bez tre ne riem, bez vis iem pā rē jiem – ti kai mums sa vā star pā.

r o l a n d s  f r e i m a n i s
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bei gām, – to iz da rī ju, tre ni ņā pat iz kā vā mies, un 
viņš aiz brau ca mā jās. (Sme jas.) Tad klu bā sā kās 
arī fi nan si ālās pro blē mas. Bet nu tas tā, ne jau 
pirm ā rei ze.

– Pa li ka pa rā dā?
– Jā, pro tams. Kaut kāds pro cess tur no tiek, 

ta ču pa gai dām ne kā da pro gre sa.
– Itā li jas lī ga pa ti ka?
– Valsts pa ti ka! Arī lī ga pa ti ka. Sā ku mā šķi

ta, ka nē, nav tas – kaut kā bi ju sa do mā jies par 
to Spā ni ju, un tas man ne li ka mie ru. Ta ču drīz 
sa pra tu, ka starp tām abām ir daudz lī dzī ga un 
spor tis kā lī me ņa zi ņā, pro tams, la bāk ne kā Spā
ni jas LEB. Ko man das spē cī gas, lī me nis augsts, 
vis as spē les lī dzī gas, vi sur pil nas zā les – gai sot ne 
tie šām pa tī ka ma.

– Kad se zo nas gai tā Žans Ta baks kļu va par 
«Ca ja La bo ral» tre ne ri, zva nu no Spā ni jas ne
sa gai dī ji?

– Nē. Bi ja gan kaut kā da ru na, sak – pēc se
zo nas bei gām, va sa rā, var būt... Ne zi nu, cik tur 
tais nī bas, bet aģents tā stās tī ja. Ta ču viss bei
dzās, ka «Ca ja La bo ral» at lai da pa šu Ta ba ku, 
kaut gan viņš re āli iz vil ka to ko man du.

– Cik daudz šo brīd ir skaid rī bas par nā ka
mo se zo nu?

– Ne cik. Aģents (Ar tūrs Kal nī tis – aut.) strā
dā... Kaut kā das ie zī mes ir, ta ču ne kā kon krē ta, 
par ko bū tu jā pie ņem lē mums.

– Uz gal vu tas ne spiež?
– Nē, šo gad es mu mie rīgs – pats es mu pār

steigts. Vien kār ši zi nu, ka viss tā pat no tiks, kā 
tam jā no tiek.

– Pa gā ju šo gad sa nā ca no sē dēt kriet ni par 
il gu...

– Jā, sa nā ca, ta ču šo gad, ce rams, tā ne no tiks. 
Ko ci tu va ru pa teikt. Dzī vo sim, re dzē sim.

– Ska ties uz to pa šu Spā ni jas vai Itā li jas 
pus i?

– Nē, tur es vairs ne gri bu. Ja go dī gi, tie dien
vi di ar sa vām pro blē mām man jau līdz kak lam. 
Man jau Bar se lo na ne pie dā vā – pie dā vā vai rāk 
le jas ga la klu bi, kur pēc tam vie nu mē ne si al gu 
mak sā, di vus – ne mak sā. Un tad pēc tam ej un 
trīs ga dus cī nies, ka mēr kaut ko da bū at pa kaļ... 
Viss jau la bi – smu ka valsts, labs lī me nis, ta ču 
kaut kas arī vē de rā jā liek.

– Ta gad jau Uk rai nā pilns lat vie šu.
– Jā, lab prāt, Uk rai nā va rē tu. Vai pa likt Lat

vi jā.
– Ir va ri an ti?
– Ne zi nu. (Sāk smie ties.) Nē, tie šām – es ne

zi nu, go dī gi sa ku! Ti kai fi lo zo fē ju.
– Ja tā go dī gi – ne esi maz liet ap vai no jies uz 

pa sau li par to, ka ta va kar je ra tā kā ie sprū du si 
un ne at ro das tur, kur dro ši vien tē mē ji, sa vu
laik pa rak sto ties uz tām di vām se zo nām LEB?

– Nē, no teik ti ne es mu ap vai no jies un jo pro
jām uz ska tu, ka tas bi ja pa rei zi da rīts. 
Tur klāt  – ne kas jau nav bei dzies! 
Ci tā di pa tei ci tā, it kā man jau bū
tu 40 ga du un viss – krusts pār i. 
(Sme jas.)

– Nē, ta ču pie kri tī si – to
laik tā to mēr bi ja kā zi nā
ma at kāp ša nās un in ves tī
ci ja kar je rā, ar ce rī bu, ka 
pēc tam – 2012. ga da no
vem brī vai 2013.  ga da 
sep tem brī  – tev ne būs 
jā sēž bez dar ba.

– Jā, pie krī tu, tas ti
ka da rīts ar kon krē tu 
mēr ķi tu vā ka jā lai kā 
ie kļūt un no stip ri nā
ties ACB lī gā. Ta ču tas 
nav no ti cis. Ja tu man 
jau tā, kā pēc  – at zīs tu, 
es uz ska tu, ka kāds kaut 
kur kā nā kas nav iz da rī
jis sa vu dar bu. Man tā da 
sa jū ta.

– Va ri an tu nav daudz –
vai nu tu pats, vai aģents.

– Viens pats es vai nīgs 
ne jū tos. Bet nu la bi, tas lai pa
liek...

– La bi, tad la bā ki pa sa ki 
man, vai Je se ņi cē ne būs 0–5 kā 
Šau ļos?

– Ne būs.
– Dro ši zi ni?
– Dro ši.
– Un cik būs?
– To mēs re dzē sim. Ne gri

bas man ta gad ne ko ska ļi teikt, 
so līt, ka vi sus si tī sim – tā ne būs. 
Ta ču būs nor mā li. Pē dē jais laiks.

– Kas ir at slē gas pun kti paš
rei zē jās Lat vi jas iz la ses spē lē, lai 
mums iz do tos?

– Pir mais – dis cip lī na. Tas ir pats 
gal ve nais – tre ne ra iz vē lē tā spē les zī mē
ju ma ie vē ro ša na par simts, nē, par 110 pro
cen tiem! Ja tas būs, tad viss dar bo sies, kā tam 
jā dar bo jas gan aiz sar dzī bā, gan uz bru ku mā. 
Va ja dzēs arī veik smi, un to mēs bei dzot esam 
pel nī ju ši  – jo cik tad var! Sa vu jau esam «no
mak sā ju ši»... Paš iem jā do mā po zi tī vi, jā tic, ka 
mēs va ram, un tad arī viss būs. Mēs, spē lē tā ji, 
sa vā star pā vēl ne esam ru nā ju ši par to – do mā
ju, pirms čem pio nā ta mums vēl būs tā da sa pul
ce. Bez tre ne riem, bez vis iem pā rē jiem  – ti kai 
mums sa vā star pā. Ne šau bos, ka cī ņas spars būs 
mil zīgs, un tas arī ir bū tis kā kais –lai pēc ma ča 
katrs sev go dī gi va rē tu pa teikt, ka iz da rī jis vi su 
ie spē ja mo. Un tad, ja pre ti nieks bi jis la bāks, tad 
la bāks – tad nav sev ko pār mest. Bet tā ne būs. 
Mēs bū sim la bā ki! 

ç Pirms diviem gadiem šauļos latvi-
jas izlase zaudēja visās piecās spēlē, 
bet Freimanis ir pārliecināts, ka šogad 
jeseņicē nekas tāds neatkārtošoties.

é iepriekšējā eiropas čempionātā  
Freimanim neizdevās savaldīt  
itālijas izlases līderi Galinari,  

bet šogad rolandam būs jātiek galā  
ar Balkānu milžiem.
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vai milzu lempis?

b a s k e t b o l s

ĢĒNIJS

Iz tu rē ja di vas ne dē ļas
Ar šo die nas acīm nav lie la māk sla no saukt 

«Trail Bla zers» 2007.  ga da iz vē li par vie nu no 
di žā ka jiem fi as ko NBA draf u vēs tu rē  (iz tē rēt 
tā du dār gu mu kā pirm ā iz vē le par spē lē tā ju, no 
ku ra vē lāk klu bam nav ne kā das jē gas, vien iz de
vu mi...), ta ču to va sar tas šķi ta gad sim ta ķē riens 
ne ti kai Por tlen dā. Tā du īpa šī bu kom bi nā ci ju, 
kā du de mon strē ja 19  ga du ve cais Ohai o šta ta 
uni ver si tā tes ko man das centrs, vie nā spē lē tā jā 
ne viens ne bi ja re dzē jis jau sen. Augums, spēks 
un at lē tisms, ta ču vien lai kus veik lī ba un lie lis
ka spē les iz prat ne – lī gā, ku rā do mi nē jo šie cen
tri jau to brīd strau ji iz zu da kā su ga, tas šķi ta kā 
brī nums. Odens lī gā ie nā ca kā ti pisks, kla sisks 
centrs, kurš ne ga nās pa pe ri met ru, bet ne vai no
ja mi da ra sa vu dar bu, sa ņē mis bum bu ar mu gu
ru pret gro zu, – ar ga rām ro kām, kas ar bum bu 
dar bo jās abas vien līdz iz vei cī gi, tei ca mu si tu āci
jas «ožu», kas lie ti no de rē ja arī cī ņā par at lē ku
ša jām bum bām, un me tie nu blo ķē ša nā, kā arī 
tie šām kva li ta tī vu aiz sar dzī bu, kur prāts sa prot, 
kas jā da ra, un arī ķer me nis spēj ne pie cie ša mo 
iz pil dīt. Var būt bie žāk, ne kā va ja dzē tu, ga dī jās 
ie kul ties pie zīm ju pro blē mās, ta ču – tas šķi ta ti
kai lai ka jau tā jums. Ta jos re ta jos brī žos, kad ļā va 
ve se lī ba un fi zis kā kon dī ci ja, Odens to vi su rā dī
ja arī NBA lau ku mos, ta ču pro gno zē tās kar je ras 
vir sot nes tā arī pa li ka tā las un ne aiz snieg tas – 
ve se lī bas pro blē mas no mā ca vi su po zi tī vo, un 
pa gā ju šā ga da mar tā Odens, ne vie nam ne va ja
dzīgs, bi ja spiests pa mest lī gu un bas ket bo lu.

Ārsts, kurš Ode nam vei ca pē dē jo no dau
dza jām ope rā ci jām, vi ņam uz at va dām de va pa
do mu at stāt aiz mu gu ras spor tā lo lo tos sap ņus. 
Do dies mā jās un dzī vo nor mā la cil vē ka dzī vi, 
ie tei ca «doks» – tu va rē si stai gāt kā jeb kurš un 
ne uz trauk ties par re ha bi li tā ci ju... Ta gad spē lē
tājs at zīst, ka šā di iz tu rē jis di vas ne dē ļas, un nā
ka mais, ko at ce ras – at ta pies, ka sa vas die nas pa
va da, pie li pis tele vi zo ra ek rā nam, kas no re gu lēts 
uz NBA TV ka nā lu. «Es vien kār ši gri bē ju spē lēt 
bas ket bo lu. Tā ir ma na lie lā mī les tī ba – tas, ko 
vē los,» žur nā lis tiem at zi na Odens. Zi ņas par to, 
ka sla ve nais ne lai mes putns at kal tre nē jas, at
gu vis at zīs ta mu for mu un mī ļup rāt uz klau sī tu 
ie spē ja mos dar ba de vē jus, va sa ras sā ku mā iz
pla tī jās vē ja spār niem, un, ja pirms ga da Ode
na aizie ša nā vis i no ska tī jās, klu sē jot, nu jau aina 

IN gmĀRS JU RI SONS

pirms se šiem sep ti ņiem ga diem gregs Odens ti ka uz ska tīts par iz ci lā ko ta lan tu,  
kā du bas ket bo la pa sau le ska tī ju si kopš Leb ro na Džeim sa. Fe no mens zem gro za,  
nā ka mais Bils Ra sels! 2007. ga da NBA draf tā Odens ie gu va pir mo nu mu ru – priekš ā  
ci tai jau to brīd ne ap šau bī tai to po ša jai lī gas su per zvaig znei Ke vi nam Du ran tam.  
Ta ču vis as ce rī bas un ek spek tā ci jas sa bru ka kā kār šu na miņš – Ode na ķer me nis  
iz rā dī jās traus lāks ne kā por ce lāns, un pēc pie cu ga du mo cī bām 213 cm ga rais mil zis  
pa me ta NBA, aiz va dī jis ta jā vien 82 spē les. To mēr ta gad viņš no lē mis vēl reiz  
mē ģi nāt pie mā nīt lik te ni.

bi ja mai nī ju sies – in te re si tu vāk pa lū ko ties, kā
dā teh nis ka jā stā vok lī at ro das šis po ten ci āli ļo ti 
vēr tī gais «me hā nisms», iz rā dī ja jau as to ņi klu bi. 
Uz va rē tājs ša jā kon ku ren cē pār stei gu mu ne sa
gā dā ja  – augus ta ot ra jā ne dē ļā Odens ofi ci āli 
pa zi ņo ja, ka iz vē lē jies pē dē jo di vu ga du čem pi
ones Mai ami «He at» pie dā vā ju mu un pa rak stī jis 
kon trak tu uz vie nu ga du, ku ra lai kā al gā sa ņems 
lī gas mi ni mu mu  – ne daudz vai rāk ne kā vie nu 
mil jo nu do lā ru. Mai ami ir ko man da, pret ku ru 
Odens «Bla zers» rin dās sa vu laik gu va gan sa
vus pir mos, gan pē dē jos pun ktus – pē dē jā 
ma čā pirms kār tē jā sa vai no ju ma gūs tot 
13  pun ktu, sa vā cot 20  at lē ku šo bum bu 
un no blo ķē jot četr us me tie nus. Pa gā
ju ši gan drīz čet ri ga di.
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per fek ta sa vie nī ba
Ne ska to ties uz di viem ie gū ta jiem ti tu liem, 

nav no slē pums, ka tie ši gro za apakš a ša jās se
zo nās bi jis Mai ami Ahil le ja pa pē dis, ku rā ti kai 
par nie ka tie su sa vas nā vē jo šās bul tas ne trā pī ja 
tā di pre ti nie ku lie lie vī ri kā Tims Dan kans, Rojs 
Hi berts, Dei vids Vests un Žo akims No ā. Nav 
pār stei gums, ka Pets Rai lijs bi ja ga tavs mē ģi nāt 
at ri si nāt šo pro blē mu par jeb kā du ce nu  (lī gas 
pie ļau ta jās ro be žās...), un Ode na uz stā jī gā len
kša na  (klu ba pre zi dents at zīst, ka «skau tin ga» 
darbs ša jā vir zie nā ri tē jis vai rā kus mē ne šus) ir 
tie ši tāds mē ģi nā jums  – at rast vī ru, kas spē tu 
no sar gāt «He at» stī pu no vieg la lau pī ju ma tī
ko tā jiem. Ode na draugs un bi ju šais ko man das 
biedrs, ta gad po pu lā rā blo ga «Gran tland» žur
nā lists Marks Tai tuss sa vā ko men tā rā pa už pār
lie cī bu, ka at grie ša nās būs veik smī ga un tie ši 
Mai ami ir la bā kā iz vē le. Ne ti tu lu, lab vē lī gās no
dok ļu po li ti kas vai pa tī ka mā kli ma ta, bet ob jek
tī vu spor tis ku ie mes lu dēļ, tā pēc, ka lī gas zvaig
žņo tā ka jā ko man dā viņš no teik ti ne būs tas, no 
ku ra pra sīs re zul tā tu, pun ktus un uz va ras. «Vis
ti ca māk, uz bru ku mā viņš ne būs ne kas vai rāk kā 
la bā ka jā ga dī ju mā ko man das ce tur tā op ci ja, kas 
no zī mē, ka vi ņa lo ma prin ci pā būs da rīt tās trīs 
lie tas, ku rās viņš ir iz cils: blo ķēt me tie nus, vākt 
bum bas un no slēgt uz bru ku mus tie šā stī pas tu
vu mā,» se ci
na Tai tuss. 
Abu sa ru
nā Odens 
j o  k o  j i s : 

«For šā kā lie ta, spē lē jot Mai ami, ir būt Leb ro na 
ko man das bied ram – pat, ja vi su sa laid dē lī, ne
viens uz te vi ne dus mo sies par ga rām aiz mes to 
me tie nu vai pie ļau to kļū du – vi ņi būs nik ni uz 
Leb ro nu par to, ka viņš tev pie spē lē jis!» Vieg
li ne būs – Mai ami ne ti kai spē lē ātr u uz bru ku
mu, bet arī aiz sar dzī bas sis tē mās daudz bal stās 
uz kus tī bu, pa lī dzī bām. Lai pa lik tu lau ku mā, 
Ode nam būs va ja dzī gas ve se las kā jas. La bā zi
ņa  – ja Por tlen dai no Ode na va ja dzē ja vis maz 
25–30  mi nū tes, Mai ami pie tiks ar 12–15, ta ču 
fakts nav no lie dzams  – kat ra nā ka mā trau ma 
Ode na bas ket bo lis ta kar je rā var būt pē dē jā, jo 
tre šo ie spē ju dot die zin vai kāds ris kēs.

«Jā kā dā brī dī mans ķer me nis pa teiks «nē», 
tad pa teiks. Bet šo brīd es gri bu ti kai spē lēt, ne
vis do māt par to,» at klāts ir pats spē lē tājs. «Man 
ir 25 ga di. Man ir vecs ķer me nis, es to sa pro tu. 
Tas vairs ne kad ne būs tāds kā 18 ga dos, kad va
rē ju skriet vi su die nu un lēkt pār i cil vē kiem. Es 
vairs to ne spē ju – tas vien kār ši ne no tiks. Ma ni 
ceļ ga li, lai ka zobs, es to vi su sa pro tu. Ta ču es va
ru da rīt to, ko ķer me nis man ļauj, un da rī šu to, 
cik vien la bi spē šu. Es pa ma zām at kal pie ro du 
pie spē lē ša nas. Ma ni ceļ ga li jū tas la bi. Es spē ju 
pa iet, skrie nu, le cu. Es to vi su da ru. Pro tams, 
man tā būs ie sil dī ša nās pēc ie sil dī ša nās un ti kai 
pēc tam spē le, ta ču, ja at me tam bai les tikt sa
vai no tam, – man nav ne vie na ci ta ie mes la laist 
ga rām šo ie spē ju spē lēt pie čem pi oniem.» At liek 
no vē lēt pui sim veik smi un iz do ša nos. Katrs iz
glābts ta lants – tā ir la ba zi ņa. 

Pirm ās ve se lī bas lik stas Ode nu pie mek lē ja 
ko le džā – sa vu de bi jas (un vie nī go) se zo nu 
NCA A viņš sā ka uz so li ņa, jo va sa rā pār cie ta 
la bās plauk stas lo cī ta vas ope rā ci ju (trau mu 
gu va vēl vi dus sko lā). 2007. ga da sep tem brī, trīs 
mē ne šus pēc tam, kad ar pir mo nu mu ru bi ja 
iz rau dzīts NBA draf tā, Odens gū lās uz ope rā ci ju 
gal da, lai sa ves tu kār tī bā la bo ceļ ga lu. Re zul tā
tā vi ņam nā cās iz laist vi su de bi jas se zo nu, tā arī 
ne iz ejot lau ku mā ne vie nā spē lē. Nā ka mās se zo
nas pir ma jā ma čā pret Los an dže lo sas «La kers» 
Odens gu va la bās pē das sa vai no ju mu un 
bi ja spiests iz laist nā ka mās di vas ne dē ļas. Vi ņa 
pa tie sais svars to brīd bi ja sa snie dzis 130 kg jeb 
par 20 kg vai rāk, ne kā ti ka uz rā dīts pie tei ku mā. 
45 nā ka mās spē les Odens de vās lau ku mā (il
gā kais posms bez trau mām vi ņa kar je rā!), līdz 
2009. ga da 12. feb ru āra ma čā pret Gol den
stei tas «Warriors» sa vai no ja krei so ceļ ga lu. 
Ie rin dā Por tlen das centrs at grie zās pēc vai rāk 
ne kā mē ne ša. 2009./2010. ga da se zo nu Odens 
uz sā ka ļo ti pār lie ci no ši, sa snie dzot per so nis
kos re kor dus gan gū ta jos pun ktos (24 pun kti 
23. no vem bra ma čā pret «Bulls»), gan at lē
ku ša jās bum bās (20 bum bu 1. de cem brī pret 
«He at»), ta ču 5. de cem bra ma ču pret «Roc kets» 
pa me ta jau pēc no spē lē tām četr ām mi nū tēm, 
jo at kal trau mē ja krei so ceļ ga lu. Se ko ja ope
rā ci ja, kas pie li ka pun ktu šai se zo nai. 2010. ga
da 17. no vem brī Por tlen das klubs pa zi ņo ja, ka 
ceļ ga lu nāk sies ope rēt vēl reiz, kā re zul tā tā 
spē lē tā jam nāk sies iz laist vi su 2010./2011. ga da 
se zo nu. Lau ku mā Odens ne spē ja sākt arī nā ka
mo – 2011. ga da de cem brī klubs pa zi ņo ja, ka 
spē lē tā ja ve se lī bas pro gress cie tis ne veik smi, 
bet di vus mē ne šus vē lāk, 3. feb ru ārī, ti ka veik ta 
la bā ceļ ga la ar tros ko pis kā ope rā ci ja. 20. feb

ru ārī tā du pa šu ma ni pu lā ci ju nā cās veikt arī 
krei sa jam ceļ ga lam. Tās lai kā at klā jās no piet
na lo cī ta vas skrim šļa pro blē ma, kas pra sī ja 
plā not jau nā ka mo ope rā ci ju. Di vas ne dē ļas 
vē lāk «Bla zers» pie ņē ma lē mu mu iz likt sa vu 
draf ta pir mo nu mu ru ne aiz sar gā to spē lē tā ju 

sa rak stā...

gre ga Ode na mE DI CĪ NAS KAR TĪ TE

Ja pirms ga da Ode na aizie ša nā vis i no ska tī jās, klu sē jot, nu jau aina bi ja 
mai nī ju sies – in te re si tu vāk pa lū ko ties, kā dā teh nis ka jā stā vok lī at ro das šis 

po ten ci āli ļo ti vēr tī gais «me hā nisms», iz rā dī ja jau as to ņi klu bi.



Sā ko ties jaun ajai fut bo la se zo nai, sā ku ši  
krist arī kār tē jie re kor di An gli jas prem jer lī gā. 
Tās star tā īpa šu uz ma nī bu iz pel nī jies  
Lon do nas «Chel se a» pus sargs Frenks  
Lem pārds, kļūs tot par prem jer lī gas 1. kār tas 
spē lēm ba gā tā ko fut bo lis tu –  
jau 18 ma ču, par vie nu ap stei dzot  
Rai enu gig su un po lu Sko ul zu.  
Tur klāt uz va rā ar 2:0 pār «Hull  
City» Lem pārds gu va arī vār tus,  
kas vi ņam bi ja as to tie  
at klā ša nas cī ņās. Šis re kords  
ta gad brā lī gi tiek da līts ar  
ci tu An gli jas fut bo la iko nu  
Ala nu Šī re ru.
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Lem pārds kar je ru sā ka klu bā, ku rā sa vu laik spē lē ja 
un vē lāk arī tre nē ja vi ņa tēvs – tā tad «West Ham 
Uni ted». Kad tēvs ti ka at laists, jaun u pie tu ras vie tu 
mek lē ja arī Frenks. 2001. ga dā vi ņu par 11 mil jo
niem an gļu mār ci ņu pār de va ci tai Lon do nas ko
man dai «Chel se a».

«Chel se a» ko man dā Lem pārds ie ju tās ne vai no ju mi. 
Kopš de bi jas sa stā vā viņš pie da lī jās 164 prem jer
lī gas spē lēs pēc kār tas! Ga rā ka sē ri ja ša jā tur nī rā 
pa de vu sies ti kai di viem fut bo lis tiem – vārt sar giem 
Bre dam Frī de lam (310 spē ļu) un Ti mam Ho var
dam (190).
 
Pirm ās lie lās tro fe jas iz cī nī ša na Fren kam at ne sa 
du bul tu prie ku, jo tie ši viņš 2005. ga da ap rī lī gu va 
abus vār tus uz va rā pār Bol to nas «Wanderers», no
dro ši not «Chel se a» An gli jas čem pi onu ti tu lu. Klu
bam tas bi ja ti kai ot rais tri umfs valsts spē cī gā ka jā 
lī gā, tur klāt – pēc 50 ga du pār trau ku ma! Tā se zo na 
Lem pār dam iz de vās iz ci la, jo viņš iz pel nī jās arī tur
nī ra la bā kā spē lē tā ja bal vu.

2005./2006. ga da se zo nā Lem pārds ne bi ju ši augs
tu pa cē la re zul ta ti vi tā tes la ti ņu – ne viens pus sargs 
līdz šim se zo nā ne bi ja gu vis 16 vār tu. Pēc četr
ām se zo nām Frenks ie si ta 22 go lus, tur klāt ša jā 
2009./2010. ga da se zo nā iz cē lās arī ar 17 re zul
ta tī vām pie spē lēm. Aiz va dī ta jā se zo nā viņš gu va 
15 vār tu, un nu Lem pārds ir vie nī gais fut bo lists 
prem jer lī gā, kurš gu vis des mit vār tu jau des mit se
zo nu pēc kār tas!

2008. ga da augus tā, pa ga ri not lī gu mu uz vēl pie
cām se zo nām par 39,2 mil jo niem an gļu mār ci ņu, 
Lem pārds kļu va par vis la bāk pel no šo spē lē tā ju 
prem jer lī gā. 2011. ga da jū ni jā viņš ie ņē ma 49. vie tu 
pa sau les pel no šā ko spor tis tu ran gā.

Pērn de cem brī Lem pārds aiz va dī ja 500. spē li prem
jer lī gā, to at zī mē jot ar gū tiem vār tiem grau jo šā 
uz va rā 8:0 pār «As ton Vil la». Šo brīd Lem pār da kon tā 
jau ir 562 ma či, un vai rāk ir ti kai Rai enam Gig sam, 
kurš aiz va dī ta jā se zo nā pār snie dza 600 spē ļu ro
be žu.

Lem pārds ar 167 vār tiem ir ce tur tais re zul ta tī vā kais 
fut bo lists prem jer lī gas vēs tu rē. Vai rāk vār tu gu vu ši 
ti kai Alans Šī rers (260), En drū Ko uls (188) un Tje rī 
An rī (175). Der pie bilst, ka pirm ie trīs to mēr ir uz
bru cē ji. Vis os tur nī ros ko pā Lem pārds «Chel se a» rin
dās gu vis jau vai rāk ne kā div simt vār tu – 204, kas, 
pro tams, ir klu ba re kords. Sim bo lis ki, ka 200 vār tu 
sliek sni viņš sa snie dza šā ga da mar tā spē lē pret sa
vu bi ju šos ko man du «West Ham Uni ted». Frenks ir 
arī otrs re zul ta tī vām pie spē lēm ba gā tā kais spē lē tājs 
prem jer lī gas vēs tu rē – ko pā 91!

pus sargs ar snai pe ra ta lan tu
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pus sargs ar snai pe ra ta lan tu
Lai arī aiz va dī tās se zo nas gai tā daudz ti ka ru nāts, 
ka 35 ga dus ve cais Lem pārds «Chel se a» vairs ne
pa liks, mai jā ti ka pa ga ri nāts lī gums uz vēl vie nu 
se zo nu. Šķiet, tre ne ris Žu zē Mo urin ju, kurš at grie
zies ko man dā, ar vi ņu rē ķi nās. Mo urin ju lai kā pie 
«Chel se a» stū res tie ši Lem pārds vis bie žāk ti cis lau
ku mā – 116 spē lēs!

An gli jas valstsvie nī bā kopš de bi jas 1999. ga dā 
Lem pārds aiz va dī jis 98 spē les un gu vis 29 vār tus. 
Vis ti ca māk, viņš kļūs par as to to, kurš sa sniegs arī 
pres ti žo 100 spē ļu ro be žu. Re zul ta tī vā ko spē lē tā ju 
sa rak stā Frenks no slēdz la bā ko des mit nie ku. Tie sa, 
ti kai gols an gli šķir no la bā ko seš nie ka. 15 no vār
tiem viņš gu vis no 11 met ru so da si tie nu at zī mes, 
kas ir iz la ses re kords. Pus sargs uz vis iem lai kiem 
ie gā jis ko man das vēs tu rē ar to, ka gu va An gli jas 
iz la ses 500. vār tus sla ve na jā «Wembley» sta di onā. 
Tas no ti ka 2009. ga da mar tā uz va rā pār Slo vā ki ju 
ar 4:0.

Ar ne tik la bām at mi ņām Lem pār dam sais tās 
2010. ga da Pa sau les kau sa iz cī ņas fi nāl tur nīrs, kur 
as tot daļ fi nā la spē lē pret vā cie šiem ties ne ši ne re
dzē ja, ka bum ba pēc an gļu pus sar ga si tie na pil nī bā 
šķēr so ju si vār tu lī ni ju. To brīd re zul tāts bū tu kļu vis 
2:2. Iz nā ku mā zau dē jums 1:4 un at va das no fi nāl
tur nī ra.

LEm pĀR DA re zul ta ti vi tā te prem jer lī gā
«West Ham Uni ted», 
An gli ja (1995.–2001.)  148 spē les / 24 vār ti
«Swansea City» 
(1995./1996. – iz īrēts)  9 / 1
Lon do nas «Chel se a» 
(2001.–)  404 / 142

Frenks LEmpĀRDS

Fren ka LEm pĀR DA tro fe ju ska pis
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

An gli jas čem pi ons 
3 rei zes
FA kauss 
4 rei zes
Lī gas kauss 
2 rei zes

uE FA Čem pi onu lī ga

uE FA Eiro pas lī ga

An gli jas ga da fut bo lists 
2 rei zes
FI FA ga da la bā kais 
spē lē tājs 2. vie ta
Ga da la bā kais spē lē tājs 
Eiro pā 2. vie ta
Se zo nas la bā kais spē lē
tājs prem jer lī gā 2 rei zes
uE FA klu bu se zo nas 
la bā kais pus sargs
«Chel se a» ga da 
fut bo lists 3 rei zes
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i n t e r v i j a

– Tu jau esi Spānijā, un, cik 
es saprotu, tev ir sākusies gatavošanās 

sezonai?
–  Jā. Šodien sākām gatavoties, izpildījām 

pārbaudījumus – gan fiziskos, gan veselības.
– Tāda kā tehniskā apskate?
– Jā, tā sanāk. (Smejas.)

– Cik tad tev šovasar sanāca atpūsties?
– Bija kādas divarpus brīvas nedēļas, kurās 

es pats individuāli trenējos kopā ar brāli un 
pacilāju svarus.

–  Kā izpaudās darbošanās ar brāli? 
Uzspēlējāt viens pret vienu, vai arī bija kāda 
speciāla treniņu programma?

– Tas izpaudās tā, ka viņš man daudz ko 
no savas pieredzes parādīja. 

Pastrādājām uz 

«Centīšos nepievilt Latviju»
Kristaps pORZIņĢIS:

Es gan katrā spēlē centos izdarīt maksimumu un palīdzēju komandai,  
kā varēju, bet tā pēdējā spēle – es savās rokās sajutu medaļu un to  

tik ļoti gribēju, ka spēlēju uz 110%.

RAImONDS RUDZĀTS

Kristaps pORZIņĢIS pirms U-18 Eiropas  
čempionāta basketbolā bija «lielais nezināmais».  

gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Liepājnieks  
ar savu sniegumu laukumā ir pievērsis basketbola  

draugu uzmanību ne tikai Latvijā, viņam  
pelnīti tiek pareģota spoža nākotne. Un tā ir  

smaga nasta, ko 18 gados nest. pats basketbolists  
tam visam esot gatavs. «Sporta Avīze» Kristapu  
sazvanīja uzreiz pēc ierašanās Seviljā – pilsētā,  
ar kuru viņš saista savu tuvāko trīs gadu nākotni.
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daudzām «posta» kustībām, arī pie metiena 
pastrādājām.

– Tev klubs uz vasaru deva kādas saga
tavošanās programmas, vai arī tas ir paša 
spēlētāja ziņā, kā viņš gatavojas sezonai?

– Nē, šogad man nebija nekāda program
ma uztaisīta, jo, tā kā es braucu uz izlasi, viņi 
zināja, ka man tur viss būs – gan fiziskās sa
gatavotības treniņi, gan basketbols. Šovasar 
neko tādu neiedeva līdzi.

– Bet iepriekšējās vasarās, es saprotu, tas 
viss ir bijis?

– Jā, iepriekšējās 
bija.

–  Kādas šobrīd ir emocijas pēc Eiropas 
čempionāta. Tad, kad tu runāji pēc spēles 
par 3. vietu, tu pat tā kā paņēmi uz sevi to 
zaudējumu un biji tāds ļoti sašutis. Kā bija 
vēlāk – sāki ar vēsāku prātu izvērtēt, kas ir 
kas un ka varbūt nemaz nebija tik slikti?

– Vēl joprojām grauž tas pēdējais metiens. 
Es pat katru dienu pirms gulētiešanas to atce
ros. Bet – ko darīt, tāds ir sports. Nav jau tā, 
ka visu vainu noveļ uz mani, vienkārši  – es 
varēju iemest to pēdējo metienu un būt varo
nis, bet neiemetu, un mēs zaudējām. Tas, pro
tams, ir ļoti sāpīgi. Jātrenējas tālāk un jāmet 
tādi metieni iekšā.

– Tas ir ļoti interesanti. Manuprāt, tu esi 
vienīgais cilvēks Latvijā, kas uz Kristapu 
Porziņģi novēla to zaudējumu Spānijai. Tā 
nevarētu būt?

– (Smejas.) Es varēju uzvarēt spēli, bet es 
to neizdarīju.

– Viena lieta ir emocijas un domas pirms 
gulētiešanas, bet, atejot no emocijām un iz
vērtējot Eiropas čempionātu, kas Latvijas 
basketbolam vispār bija ļoti nozīmīgs, kā tu 
vērtē – kas mums sanāca, kas nesanāca? Cik 
augsti bija mūsu griesti?

– Domāju, kopumā mēs diezgan labi no
spēlējām. Bija daudz spēļu, kur visi 

nenospēlēja labākajā lī
menī, ieskaitot 

arī mani. Visa komanda noteikti spēlēja ar 
maksimālo atdevi, un es nevarētu nevienam 
neko pārmest. Protams, ir ļoti sāpīgi, ka ne
tikām pie medaļām, bet tas liek aizdomāties 
par visām kļūdām, lai pats varētu, noskatoties 
spēles, paskatīties uz sevi no malas.

– Manuprāt, abas zaudētās spēles tomēr 
izšķīra atsevišķas epizodes. Labi, varam 
runāt par spēli pret Horvātiju, kur pirms 
metiena pamanījās trīsreiz nostaigāt, bet 
kopumā visas spēles bija līdzvērtīgas.

–  Jā, tā arī bija. Es domāju, mēs varējām 
būt pirmie un turki  – ceturtie, bet vai nu 
mums nepaveicās, vai mēs neizdarījām kaut 
ko līdz galam, taču tāds bija rezultāts. Visas 
bija līdzvērtīgas komandas  – visu izšķīra 
epizodes, nelielas kļūdas, detaļas. Tāpēc jau 
basketbols ir tik interesants un mums patīk 
to spēlēt.

–  Pirms čempionāta treneris Nikolajs 
Mazurs nesauca konkrētus uzdevumus, 
taču lika noprast, ka mērķi ir visaugstākie. 
Varbūt tagad, pēc čempionāta, tu vari pa
teikt, vai bija kas konkrēts izvirzīts?

– Mums nebija konkrēts mērķis pateikts. 
Mums bija galvenais no

«Centīšos nepievilt Latviju»
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spēlēt labi. Nevarējām jau zināt, cik labi mēs 
būsim. Galvenais bija katru spēli nospēlēt uz 
100% un redzēt, cik mēs tālu tad varam aiziet. 
Tikām tiešām tālu, bet nedaudz pietrūka līdz 
tam, ko mēs tiešām gribējām sasniegt.

– Tā noteikti bija pirmā vieta, jo spēles 
jau parādīja, ka neuzvaramu komandu nav?

– Tieši tā.
– Šī tev bija debija Latvijas izlases krek

lā, turklāt kāda vēl – savu skatītāju priekšā 
Liepājā. Neskrēja skudriņas pa muguru?

– Bija ļoti patīkami, protams.
– Liepājā par Porziņģi bļāva un plaudēja 

skaļāk, vai to tu tā nejuti?
– Es jutu, ka, izsaucot manu vārdu, bija ska

ļāki aplausi, arī draugi tribīnēs bļāva. Bet Rīgā 
es to pašu jutu, kad labi biju nospēlējis pret 
Lietuvu, tad nākamajā spēlē pret Horvātiju 
pirms spēles skatītāji mani ļoti atbalstīja.

– Tevi nepārsteidza tas, cik liela interese 
bija par U18 izlasi, it sevišķi, kad spēles no
tika Rīgā? Tomēr ļoti solīdi skaitļi skatītāju 
apmeklējuma ziņā.

– Jā, tas bija tāds neliels pārsteigums, jo to
mēr jauniešu izlase – tas nav tas pats, kas at
nākt uz profesionālu komandu paskatīties. Bet, 

es domāju, ka skatītājiem arī bija interesanti, jo 
tomēr daži spēlētāji bija neredzēti. Līdz ar to ir 
ļoti interesanti uz mums paskatīties, kad mēs 
savācamies kopā uz šādiem turnīriem.

–  Mēs nezinājām, kāds ir tas Kristaps 
Porziņģis, tikai zinājām, ka ir baigi izau
dzis. Te pēkšņi viņš atbrauc, sāk spēlēt un 
par viņu parādās liela interese  – raksta 
mediji, «Sporta Avīze» pat liek uz vāka. Kā 
tu vispār sadzīvoji ar to visu? Tu tomēr no 
citas valsts atbrauci un divu nedēļu laikā 
kļuvi par vietējā mērogā diezgan slavenu 
cilvēku.

– (Smejas.) Cik nu tur slavenība, vienkārši 
cilvēki mani beidzot pamanīja. Es jau pirms 
čempionāta cerēju, ka būs kaut kāda interese 
par mani. Es beidzot parādīju, ka māku spēlēt 
basketbolu, un esmu to iemācījies spēlēt ārze
mēs. Interese par mani, protams, pārsteidza. 
Ļoti liela interese, ļoti daudz interviju, taču 
cenšos būt piezemēts un trenēties tāpat, it kā 
nekas nebūtu noticis.

– Ir tāds teiciens: ar lielu varu nāk liela at
bildība...

– Tagad, kad cilvēki zina manu vārdu, viņi 
vēl vairāk no manis gaidīs, līdz ar to ir smagāk 

jāstrādā, lai es arī nākotnē varētu sevi pierādīt 
un nepievilt Latviju.

– Par Latvijas pievilšanu. Tev to neviens 
nepārmet, bet spēle pret Horvātiju un ātri 
gūtās piecas piezīmes – kas tur īsti notika?

– Varbūt pēc spēles ar Lietuvu es vienkārši 
biju uz pozitīvā viļņa un pietiekami labi ne
sagatavojos spēlei pret Horvātiju. Lielā mērā 
tā ir mana vaina, kad zaudējām. To es arī 
pats sapratu, kad nogāju malā, ka nebūs labi. 
Ja gribi spēlēt labā līmenī, tad tādas spēles 
nemaz nevar gadīties. Jākoncentrējas visām 
spēlēm vienādi, lai nepieļautu tādas kļūdas un 
neliktu komandai vilties.

–  Tad tu atzīsti, ka tā spēle bija kon
centrēšanās trūkums pēc spožās spēles ar 
Lietuvu?

–  Es pat nezinu. Varbūt ne koncentrēša
nās trūkums, bet pārāk liela pašpārliecinātī
ba. Varbūt sākām domāt, ka visus uzvarēsim. 
Lielā pašpārliecinātība, skatītāju atbalsts, kas 
reizē ir arī spiediens, un nogurums – tas viss 
kopā nebija tā, kā vajadzēja.

– Kā saka, pārliecība – laba lieta, pašpār
liecinātība – bīstama. Tā var teikt?

– Jā, tā var teikt.

Skaidrs, ka tas ir mans sapnis – tikt NBA draftā, taču pie tā ir ļoti  
daudz jāstrādā. «nbadraft.net» rangs – tas ir kaut kas izdomāts,  

kas vēl desmit reižu mainīsies.
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– Tajā pašā laikā spēle pret Spāniju – de
viņi bloķēti metieni. Tas bija kā – es esmu 
nikns, un man tagad jānospēlē pa diviem 
cilvēkiem, vai arī tas bija tas Porziņģis, kā
dam viņam jābūt katru spēli?

–  Tieši tā, tādai ir jābūt katrai spēlei. Es 
gan katrā spēlē centos izdarīt maksimumu un 
palīdzēju komandai, kā varēju, bet tā pēdējā 
spēle – es savās rokās sajutu medaļu un to tik 
ļoti gribēju, ka spēlēju uz 110%. Spēle iesākās 
slikti, ātri sapelnīju piezīmes, taču otrreiz ne
varēju komandu pievilt un izdarīju visu, ko 
varēju. Taču visi zina, kādas bija beigas...

– Tavuprāt, kur ir tā jānogrēkojas kādai 
komandai, lai ar viņiem atgadītos tādas lie
tas kā ar jums pēdējās spēlēs? Varbūt piekrī
ti, ka tas bija likumsakarīgi?

– Es nezinu, es nezinu...Tas man neliekas 
godīgi. Taču tāds ir sports, un tas norūda gan 
spēlētājus, gan skatītājus. Par nākotni domā
jot, vismaz es tagad zināšu, kā tas ir – piedzī
vot tik sāpīgus zaudējumus. Man tā būs mo
tivācija turpmāk trenēties vēl smagāk, ar vēl 
lielāku atdevi, lai tādas lietas nenotiktu.

–  Mēs te daudz runājām un pat paši 
secinājām, ka nu mums ir «Dvīņu torņi» 
zem groza. Kā tu paraksturotu savu kop
darbību ar Anžeju Pasečņiku zem groza? 
Kā bija ar viņu spēlēt, jo jums tā laikam bija 
pirmā pieredze kopā?

–  Jā, pirmā pieredze. Man ļoti patika ar 
Anžeju spēlēt. Viņš ir centrs, taču ar labām 
piespēlēm, var labi atmest bumbu. Ja viņš zem 
groza kādu apspēlē pa vienu pusi, tad, ja es 
pakustējos, viņš zināja, kur es būšu. Vienīgi 
mums bija daudz tādu brīžu, kad mēs viens 
otru mainījām un tik daudz nesanāca kopā 
spēlēt. Taču tajos brīžos, kad abi kopā bijām 
laukumā, manuprāt, spēlējām ļoti labi.

–  Eksperti teica, ka aizsardzībā kopā 
izskatāties ļoti labi, uzbrukumā  – arī nav 
slikti. Kā pašam šķita, kur bija lielākais pie
nesums?

–  Uzbrukumā noteikti varējām precīzāk 
uzbrukt grozam, taču aizsardzībā daudz izcī
nījām bumbu, daudz bloķējām, tāpat arī savā
cās atlēcošās bumbas uzbrukumā, tā ka daļēji 
atstrādājām garām aizmestos metienus. Taču 
nākotnē ir jāstrādā pie tā, lai tie metieni būtu 
precīzāki.

–  Kad tu pēdējo reizi pats bija spēlējis 
zem groza? Šajā izlasē mēs tevi tomēr nere
dzējām 3. numura pozīcijā, kur tevi Spānijā 
cenšas iespēlēt.

–  Es tagad pats tomēr komfortablāk jūtos 
zem groza. Es domāju, man vēl nāks klāt svars 
un spēks, līdz ar to tad es labāks būšu spēka 

uzbrucēja pozīcijā zem groza. Es jau tagad tur 
labāk jūtos. Vienkārši jāstrādā pie daudzām lie
tām, bet nedrīkst aizmirst par tām lietām, ko es 
apguvu jau no mazotnes, kad spēlēju pa āru, – 
dribls, metiens, apspēlēšana tālāk no groza.

– Principā – 4. numurs ar 3. numura ie
zīmēm, tā varētu būt tava vieta laukumā?

– Jā.
–  Kas varētu būt pilnveidojamās lie

tas? Skaidrs, ka viss, bet  – kas visvairāk? 
Pieminēji spēku un svaru  – tas nāks ar 
laiku. Bet kas vēl? Apspēlēšana ar muguru 
pret grozu?

–  Jā, noteikti, daudz pie tā jāstrādā. 
Jāiemācās kādas piecas labas kustības, kuras 
varēšu izmantot visu laiku, jāstrādā arī pie 
metiena. Vienkārši jācenšas un jāuzlabo viss, 
bet galvenais  – fiziskais un spēle ar muguru 
pret grozu.

–  Runājot par metienu, tīri no basket
bola teorijas: saka, ka tiem, kas strauji aug, 
augšanas procesā katru dienu ir jāizmet ļoti 
daudz metienu, jo visu laiku mainās izejas 
pozīcija. Kā ir tev Spānijā – ir laiks un ie
spējas to nostabilizēt?

–  Jā, ir. Gan pirms, gan pēc treniņiem 
vienmēr palieku pamētāt. Kaut vai uzspēlēt 
kādu spēli, lai labi pavadītu laiku, tajā pašā 
laikā trenējot metienu. Ir brīži, kad es nejūtu 
plaukstu tik labi, bet tad es paskatos video un 
redzu no malas, kā es metu. Tā es varu izlabot 
kļūdas, lai metiens visu laiku būtu vienāds.

–  Kāda vispār ir situācija Spānijā  – esi 
dzirdējis atsauksmes par savu sniegumu? Es 
neticu, ka viņi tev nav sekojuši līdzi.

– Protams, ir atsauksmes. Spānieši vispār 
saka, ka es ļoti labi nospēlēju, bet viņi to 
saka, jo mēs zaudējām. (Smejas.) Viņi saka – 
Porziņģis malacis, ļoti labi nospēlēja, bet, re, 
mēs vinnējām. Tas man nedaudz grauž. Bet, 
protams, ir labas atsauksmes, kaut vai tajā 
pašā «Twitter».

–  Cik daudz spēlētāju Spānijas izlasē tev 
bija pazīstami – ar cik biji laukumā ticies?

–  Gandrīz ar visiem, šķiet, ar vienu tikai 
ne. Spēlētāji bija pazīstami, un ar viņiem 
sveicinājos pirms spēlēm.

– Tad jau tie deviņi bloki nav nejauši pret 
Spāniju?

– (Smejas.) Es pat nezinu, kā viņi uzķērās – 
viņi taču zināja, ka es labi bloķēju.

–  Tā metienu bloķēšana vispār ir tāda 
piņķerīga lieta, tev pat dažas piezīmes iede
va visai dīvainas.

–  Protams, ja esi labs metienu bloķētājs, 
ļoti jāuzmanās no sodiem. Jāskatās, kas un kā 
tiesā, jo daudzas epizodes, kad it kā tīri no
bloķē, bet saņem piezīmi, var izšķirt spēles 
likteni. Jābūt ļoti uzmanīgam.

– Jā, bet tev vienmēr nebija 213 cm garš 
augums. No kurienes tev šī metienu bloķē
šanas izjūta – Spānijā ir bijis kāds labs pa

domdevējs?
– Es nezinu, tas laikam būs dabas dots. Es 

pat nezinu, kā pie tā strādāt. Vienīgi var lēcie
nu uzlabot, pārējais – dabas dots.

–  Spānijā tātad tevi ir ievērojuši. Kāda 
izskatās nākamās sezonas perspektīva? 
Tagad tomēr viņiem ir Porziņģis, kas sevi 
labi ir parādījis – varbūt arī viņam ir jādod 
vairāk spēlēt?

–  Jā, noteikti. Domāju, ka šosezon, līdz 
ar to, ka komanda būs jaunāka un tai nav tik 
daudz naudas, es ceru, ka tikšu pie lielāka 
spēles laika. Tas man, protams, būs jāpierā
da treniņos, taču es strādāšu smagi. Centīšos 
dabūt lielāku spēles laiku. Viņi jau, protams, 
liek uz mani cerības, bet es atkal ceru, ka va
rēšu veiksmīgi spēlēt ACB līgā.

– Tevi mazliet nebaida tas, ka pret fiziski 
nobriedušajiem ACB spēlētājiem varētu būt 
kā būt, ja reiz saskati sevi zem groza?

– Protams. Taču jābūt gudram. Ja esi gudrs 
un zini, kā pretspēlētāju apturēt, tad vairs nav 
tik svarīgi, vai viņš ir daudz lielāks un spēcī
gāks par tevi. Vienkārši jābūt gudrākam. Tā 
kā es varu labi bloķēt metienus, man tas ir 
trumpis. Protams, ir vēl jāuztrenē spēks, un 
tad es varēšu kārtīgi spēlēt pret tiem nobrie
dušajiem večiem.

–  Tā taktika varētu būt: nevajag stumt 
mašīnas zem groza, labāk palaist mazliet 
garām un sagaidīt viņus augšā.

– Jā, varētu tā būt.
– Kāds tev tagad kārtosies dienas režīms 

Spānijā? Vēl jau arī skola...
– Man tagad būs tā: jāpamācās pirms rīta 

treniņa, tad rīta treniņš. Pēc tā paēdīšu, pār
nākšu mājās un varbūt pirms vakara treniņa 
vēl drusku pamācīšos. Pēc vakara treniņa 
paēdu vakariņas un man ir brīvais laiks. Tā 
tās dienas paies.

– Tev nav tā kā vienaudžiem Latvijā, kam 
līdz trijiem četriem ir skolā jāsēž.

– Es mācos tālmācībā un varu pats izvēlē
ties, kad man ir brīvs laiks, varu kontrolēt visu 
mācību procesu pats.

–  Pats pieskāries «Cajasol» naudas lie
tām. Tātad sastāvs tiks komplektēts vairāk 
ar tādu nākotnes vīziju, ir kādas būtiskas 
pārmaiņas notikušas?

–  Jā, šogad nav tik daudz naudas un 
komanda noteikti tiks komplektēta ar 
domu par nākotni. Man, gruzīnam Bekam 
Burjanadzem, čeham Balvinam un arī serbam 
Nikolā Radičevičam – mums visiem ir līgumi 
uz diviem vai trim gadiem, ko mēs te arī bū
sim, ja kas nenotiks.

–  Par nākotni runājot, visapkārt daudz 
tiek runāts par tavu talantu, iespējamo NBA 
draftu un visu pārējo. Kā tu uz to reaģē, jo 
noteikti nav tā, ka neesi par to dzirdējis?

– Protams, esmu dzirdējis. To es tā necen
šos ņemt galvā, par to – NBA drafu – domāt. 

ç Pirmā atzinība nopelnīta - kopā 
ar anžeju PasečNiku kristaps tika 
iebalsots eiropas u18 čempionāta 
simboliskajā izlasē.
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Skaidrs, ka tas ir mans sapnis – tikt NBA drafā, 
taču pie tā ir ļoti daudz jāstrādā. «nbadraf.net» 
rangs – tas ir kaut kas izdomāts, kas vēl desmit 
reižu mainīsies. Pagaidām tas neko neizsaka, 
tagad visu izšķirs tas, kurš vissmagāk strādās.

–  Tajā pašā laikā tev ir jāapzinās sava 
vērtība. Labi, nav svarīgi, vai tev paredz 5., 
13. vai 30. numuru, taču tevi tur saredz. Ja 
Porziņģis kaut kādu iemeslu dēļ netiks līdz 
NBA draftam, tad Latvijā sāks runāt par 
kārtējo nerealizēto talantu...

– Protams. Patīkami, ka ieliek kādā draf
ta prognozē, taču vēl daudz darba ir priekšā. 
Centīšos nepievilt Latviju un tikt NBA drafā, 
lai Latvijai ir, ar ko lepoties.

–  Galvenais, lai Latvijai ir, ar ko lepo
ties...

– (Smejas.) Man pašam arī, protams.
–  Tas jau skan labāk. Taču, runājot 

par draftu, tev vēl ir trīs sezonu līgums ar 
«Cajasol». Pašam nešķiet, ka zīmējas ļoti 
laba karjeras attīstības kontūra, ka pēc trim 
gadiem gan varētu skatīties nākamā pakā
piena virzienā?

– Jā. Tad jau pēc trim gadiem redzēs, kā
das būs karjeras attīstības iespējas. Tagad man 
spēkā ir līgums, tāpēc nevaru iet caur kaut 
kādām universitātēm. Vienkārši jāturpina 
spēlēt, jāizsitas pirmajā komandā  – tad jau 
redzēs, kas tālāk notiks.

–  Pieņemu, pirms iepriekšējās sezonas 

tev bija mērķis debitēt «Cajasol» rindās. 
Tagad tomēr ir jāizvirza nedaudz augstāki 
mērķi. Kādi tie varētu būt?

– Protams, ka jāizvirza. Gribētu tagad tikt 
pie kārtīga spēles laika. Jāskatās, kā es jutī
šos, kā būs. Vienkārši jāredz, kāds īsti tur būs 
tas spēles līmenis, lai varu tālākos mērķus 
izvirzīt.

– Šī U18 izlase mums tāda zīmīga ar to, ka 
tu un Rolands Šmits bijāt t. s. spāņu puikas, 
vēl Mālmanis, kurš noteikti nākamgad liks 
par sevi runāt U18 čempionātā. Kādreiz ru
nāja par to, ka došanās uz ārzemēm tik agrā 
vecumā ne pie kā laba nav novedusi, taču 
tagad tev ir sava un komandas biedru piere
dze. Vai tu ieteiktu citiem iet šo ceļu?

–  Jā, man 15 gados ļoti paveicās, ka mani 
ievēroja un deva iespēju atrādīties, turklāt vēl 
uz sitienu piedāvāja līgumu. Tā bija ļoti laba 
iespēja. Man bija divas iespējas: iet uz Rīgu 
trenēties pie Mazura vai braukt uz Spāniju. 
Ņemot vērā to, ka nav daudz tādas iespējas tre

nēties un spēlēt Spānijā, bija jāizmanto izdevī
ba. Domāju, man ļoti paveicās, ka es te vispār 
atbraucu – šeit ir lieliski apstākļi, lai trenētos 
un kļūtu par labāku spēlētāju. ACB komandās 
vispār ir ļoti daudz labu jaunatnes sistēmu. 
Ja jaunajiem spēlētājiem ir iespējas braukt uz 
Spāniju, tās noteikti vajag ļoti nopietni apsvērt.

– Viena lieta – Porziņģis ir acīm redzami 
mainījies uz labo pusi kā spēlētājs. Otra  – 
ko Porziņģis ir ieguvis kā cilvēks? Jo, ja tu 
būtu izvēlējies Rīgas ceļu, tās tomēr nav tik 
lielas pārmaiņas kā došanās uz Spāniju?

– Protams. Kā atbraucu, bija jākļūst daudz 
patstāvīgākam. Vairs nav mammas, tēta un 
brāļu, kas rāda ceļu. Taču es biju pietiekami 
gudrs jau tajā vecumā. Sapratu, ko vajag un 
nevajag darīt, lai kļūtu arī labāks kā cilvēks, 
lai izaugtu kā cilvēks. Protams, bija ļoti daudz 
cilvēku arī Spānijā, kas man palīdzēja.

– 15 gados nonākt Spānijā – nebija maz
liet šķebinoši pašā sākumā?

– Bija, bija. Citā valodā viss notiek, nav ne
viena pazīstama cilvēka un tā. Bet, sadzīvojot 
internātā kopā ar spāņu spēlētājiem, sanāca 
viņus labi iepazīt, un viņi nebija tādi, kā man 
šķita, ka būs. Viņi, protams, ir savādāki kā cil
vēki. Bet neko – sadzīvojām. Kad es jau biju 
iepazinis cilvēkus, jutos daudz drošāk. Dzīve 
palika vieglāka.

–  Cik tev bija augums, kad devies uz 
Spāniju?

– 204 vai 205 cm.
–  Tad jau viņi redzēja, ka tu vēl varētu 

turpināt augt. Tu vēl audz vai esi augšanā 
apstājies?

–  Tagad nomērījos  – pēdējā gada laikā 
esmu tikai par 0,5 cm paaudzies, tā ka vai nu 
esmu pārstājis augt, vai drīz pārstāšu.

–  Tev vecāki vispār ir gara auguma? 
Redzam, brālis arī ir gara auguma – laikam 
spēcīgi gēni.

– Jā, vienam brālim augums ir 200 cm, ot
ram  – 190  cm. Tēvam arī ir ap 190  cm, bet 
mamma ir gara auguma – 185 cm.

– Atgriežamies pie Latvijas. Daudzi šeit 
pieprasīja, ka Porziņģis esot bijis jāsauc uz 
Latvijas izlasi. Ar prātu mēs tomēr sapro
tam, ka laikam to nevajadzēja. Pirmais jau
tājums: vai tu uz to cerēji? Otrais: vai kāds 
kaut ko tev ieminējās?

–  Nē, nē. Es pats tādu domu nemaz ne
apsvēru, jo nedomāju, ka esmu fiziski gatavs 
tādā līmenī spēlēt basketbolu. Mums, Latvijā, 

ir pietiekami laba līmeņa spēlētāju. Protams, 
var dot iespēju jaunajam izsisties, bet nezi
nu, vai tas bija vajadzīgs, jo tomēr visi gaida 
rezultātu, līdz ar to arī ir jāspēlē tiem, kas ir 
ar lielāku pieredzi un var dot lielāku labumu 
komandai.

– Ļoti laba atbilde – tagad tu kliedēsi da
žus mītus interneta komentētāju vidē, kas 
uzstājīgi gaida kaut ko no tevis. Bet, ja no
pietni, es pieņemu, ka esi uzstādījis mērķi, 
ka tuvāko gadu laikā tomēr vajadzētu izlasē 
atzīmēties?

–  Protams. Bet jāskatās, kāds es būšu 
fiziski. Man jau, protams, ļoti patiktu spēlēt 
Latvijas izlasē, jo nav lielāka goda. Vienkārši 
jātrenējas un jācenšas izsisties, lai izlases tre
neris dotu man iespēju.

–  Tu noteikti atceries, kāda pirms trim 
gadiem, kad devies prom no Latvijas, šeit 
bija gaisotne ap basketbolu. Tagad tu atgrie
zies un: U20 izlase sadzen pilnu Tallinu, 
jūsu izlase izceļas. Nevarētu būt tā, ka bas
ketbols, pateicoties jauniešiem, varētu būt 
atdzimis Latvijā?

– Tā īstenībā pat varētu būt. Bet arī «VEF 
Rīga» ļoti labā līmenī spēlē pēdējos gadus, 
kas arī liek atdzimt basketbolam. U20 izla
ses sniegums  – tas ir vienkārši fantastiski. 
Protams, cilvēki nāk arī paskatīties uz jau
niem spēlētājiem, kas no ārzemēm atbrauc.

–  Kādu atspaidu uz jums atstāja U20 

izlases, es gribētu teikt, negaidītais snie
gums? Vieni runā – pozitīvs emociju lādiņš, 
citi – lielāks atbildības slogs uz U18. Kā tu 
pats to izjuti?

–  Man pašam tā bija motivācija. Ja tāda 
komanda kā U20, no kuriem neviens negai
dīja medaļas, var tik tālu izsisties, tad tas man 
deva motivāciju. Ja komanda, kas nav starp 
favorītiem, var izcīnīt otro vietu Eiropā, tad 
reāli jebkura komanda, kas spēlē komandas 
spēli, var izcīnīt uzvaras.

– Ārzemju skauti tevi esot salīdzinājuši 
ar Andreju Kiriļenko. Vispār, ja tā ieskatās, 
man šķiet, ka pat portretiskas līdzības var 
saskatīt...

– (Smejas.) Jā, pēc frizūras.
– Varbūt viņš tev ir mīļākais spēlētājs?

profesionālu līgumu es esmu parakstījis, taču neesmu vēl tāds profesionālis, 
kāds vēlētos būt. Labi, es tāds tagad skaitos, bet – profesionālis tu esi tad, 

kad pelni lielu naudu un spēlē daudz minūšu.

k r i s t a p s  p o r z i ņ ģ i s

NBa apskatnieki kristapam paredz 
krietni augstāko vietu ikgadējā draftā, 
kamēr domantas saBoNis (Nr 10) nav 

pat prognožu labāko desmitniekā. è
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–  Jā, īstenībā pirms gadiem pieciem viņš 
man bija viens no mīļākajiem spēlētājiem. 
Man pat ir viņa parakstīts Jūtas «Jazz» krekls. 
Man ļoti kādreiz patika, kā viņš spēlē, taču viņš 
ir īsāks, es domāju, atlētiskāks un vairāk ārējais 
spēlētājs, taču man ļoti patīk, kā viņš spēlē.

  Es sportistiem ļoti bieži cenšos 
pavaicāt, kādi ir viņu augstākie mērķi 
karjerā, jo tad var reāli saprast, uz ko viņi 
iet. Kā ir tev – varbūt tu vēl gribi paspēt ar 
Andreju Kiriļenko kopā uzspēlēt?

– (Smejas.) Es nezinu gan, vai sanāks. Es 
noteikti gribētu viņu iepazīt kā cilvēku un pa
spiest viņam roku.

– Bet par mērķiem. Nu, drafts tev ir mēr
ķis – tā es vismaz nopratu. Bet pats galve
nais varētu būt spēlēt NBA un labi spēlēt?

– Jā, tieši tā. Gribētu, pirmkārt, tikt NBA 
un, otrkārt, tur noturēties, jo tas jau ir pavi
sam kas cits. Tas arī ir mans galvenais mēr
ķis – nevis vienkārši tikt, bet noturēties NBA 
un pelnīt labu naudu. Būt nevis tādam, kas 
vairāk iet uz leju, bet būt stabilam spēlētājam.

– Kādas īpašības, tavuprāt, ir nepiecieša
mas labam basketbolistam?

– Es domāju, neatlaidība, nepadošanās 
(nekad!), pacietība, gribasspēks trenēties. 
Galvenais ir mīlēt basketbolu, tad arī būs gri
basspēks trenēties un palikt labākam.

– Kā tu pats novērtē sevi – tev piemīt šīs 
īpašības?

–  Jā, bet man ir daudz jāstrādā pie sevis 
nomierināšanas, jākļūst pacietīgākam. To 
man noteikti vajadzētu. Bet tas, ka es visu lai
ku likšu visu savu gribasspēku iekšā, lai kļūtu 
par labu basketbolistu,  – to es noteikti varu 
pateikt.

– Kad tu vēl ikdienā trenējies Latvijā, tu 
sevī sajuti šo neatlaidību, izdzīvotāja garu? 
Spānijā bez tā nevar – tas ir skaidrs, bet vai 
Latvijā tu to spētu tā attīstīt?

–  Tas nāk ar laiku, kad redzi pieaugušus 
spēlētājus un to, cik smagi viņi strādā. Tu re
dzi viņus un saproti, kādas īpašības viņiem 
piemīt, lai viņi vispār tiktu tik tālu. Tad tu cen
ties šīs īpašības izveidot sevī. Tas man ļoti ir 
palīdzējis. Kaut vai redzot savu brāli no malas.

–  Brālis nav Eiropas basketbola zvaig
zne, taču profesionāli viņš visu karjeru ir 
spēlējis. Vai varam teikt, ka brālis tev ir pa
tiesais elks basketbolā, nevis Kiriļenko?

–  Jā, noteikti. Protams, viņš nav spēlējis 
Eirolīgā, taču vienmēr ir ļoti smagi strādājis 
un devis man motivāciju strādāt.

– Kas ir tavs aģents?
– Pere Gajego.
– Viņš nav tev teicis, ka pēc Eiropas čem

pionāta ir parādījusies lielāka interese no 
citiem klubiem par tevi?

– Viņam noteikti ir kaut kāda informācija, 
bet viņš man to nesaka. Es nedomāju, ka tam 
ir jēga, jo man ir spēkā esošs līgums. Nezinu, 
vai maz kaut ko labāku varētu dabūt. Varbūt 
arī varētu, bet šaubos, ka tam tagad ir jēga.

– Jo tu nezini, kā būs citā vietā?
– Tieši tā, nezinu, kā būs citur. Šeit es esmu 

iedzīvojies, man šeit patīk. Tas ir viss, ko man 
vajag.

– Ko man tev beigās novēlēt – ko tu gri
bētu, lai tas tev šosezon izdodas?

– Neatlaidību man var novēlēt. Un pacie
tību.

– Bet tu jau teici, ka tev piemīt.
– (Smejas.) Vēl vairāk vajag.
–  Gan jau tev ir cilvēki, kas cenšas tevi 

piezemēt. Sak, Kristap, viss ir ļoti labi, bet 
vēl daudz darba.

–  Ir, ir. Bet es arī pats saprotu, ka jābūt 
piezemētam, pirms vēl neesi profesionālis. 
Tikmēr nav, ar ko zīmēties.

– Tu neuzskati sevi par profesionāli?
– Profesionālu līgumu es esmu parakstījis, 

taču neesmu vēl tāds profesionālis, kāds vēlē
tos būt. Labi, es tāds tagad skaitos, bet – pro
fesionālis tu esi tad, kad pelni lielu naudu un 
spēlē daudz minūšu.

– Un, kad esi pabeidzis skolu...
– Un, kad esi pabeidzis skolu. (Smejas.) 
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Ne maz nav tie sī bu zau dēt
Vie dok lis par to, cik re āli ir no spē lēt vi

su se zo nu bez ne vie na pa ša zau dē ju ma, pro
tams, var at šķir ties, ta ču lai kam šī ir tā rei ze 
un brī dis, kad vai rā kums to mēr pie kri tīs, ka 
«Skon to» iz pil dī ju mā šo gad tas ne būt nav ne
re āli. Ko man da spē lē tie šām la bi – vis sta bi lāk 
un sa tu rī gāk no vi sām des mit virs lī gas vie nī
bām. To vai rāk ne kā pār lie ci no ši ap lie ci na arī 
sta tis ti ka – rī dzi nie kiem ir gan re zul ta tī vā kais 
uz bru kums, gan vis ma zāk ie lais to vār tu.

Līdz ši nē jās 18  spē lēs «Skon to» vis bie žāk 
bau dī jis uz va ras prie kus, bet ir arī pie ci ne iz
šķir ti. Lai tas tā arī pa lik tu, ne drīkst pa klupt 
at li ku ša jās de vi ņās spē lēs, ku rās pa rei zei vēl 
jā tie kas ar kat ru virs lī gas da līb nie ci.

Rī gas «Skon to» gal ve nais tre ne ris Ta mazs 
Per ti ja ne maz ne slē pa, ka ir mēr ķis se zo nu 
aiz va dīt bez zau dē ju miem, ta ču, cik var no
prast, tas nav paš mēr ķis, skrie not pēc kaut 
kā diem re kor diem. Drī zāk tas ir uz de vums, 
ko pie pra sa paš rei zē jā si tu āci ja. «Ja mēs re āli 
gri bam kļūt par čem pi oniem, mums nav tie
sī bu zau dēt. Ja FK «Vents pils» aiz mums at

ras tos des mit pun ktu, es to var būt tā ne teik tu, 
bet, tā kā vi ņi iet ļo ti lī dzī gi, mēs ne drīk stam 
zau dēt. Tas ir iz slēgts. Tas at tie cas ne ti kai uz 
spē lēm, bet arī – pun ktiem!»

At bil dot uz jau tā ju mu, cik tas ir re āli – se
zo na bez zau dē ju miem, Per ti ja pa lū ko jās pa
sau les smag sva ru vir zie nā un no rā dī ja, ka pat 
«Bar ce lo na» un Min he nes «Bayern» tā das lie
tas ro kā ne maz tā ne do das. «Ta ču man gri bas 
ti cēt, ka mēs to spē sim,» ce rī gi no tei ca 38 ga
dus ve cais gru zīns.

Par se zo nu bez zau dē ju miem pa vai cā ju arī 
ko man das cen tra aiz sar gam, 24  ga dus ve ca
jam Renāram Ro dem. «Ja go dī gi, tik tā lu pat 
ne es mu aiz do mā jies,» viņš sa cī ja. «Gal ve nais 
ir čem pi onu ti tuls. Vien kār ši do mā par kat ru 
spē li, un viss. Zelts un ko man das re zul tāts ir 
sva rī gā kais, viss pā rē jais ir se kun dārs. Ne var 
no liegt, ka ir ļo ti pa tī ka mi, ka uz va ram, ka ne
zau dē jam.»

Ro de pau da pār lie cī bu, ka līdz ši nē jā snie
gu ma pa ma tā ir la ba ko man das spē le. «Vis a 
ko man da spē lē aiz sar dzī bā. Arī ci tus ga dus 

tā bi jis, bet šo gad tas, ka vis iem ir jā spē lē gan 
uz bru ku mā, gan aiz sar dzī bā, ir vis iz teik tāk.»

Pēc Re nā ra do mām, ko man da šo gad vis
tu vāk zau dē ju mam bi ju si 2.  riņ ķa spē lē pret 
Dau gav pils «Dau ga vu», kas no slē dzās 0:0. 
Aiz sargs no rā dī ja uz epi zo di ma ča bei gās, kad 
vie su pus sargs An drejs Ko va ļovs ar bum bu 
prak tis ki skrē ja jau uz tuk šiem vār tiem, bet 
vi ņu pa nā ca mū su «virs lī gas Useins Bolts» 
Rus lans Min ga zovs un bīs ta mo uz bru ku mu 
pē dē jā brī dī nei tra li zē ja.

Iet sa vās pē dās
Lat vi jas fut bo la čem pio nā tā kopš ne at ka

rī bas at jau no ša nas ir bi ju šas trīs se zo nas, kad 
kā dai ko man dai to iz do das aiz va dīt bez zau
dē ju miem. Pa rei zāk sa kot, vie nai, un tā bi ja 
Rī gas «Skon to».

Pir mo reiz «skon tie šiem» tas iz de vās 
1994. ga dā, kad eli tē bi ja 12 vie nī bu un kat ra 
ar kat ru spē lē ja di vas rei zes. To gad rī dzi nie ki 
iz cī nī ja 20 uz va ru un div reiz no spē lē ja ne iz
šķir ti. Ie spai dī ga bi ja arī ko man das gū to un 

IL VARS KOS CIN KE VIČS

Šo ne dēļ star tēs tre šais jeb pē dē jais  
riņ ķis Lat vi jas fut bo la čem pio nā tā,  
bet mums jo pro jām ir vie na ko man da –  
tā ir Rī gas «Skon to», kas cī nās  
bez zau dē ju miem.  
pats par se vi sa pro tams, ka  
die nas kār tī bā «ie nā cis» jau tā jums –  
se zo na bez zau dē ju miem,  
cik tas ir re āli?

bez zaudējumiem
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zau dē to vār tu bi lan ce – 76–9. Lī dzī gu meis
ta rī bas pā rā ku mu «Skon to» ap lie ci nā ja arī 
nā ka ma jā ga dā, kad 28 spē lēs iz cī nī ja 25 uz
va ras un trīs rei zes cī nī jās ne iz šķir ti. Pie trū ka 
ti kai vie na go la, lai re zul ta ti vi tā te sa snieg tu 
100 vār tu! Ie lais ti ti ka 15.

«Skon to» he ge mo ni jā ne kas bū tis ki ne
mai nī jās līdz pat gad sim tu mi jai, ta ču bez 
zau dē ju miem vairs pa de vās ti kai 1997. gads, 
kad kon tā ti ka ie rak stī tas 20 uz va ras un čet ri 
ne iz šķir ti. Vār tu bi lan ce ta jā se zo nā bi ja 89–9.

Ša jā gad sim tā mus ku ļus kriet ni pie au dzē ja 
abi Kur ze mes smag sva ri, spē ku sa mē ri iz lī
dzi nā jās un vairs ne vie nai ko man dai nav iz
de vies ga du pa beigt bez zau dē ju miem pū rā. 
Kopš «Skon to» ti ka gāzts no tro ņa, vis tu vāk 
per fek ta jai bi lan cei bi ja «Lie pā jas me tal urgs» 

2005. ga dā, kas 28 spē lēs pie dzī vo ja ti kai vie
nu ne veik smi.

Starp ci tu, tas posms, ku rā «Skon to» iz de
vās ne zau dēt di vās se zo nās pēc kār tas, ir viens 
no ga rā ka jiem Eiro pā – šī bez zau dē ju mu sē
ri ja ie rin do jas la bā ko des mit nie kā. Ne ap šau
bāms re kor dists ša jā zi ņā ir Ru mā ni jas klubs 
Bu ka res tes «Ste au a», kas na ci onā la jā čem pio
nā tā pa ma nī jās ne pa klupt lai kā no 1986. ga
da 17. augus ta līdz 1989. ga da 9. sep tem brim. 
Tā tad tri jās se zo nās pēc kār tas, ne zau dē to 
spē ļu sē ri jā pār kāp jot 100 ma ču sliek sni!

Pē dē jā des mit ga dē Eiro pā ir bi ju ši ti kai 
da ži klu bi, kas se zo nu spē ju ši aiz va dīt bez 
zau dē ju ma rūg tu ma. Svai gā kais pie mērs, ko 
gri bas iz celt, ir Por tu gā les klubs «Por to», kas 
gan drīz ar bez zau dē ju mu bi lan ci pra ta pa

beigt gan 2010./2011., gan 2012./2013.  ga da 
se zo nas, ku rās aiz va dī ja pa 30 spē lēm kat rā.

2009./2010.  ga da se zo na lie lis ka Ser bi jā 
pa de vās Bel gra das «Par ti zan», kas arī 30 spē
lēs at zī mē jās ti kai ar uz va rām un ne iz šķir tiem 
vien. Ta jā pa šā se zo nā lī dzī gu pa nā ku mu Če
hi jā ie spē ja Prā gas «Spar ta». Tie sa, tai uz va ru 
ne bi ja diez ko vai rāk par ne iz šķir tiem – at tie
cī gi 16 un 14! 2010.  ga dā Nor vē ģi jā la bi se
zo nu aiz va dī ja «Ro sen borg»  – 19  uz va ru un 
11 ne iz šķir tu.

Ir vēl da ži lī dzī gi pie mē ri, ta ču ko pu mā 
tas to mēr ne no tiek bie ži. Īpa ši tas at tie cas uz 
Eiro pas pie cām va do ša jām lī gām. At mi ņā nāk 
2003./2004. ga da se zo na, kad An gli jā ne ie vai
no jams bi ja Lon do nas «Ar se nal» – 38 spē lēs 

26  uz va ras un 12  ne iz šķir tu. Ta gad lai kam 
kaut ko tā du ie do mā ties bū tu grū ti, lai ku ru 
no An gli jas fut bo la gran diem mēs lik tu «liel
ga bal nie ku» vie tā!

Pie mē ram, ie priek šē jā se zo nā An gli jas 
čem pi onu «Man ches ter Uni ted» bi lan ce bi ja 
28  uz va ras, pie ci ne iz šķir ti un pie ci zau dē
ju mi, Spā ni jas čem pi onu «Bar ce lo na» at tie
cī gi 32–4–2, Vā ci jas čem pi onu Min he nes 
«Bayern» 29–4–1, Itā li jas Čem pi onu Tu rī
nas «Ju ven tus» 27–6–5, Fran ci jas čem pi onu 
«Pa ris SaintGer main» 25–8–5. Ru nā jot par 
šo se zo nu, no gran diem ne vai no ja ma bi lan
ce vis drī zāk va rē tu būt pa spē kam Min he nes 
«Bayern». Pro tams, ja vien Peps Gvar di ola 
būs žig li uz taus tī jis ko man das pa rei zās stī gas. 

Starp ci tu, tas posms, ku rā «Skon to» iz de vās ne zau dēt di vās se zo nās pēc 
kār tas, ir viens no ga rā ka jiem Eiro pā – šī bez zau dē ju mu sē ri ja ie rin do jas 

la bā ko des mit nie kā.

Rī gas «SKON TO» virs lī gā 
ie priek šē jās 5 se zo nās*

2012. gads 2. 36 21 11 4 58–22 74
2011. gads 4. 32 17 9 6 62–21 60
2010. gads 1. 27 22 3 2 86–16 69
2009. gads 3. 32 23 4 5 96–30 73
2008. gads 3. 28 15 7 6 43–31 52
*(Gads, iz cī nī tā vie ta, spē les, uz va ras, ne iz šķir ti, zau dē ju mi, 

gū tie/zau dē tie vār ti, pun kti)
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min he nes «BAyERN»
Aiz va dī ta jā se zo nā Vā ci jā:  1. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Jups Hein kess (Vā ci ja)
Jaun ais tre ne ris:  Peps Gvar di ola (Spā ni ja)

Cen tās, bet ne sa nā ca. Tā var teikt par vēl mi pār ag
ri ne at klāt plā nus līdz ši nē jo gal ve no tre ne ri Ju pu 
Hein ke su aiz stāt ar spā ni Pe pi Gvar di olu, kurš pēc 
«Bar ce lo na» at stā ša nas 2012. ga da va sa rā no gu ru
ma dēļ bau dī ja pel nī to at va ļi nā ju mu. To mēr ga du
mi jā in for mā ci ja, ka Gvar di ola ir no ska tīts kā nā ka
mais Min he nes ko man das gal ve nais tre ne ris, nā ca 
gais mā un bi ja bez jē dzī gi kaut ko slēpt. «Bayern» 

va dī ba ne bi ja ie do mā ju sies, ka to brīd sa vā ot ra jā 
se zo nā pēc kār tē jās at grie ša nās klu bā 68 ga dus 
ve cais Hein kess ko man du būs pa da rī jis tik ne vai no
ja mu. 2012./2013. ga da se zo nu «Bayern» pa bei dza 
ar Vā ci jas čem pi onu ti tu lu, Vā ci jas kau su, UE FA 
Čem pi onu lī gas kau su un ne skai tā miem da žā du 
tur nī ru re kor diem. Šo brīd tas, pro tams, iz ska tās 
pēc slik ta hu mo ra, ka pēc tā das se zo nas tre ne ris 
tiek at brī vots, ta ču at pa kaļ jau ce ļa vairs ne bi ja. 
Gvar di ola pa rū pē jās, lai vi ņu sa gai da ar cie ņu – viņš 
ap mē ram pus ga da lai kā bi ja ap gu vis vā cu va lo
du lī me nī, lai to lik tu lie tā jau ar pir ma jām dar ba 
stun dām. Uz pre ses kon fe ren ci, ku rā vi ņu stā dī ja 
priekš ā, bi ja ie ra du šies ap 250 žur nā lis tu no 11 val
stīm, 50 tele vī zi jas ka nā li un ra dio sta ci jas to vi su 
trans lē ja tieš rai dē... Ta ču Gvar di olu ne gai da viegls 
uz de vums, jo spē lēt la bāk un sa sniegt vai rāk, kā to 
ko man da ie spē ja aiz va dī ta jā se zo nā, prak tis ki vairs 
nav ie spē jams. «Uz pa pī ra» sa stāvs gan kļu vis vēl 
spē cī gāks – klāt nā cis ra do šais pus sargs Ma ri o Ge
ce no Dor tmun des «Bo rus si a» un teh nis kais spā nis 
Tja go Al kan ta ra no «Bar ce lo na»... Ja pa ska tās uz 
ko man das vi dē jo ve cu mu, kas ir 25 ga di, tas liek 
do māt, ka ko man da ne būt se vi vēl nav iz smē lu si. 
Prom gā ju ši ti kai tie, kas vairs ne šķi ta va ja dzī gi. 
Pie mē ram, pus sar gi Luizs Gus ta vo un Ana to lijs Ti
moš čuks, uz bru cējs Ma ri o Go mess. Ja ti tu liem un 
re kor diem ba gā ta jam sa stā vam iz do sies sa gla bāt 
iz sal ku mu pēc pa nā ku miem, «Bayern» būs tas, kas 
tu vā ka jos ga dos no teiks to ni Eiro pā!

«BAR CE LO NA»
Aiz va dī ta jā se zo nā Spā ni jā:  1. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Ti to Vi la no va (Spā ni ja)
Jaun ais tre ne ris:  He rar do Mar ti no (Ar gen tī na)

Aiz va dī tā se zo na ne bi ja slik ta, ņe mot vē rā, ka lie
lu tās da ļu ko man da vis pār bi ja bez sa va gal ve nā 
tre ne ra Ti to Vi la no vas. Viņš mo cī jās ar ve se lī bas 
lik stām, un tie ši šā ie mes la dēļ šo va sar arī no ti ka 
jau ot rā pie spie du tre ne ru mai ņa pē dē jā ga da lai
kā. Diem žēl pa saukt at pa kaļ Gvar di olu, kurš četr ās 
se zo nās ar ko man du iz cī nī ja vai rāk ne kā des mit 
tro fe ju, vairs ne bi ja ie spē jams, jo viņš bi ja ap so lī jies 
vā cie šiem. Dau dzi ar lie lu in tri gu gai dī ja jaun ā stūr
ma ņa vār du, jo klu bam ar aug stām mo rā les un ēti
kas nor mām ne de rē ja kurš katrs eli tes spe ci ālists. 
22. jū li jā par jaun o stūr ma ni kļu va 50 ga du ve cais 
ar gen tī nie tis He rar do Mar ti no, kurš līdz šim va dī ja 
spē cī go Ar gen tī nas vie nī bu «Newell’s Old Boys». 
Sa vu laik viņš pats pus sar ga po zī ci jā spē lē jis ša jā 
ko man dā, vē lāk iz pel no ties vi su lai ku iz ci lā kā spē
lē tā ja klu ba vēs tu rē at zi nī bu. Ska ļā kais no ti kums 
va sa ras pār eju pe ri odā ko man dā bi ja dau dzu klu
bu kā ro tās bra zī lie šu zvaig znes, uz bru cē ja Ne imā
ra pie vie no ša nās, Bra zī li jas «San tos» sa mak sā jot 
57 mil jo nus eiro. Pro tams, ka in tri ga, kā viņš iz ska
tī sies ko pā ar ar gen tī nie šu su per zvaig zni Li one lu 
Me si, ne beidz vir mot. Ta ču ir ba žas, ka «Bar ce lo na» 
nav pie tie ka mi pa strā dā ju si, lai pa lie li nā tu mus ku
ļus aiz sar dzī bā, un tas se zo nas ot ra jā pus ē, kad klāt 
būs iz šķi ro šās cī ņas par tro fe jām, var ne pa tī ka mi 
par se vi at gā di nāt. Ja ru nā jam par vī riem ar vār du, 
Spā ni jas čem pi ons sa vās rin dās ne pa tu rē ja uz bru
cē ju Dā vi du Vil ju, kurš de vies uz Mad
ri des «At le ti co».

Lon do nas «CHEL SE A»
Aiz va dī ta jā se zo nā An gli jā:  3. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Ra fa els Be ni tess (Spā ni ja)
Jaun ais tre ne ris:  Žu zē Mo urin ju (Por tu gā le)

Vēl vie na tre ne ru mai ņa ko man dā, kas aiz va dī to 
se zo nu pra ta ap zī mo got ar UE FA Eiro pas lī gas kau
su, ne būt ne pār stei dza, jo, jau stā jo ties ama tā, bi ja 
skaidrs, ka spā nis Ra fa els Be ni tess ir ti kai ie lāps, 
ar ko pa beigt se zo nu. Klu ba pre zi den tam Ro ma

IL VARS KOS CIN KE VIČS

Aiz skrē ju ši jau te ju čet ri ga du des mi ti kopš ie priek šē jās  
rei zes, kad starp se zo nā bi ju šas tik bū tis kas pār mai ņas  
An gli jas spē cī gā ko ko man du stūr ma ņu krēs los. Šo va sar 
gal ve nos tre ne rus no mai nī ju ši vis i trīs klu bi, kas pērn  
fi ni šē ja la bā ko trij nie kā! Tur klāt šā dām pār mai ņām ne bi ja 
lo kāls rak sturs, jo ci tas se jas ie rau dzī sim arī pie Spā ni jas, 
Vā ci jas un Fran ci jas čem pi onu stū res. SA ap ko po ja  
10 ska ļā kos at nā cē jus Eiro pas klu bu eli tē!

jaunās sejas
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in for mā ci ja par ne sa ska ņām ko man dā. Ja «mis ters 
īpa šais», bū tu sa rū pē jis UE FA Čem pi onu lī gas tro fe
ju, vis as ne sa ska ņas un pro blē mas dro ši vien bū tu 
no glu di nā ju šās vai tik tu no glu di nā tas, ta ču tas ne
no ti ka. Lī dzī gi kā otrs Spā ni jas grands arī «Re al» ap
stā jās pus fi nā lā. Arī pats Mo urin ju li ka no prast, ka 
pie krēs la tu rē ties ne gra sās, no rā dot, ka vi ņam aiz
va dī tā bi ju si slik tā kā se zo na kar je rā. Tāds tre ne ris, 
kurš pirms tri jiem ga diem se vi pa snie dza kā la bā ko 
pa sau lē un to, ka tur, kur ir viņš, ir arī pa nā ku mi un 
tro fe jas, pēc ne pil nu 400 mil jo nu eiro lie liem tē ri
ņiem ša jos tri jos ga dos īs ti nav va rēts just. Mo urin
ju tik am bi ci oza jam un ba gā ta jam klu bam sa rū pē ja 
ti kai trīs tri um fus – Spā ni jas čem pi onu ti tu lu, kau su 
un su per kau su.
Jaun ajam gal ve na jam tre ne rim Kar lo An če lo ti, par 
ku ra pār eju klubs pat bi ja spiests sa mak sāt «Pa ris 
SaintGer main», ir jā sāk ar la ba mik ro kli ma ta at
grie ša nu. Pie re dzē ju šais itā lie tis gan ir ap lie ci nā jis, 
ka ar gran diem strā dāt prot – vi ņa va dī tā «Mi lan» 
ko man da 2003. un 2007. ga dā uz va rē ja UE FA Čem
pi onu lī gā. Skaidrs, ka ne kas cits «Re al» klu bam arī 
ne maz ne in te re sē. Ie priek šē jās tri jās se zo nās tas 
tur nī rā ap stā jās pus fi nā lā.
«Re al» pa pil di nā jies ar vai rā kiem spā ņu ta lan tiem – 
sa vu laik pa šu iz au dzi nā to aiz sar gu Da nie lu Kar va
ha lu no Lē ver kū ze nes «Bayer 04», pus sar giem Is ko 
no «Ma la ga» un As je ru Il ja ra men di no Sos je da das 
«Re al». Līdz pat pā rē ju pe ri oda bei gām ti ka lenkts 
lie lis kais Vel sas pus sargs Ge rets Beils no «Tot ten
ham Hot spur».

nam Ab ra mo vi čam bi ja ci tas vēl mes – tos tarp arī 
ne vil tots ska tiens Pe pes Gvar di olas vir zie nā, ta ču, 
tu vo jo ties se zo nas fi ni šam, ar vien re ālā kas ap ri
ses ie gu va Žu zē Mo urin ju at grie ša nās. Por tu gā lis 
«Chel se a» va dī ja no 2004. līdz 2007. ga dam, pa rū
pē jo ties par vie nu no sek mī gā ka jiem pos miem klu
ba vēs tu rē – se šas tro fe jas, no ku rām di vas bi ja An
gli jas čem pi onu ti tu li. Aiz va dī tā se zo na ko man dai 
ko pu mā to mēr ne bi ja veik smī ga, jo am bī ci jas bi ja 
ci tas gan prem jer lī gā, gan UE FA Čem pi onu lī gā. Šo
gad eks per ti ne bai dās «Chel se a» ie rin dot gal ve no 
fa vo rī tu pul kā uz prem jer lī gas ti tu lu, kas rei zē arī 
no zī mē sta tu su Eiro pas spē cī gā ka jās klu bu sa cen
sī bās. Va sa rā sa stāvs kļu vis «dzi ļāks» ar pus sar gu 
An drē Šir li no Lē ver kū ze nes «Bayer 04», Mar ko van 
Hin ke lu no Nī der lan des «Vi tes se», Ke vi nu De Brui ni 
no Brē me nes «Werder» un Vi li anu no Ma hač ka las 
«An zhi». Zau dē jis cī ņā par Edin so nu Ka va ni, Mo
urin ju augus tā me tās cī ņā par «Man ches ter Uni
ted» uz bru cē ju Vei nu Rū ni ju, kurš Man čes trā ne būt 
ne iz ska tās pie ķē dēts... Kā sa ka pats Mo urin ju, viņš 
ir at grie zies tur, «kur cil vē ki ma ni mīl». Nez, uz cik 
il gu lai ku, jo vie no ša nās ar Ab ra mo vi ču sa dar bo ties 
ilg ter mi ņā ne vien mēr to ša jā klu bā arī no zī mē.

Fer gu sons vē lē jās kar je ras bei gas ap zī mo got arī 
ar UE FA Čem pi onu lī gas kau su, ta ču, šķiet, ar šo 
sa stā vu tas to mēr ne bi ja ie spē jams. To, ka ko man
dai ne pie cie šams pa stip ri nā jums cen tra pus sar gu 
po zī ci jā, sa prot arī klu bā. Aiz va dī ta jā ne dē ļā mek
lē ju mi gan vēl ne bi ja vai na go ju šies ar pa nā ku
miem. Lai kā arī bū tu, jaun ais gal ve nais tre ne ris 
Dei vids Mo izs, kurš ie priek šē jos 11 ga dus strā dā ja 
ar Li ver pū les «Ever ton», ir mil zī ga pār bau dī ju ma 
priekš ā, jo vi ņu ne mi tī gi sa lī dzi nās ar Fer gu so
nu – ar le ģen du vis as pa sau les fut bo la mē ro gā. 
Lai ne pa kris tu zem kri ti kas ce ļa ruļ ļa, kā da tro fe ja 
50 ga du ve cā sko ta pir ma jā se zo nā nu dien vi ņam 
ne skā dē tu. No ot ras pus es, prā tam va ja dzē tu būt 
vis no taļ mie rī gam – lī gums pa rak stīts uz se šām 
se zo nām! Mo izs sa vā ie priek šē jā dar ba vie tā pra
ta uz iet fut bo la meis ta rus, kad tie vēl ne bi ja līdz 
ga lam at klā ti un dār gi, pats tos vē lāk no slī pē jot. 
Man čes trā būs jā pie rod pie ci tiem dar ba ap stāk
ļiem – kat ra ka pei ka šeit ne būs jā skai ta. Gal ve nais, 
lai pir kums ir no vis aug stā ka jiem meis ta rī bas 
plauk tiem!

mad ri des «RE AL»
Aiz va dī ta jā se zo nā Spā ni jā:  2. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Žu zē Mo urin ju (Por tu gā le)
Jaun ais tre ne ris:  Kar lo An če lo ti (Itā li ja)

Šķir ša nās no por tu gā ļu spe ci ālis ta Žu zē Mo urin ju 
brie da vi su aiz va dī to se zo nu, jo bi ja acīm re dzams, 
ka ne ba «Re al» ko man da būs tā, kas uz va rēs Spā
ni jas čem pio nā tā, jo ar vien bie žāk uz ār u nā ca 

«man ches ter UnI TED»
Aiz va dī ta jā se zo nā An gli jā:  1. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Alekss Fer gu sons (Sko ti ja)
Jaun ais tre ne ris:  Dei vids Mo izs (Sko ti ja)

Ēra ir bei gu sies... Pēc 27 ga du dar ba ar die vas tei cis 
līdz ši nē jais ko man das gal ve nais tre ne ris sers Alekss 
Fer gu sons. Kaut kad tam bi ja jā no tiek, un tā nu 
sa nā ca, ka 71 ga du ve cais skots pun ktu li ka brī dī, 
kad «Man ches ter Uni ted» bi ja iz cī nī ju si jau 20. An
gli jas čem pi onu ti tu lu klu ba vēs tu rē. Pro tams, 

mi lā nas «In TER»
Aiz va dī ta jā se zo nā Itā li jā:  9. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  An dre a Stra mat čo ni (Itā li ja)
Jaun ais tre ne ris:  Val ters Ma dza ri (Itā li ja)

Vie ta aiz va dī ta jā se zo nā Itā li jas čem pio nā tā, šķiet, 
pa sa ka vi su, kā da tā bi ju si. Kopš Žu zē Mo urin ju 
aizie ša nas 2010. ga da va sa rā pēc tri um fa UE FA 
Čem pi onu lī gā, ko man da jo pro jām nav at ra du si 
sa vu «īs to» tre ne ri. Kopš tā lai ka mai nī ju šies jau 
pie ci. Val ters Ma dza ri ir ses tais. Aiz va dī ta jā se zo nā 
lai me ti ka mek lē ta 37 ga dus ve cā An dre a Stra mat
čo ni per so nā, kurš nekad nebi ja strā dā jis tik aug stā 
lī me nī. Pār ņe mot va dī bas gro žus, vi ņam pat ne bi ja 
UE FA Pro tre ne ra li cen ces. Pērn no vem brī vie sos 
ar 3:1 ti ka pie veikts «Ju ven tus», pār trau cot Tu rī nas 
klu ba 49 ne zau dē tu spē ļu sē ri ju, un šķi ta – var būt 
bei dzot būs, ta ču se zo nas bei gās nā cās at skārst, 
ka «In ter» pir mo rei zi pē dē jo 15 se zo nu lai kā nav 
kva li fi cē jies da lī bai Eiro pas klu bu sa cen sī bās... 
Klubs ne ka vē jās pie se vis aici nāt līdz ši nē jo «Na po
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li» stūr ma ni Val te ru Ma dza ri, par ku ra meis ta rī bu 
vis la bāk ru nā ja vi ņa dar bi. Gal vu rei bi no ši da rī ju mi 
spē lē tā ju sa ka rā va sa rā nav no ti ku ši, ta ču mig rā ci ja 
bi ja. Laiks rā dīs, kas no tā būs sa nā cis, jo pats klubs 
se vi redz vie nī gi ta bu lu galv ga lī. Šī ko man dai gan 
drī zāk būs tā da kā pār ejas se zo na.

mē. «Na po li» aiz va dī ta jā se zo nā bi ja vie na no tām 
re ta jām ko man dām Itā li jā, kas spē ja skrie ties ar 
nā ka mo čem pi oni Tu rī nas «Ju ven tus». Bez Ka va ni 
šo se zon tas būs grū ti. Tā pat kā bez līdz ši nē jā gal
ve nā tre ne ra Val te ra Ma dza ri, ku ra va dī bā četr os 
ga dos ko man da bi ja sā ku si tik šķēt kā pulk ste nis. 
Nav šau bu par vi ņa aiz stā jē ja Ra fa ela Be ni te sa kla si, 
bet ir ba žas, vai viņš ir īs ta jā vie tā. Ie priek šē jais mē
ģi nā jums stū rēt Itā li jas ko man du – 2010. ga dā se šu 
mē ne šu ga ru mā tā bi ja Mi lā nas vie nī ba «In ter» – 
ne ti ka uz ska tīts par diez ko sek mī gu, lai arī iz cī nī ja 
di vas tro fe jas – Itā li jas su per kau su un FI FA klu bu 
Pa sau les kau su.
Va sa rā ko man das sa stā vā bi ju ši ne ti kai zau dē ju mi, 
bet arī – ie gu vu mi. Ve sels tri o at nā cis no Mad ri des 
«Re al» – aiz sargs Rauls Al bi ols, uz bru cē ji Ho sē Kal
je hons un Gon sa lo Igu ains. No An gli jas «Li ver po ol» 
pie vie no jies vārt sargs Pe pe Rei na, kurš aiz stās uz 
«Ro ma» aiz gā ju šo vārt sar gu Mor ga nu De San kti
su. Ir arī ci ti pa pil di nā ju mi, bet par vi ņu de vu mu 
un pie ne su mu sprie dī sim se zo nas gai tā. «Na po li» 
am bī ci jas ša jā se zo nā dro ši vien būs ne no kāpt no 
go da pje des tā la Itā li jā, lai va rē tu bau dīt aug stā
kās rau dzes fut bo lu Eiro pā arī pēc ga da. Ta jās, kā 
zi nāms, Be ni tess ir liet pra tējs, ko ap lie ci na gan tri
umfs UE FA Čem pi onu lī gā ar «Li ver po ol» 2005. ga
dā, gan ne se nais pa nā kums ar Lon do nas «Chel se a» 
UE FA Eiro pas lī gā.

«pa ris SAINT-gER mAIN»
Aiz va dī ta jā se zo nā Fran ci jā:  1. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Kar lo An če lo ti (Itā li ja)
Jaun ais tre ne ris:  Lo rāns Blāns (Fran ci ja)

Lie lā mē rā pa tei co ties ie spai dī gas nau das ie
plū ša nai ko man dā pē dē jos pār is ga dos, «Pa ris 
SaintGer main» aiz va dī ta jā se zo nā pa vei ca to, ko 
ne bi ja spē ju si kopš 1994. ga da – uz va rē ja Fran ci jas 
čem pio nā tā. Tas no ti ka Kar lo An če lo ti va dī bā, ta ču 
šai sa dar bī bai ne bi ja lemts tur pi nā ties. Sa ņē mis 
pie dā vā ju mu no Mad ri des «Re al», An če lo ti ne slē pa 
vē lē ša nos dar bu Pa rī zē mest pie ma las. Aiz stā jē ju 
iz vē le ne bi ja ne maz tik lie la, kā var būt sā kot nē ji va
rē tu do māt. Vie nu brīd bi ja ru nas, ka va rē tu dot za ļo 
gais mu no «Man ches ter City» at lais ta jam Ro ber to 
Man čī ni, ta ču jū ni ja bei gās ti ka pa zi ņo ta iz vē le 
par la bu Fran ci jas valstsvie nī bas bi ju ša jam va dī
tā jam Lo rā nam Blā nam, ku ram šis būs ti kai ot rais 
klubs tre ne ra kar je rā. 2007. ga dā viņš ša jā am plu ā 
de bi tē ja pie «Bordeaux» stū res, di vus ga dus vē lāk 
kļūs tot par valsts čem pi onu. Starts pie «Pa ris Saint
Ger main» stū res 47 ga dus ve ca jam fran cū zim nav 
bi jis slikts – ie gūts Fran ci jas su per kauss, ta ču ne 
jau lo kā li lau ri būs tie, kas ap mie ri nās am bi ci ozā 
klu ba ape tī ti. Skaid rāk, šķiet, vairs nav ie spē jams 
pa teikt – mēs gri bam UE FA Čem pi onu lī gas kau su 
ta gad un tū līt. Aiz va dī ta jā se zo nā Pa rī zes ko man da 
ša jā tur nī rā pa tie šām no star tē ja cie nī gi – sa snie dza 
ce tur tdaļ fi nā lu, ku rā stip ri li ka pa ner vo zēt «Bar
ce lo na». Va sa rā ko man da tur pi nā ju si iet sa stā va 
pa stip ri nā ša nas vir zie nā – par 64 mil jo niem eiro no 
«Na po li» no pirkts viens no šā brī ža «kar stā ka jiem» 
uz bru cē jiem Edin sons Ka va ni!

«NA pO LI»
Aiz va dī ta jā se zo nā Itā li jā:  2. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Val ters Ma dza ri (Itā li ja)
Jaun ais tre ne ris:  Ra fa els Be ni tess (Spā ni ja)

«Na po li» vārds ša jā va sa rā vis ska ļāk iz ska nē ja, pa
tei co ties urug va jie šu snai pe ra Edin so na Ka va ni 
pār ejai. Klubs dro ši vien bū tu gri bē jis vi ņu la bāk 
re dzēt nā kam, ne vis ejam, bet tāds nu ir lik te nis, 
ja ne esi starp ba gā tā ka jiem klu biem fut bo la sai

«man ches ter CITy»
Aiz va dī ta jā se zo nā An gli jā:  2. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Ro ber to Man čī ni (Itā li ja)
Jaun ais tre ne ris:  Ma nu els Pe leg rī ni (Čī le)

Ot rā vie ta prem jer lī gā un ie kļū ša na FA kau sa iz
cī ņas fi nā lā bi ja stip ri par maz «Man ches ter City» 
va dī bai, lai ama tā pa tu rē tu itā lie ti Ro ber to Man čī ni, 
kurš pirms ga da aiz ve da ko man du līdz tre ša jam 
An gli jas čem pi onu ti tu lam klu ba vēs tu rē. Šā dus 
prie kus ko man da ne bi ja bau dī ju si vai rāk ne kā 
40 ga du... Man čī ni at lai ša na vis vai rāk sais tā ma ar 
pa ga lam ne veik smī go snie gu mu UE FA Čem pi onu 
lī gā, kur pērn ne iz de vās iz kļūt pat no gru pas. Ga du 
ie priekš, kad «Man ches ter City» gru pā fi ni šē ja tre
šie un va rē ja se zo nu pa tur pi nāt UE FA Eiro pas lī gā, 
tas vēl ti ka pie dots. Acīm re dzot tā dēļ, ka tā to mēr 
bi ja de bi ja Eiro pas spē cī gā ka jās klu bu sa cen sī
bās, ta ču pa klupt vēl reiz – tur klāt pat vēl sma gāk, 
to vairs ne bi ja ie spē jams sa gre mot. Sa pro tot, ka 
Ma nu els Pe leg rī ni va rē tu būt pie pra sī ta pre ce 
pēc vi ņa ie spē tā ar «Ma la ga» ko man du tās de bi jā 
UE FA Čem pi onu lī gā – sa sniegts ce tur tdaļ fi nāls, 
Man čes tras klu ba va dī ba ne vil ci nā jās un jau mai ja 
bei gās ar čī lie ti pa nā ca mu tis ku vie no ša nos. Jū li jā 
ti ka pa rak stīts lī gums uz trim se zo nām. Pe leg rī ni 
rok raksts sim pa ti zē ar uz brū ko šo fut bo lu, un viņš 
jau ap so lī jis, ka pie 1:0 va dī bas ie gū ša nas ne tai sās 
sē dēt ie ra ku mos, bet gan tur pi nās ko man du vest 
uz bru ku mā. Va sa rā «Man ches ter City» at kal diez
gan ie spai dī gi pa tē rē jās tran sfē ru lo gā. No Do ņec
kas «Shak htar» pār nā ca pus sargs Fer nan din ju, no 
«Se vil la» – pus sargs He suss Na vass un uz bru cējs 
Al va ro Ne gre do, no «Fi oren ti na» – uz bru cējs Ste
vans Jo ve tičs. Ir arī aiz gā jē ji, bet ne jau tā dēļ, ka tos 
ne va rē tu no tu rēt. Pie mē ram, aiz sar gi Ko lo Tu rē un 
Mai kons, uz bru cējs Kar loss Te vess.

«mA LA gA»
Aiz va dī ta jā se zo nā Spā ni jā:  6. vie ta
Ie priek šē jais tre ne ris:  Ma nu els Pe leg rī ni (Čī le)
Jaun ais tre ne ris:  Bernds Šus ters (Vā ci ja)

Ko man dai to mēr ne iz de vās ot ro se zo nu pēc kār
tas kva li fi cē ties UE FA Čem pi onu lī gas sa cen sī bām. 
Gan drīz vai žēl, jo «Ma la ga» gran du sai mē ar sa vas 
spē les kva li tā tēm pa ti iz ska tī jās pēc gran da. 59 ga
dus ve cais Čī les spe ci ālists Ma nu els Pe leg rī ni tri ju 
gai du lai kā bi ja iz vei do jis pa tie šām la bu ko man du. 
To mēr, tā kā «Ma la ga» nav grands, ne pār stei dza, ka 
va sa rā vir kne ko man das at slē gas spē lē tā ju de vās 
uz ci tiem me dī bu lau kiem. Pie mē ram, 21 ga du ve
cais pus sargs Is ko pār gā jis uz Mad ri des «Re al», aiz
sargs Mar tins De mi če lis – uz Mad ri des «At le ti co», 
pus sar gi Že re mī Tu la lāns  uz «Mo na co», Ho akins 
Sa nčess – uz «Fi oren ti na».
Čī lie ša vie tā stā jies 53 ga dus ve cais vā cie tis Bernds 
Šus ters, kurš kopš šķir ša nās no Tur ci jas «Be sik tas» 
di vus ga dus bi ja bez dar ba. Nav šau bu, ka bi ju šais 
Mad ri des «Re al» va dī tājs būs pēc tā pa ma tī gi no il
go jies. Vi ņa pluss, ka Spā ni ja vi ņam tre ne ra dar bā 
ir ļo ti la bi ie pa zī ta ze me, jo te strā dā jis ar tā dām 
ko man dām kā «Xerez», «Le van te» un «Ge ta fe», par 
vi ņa iz ci lo spē lē tā ju kar je ru ša jā Pi re ne ju pus sa las 
val stī ne maz ne ru nā jot. 



412 7 . V I I I – 2 . I X



42 s p o r t a  a V ī z e

d o p i n g s

visu laiku netīrākās sacensības
pirms 25 gadiem Seulā:

RAImONDS RUDZĀTS

1988. gada 24. septembrī uz nepilnām 
desmit sekundēm pasaule sastinga. Seulas 

olimpisko spēļu 100 metru sprinta finālu 
visi gaidīja ar nepacietību, jo uz viena 

skrejceļa satikās visas tā laika spožākās 
sprinta zvaigznes ar abiem favorītiem 

Benu Džonsonu un Karlu Lūisu 
priekšgalā. Uzreiz pēc finiša 

šo skrējienu nodēvēja par 
visu laiku labākajiem 100 metriem 

vieglatlētikas vēsturē, bet nebija jāpaiet 
ilgam laikam, lai Seulas finālam pieliptu cits 

apzīmējums, kas, šķiet, paliks uz visiem 
laikiem – visu laiku netīrākās sacensības.

medaļa zārkā
Jamaikā dzimušais Kanādas pilsonis 

Bens Džonsons starta blokos iekāpa kā 
pasaules čempions un rekordists, kurš pats 
1987. gada pasaules čempionātu finālu sauca 
par prelūdiju 1988. gada Seulas olimpiskajām 
spēlēm. Viņa sīvākais sāncensis Karls Lūiss 
bija olimpiskais čempions 100  metru 
sprintā  (arī tāllēkšanā, 4x100 metru stafetē 
un 200 metros), taču Seulā viņš ieradās bez 
zelta medaļas – gadu iepriekš to viņš sava 
tēva bērēs bija ielicis tēvam rokās mūžīgai 
glabāšanai, mātei, kas mēģināja dēlu no 
šāda soļa atrunāt, skaidrojot, ka Seulā 
viņš zeltu atgūšot. Brits Linfords 
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visu laiku netīrākās sacensības
Kristijs allaž tika pieskaitīts favorītiem, taču 
mūžīgi palika abu čempionu ēnā. Amerikānis 
Kelvins Smits bija kādreizējais pasaules 
rekordists, jamaikietis Reimonds Stjuarts 
Seulā uz starta stājās kā trešais ātrākais 
cilvēks pasaulē. Kanādietis Desaia Viljamss 
bija Džonsona draugs un treniņu biedrs, arī 
olimpiskās bronzas īpašnieks, taču mūžīgi bija 

palicis viņa ēnā – Seula bija viņa 
brīdis, lai izlauztos. Tikmēr 
brazīlietis Robsons da Silva 
bija pasaules vicečempions 
200  metros telpās. Tāda, lūk, 

titulēta kompānija stājās uz starta 
Seulas 100 metru sprinta finālā.

Benam Džonsonam bija ļoti spēcīgas 
kājas, un pasaulē nebija neviena, kas no starta 
blokiem spētu izlēkt ar tādu jaudu. Arī Seulā 
Džonsons vadībā izrāvās jau no pirmajiem 
metriem un savu pārsvaru neatdeva, 
hronometru apstādinot pie 9,79  sekundēm, 
kas bija jauns pasaules rekords. Karls Lūiss, 
kurš mēnesi pirms olimpiādes Džonsonu 
skrejceļā bija jau sakāvis un šo faktu atzīmējis 
gluži kā olimpiskā zelta izcīnīšanu, finišēja 
otrais, tā arī nespēdams Džonsonu panākt, 
lai arī bija izslavēts ar uzvaru izraušanu tieši 
pēdējos metros. Tikmēr Linfords Kristijs 
finišēja trešais. «Kā pirmais devos Džonsonu 
apsveikt, jo visa pasaule skatījās,» atminas 
Karls Lūiss, kuru Džonsons sākumā nevērīgi 
atgrūda, bet pēc tam tomēr paspieda roku. 
Šāda attieksme ļoti saniknoja Lūisu, taču 

viņam bija citi kreņķi  – zārkā ielikto zelta 
medaļu aizvietot tomēr neizdevās. Pasaule 
tīksminājās par absolūto sprinta karali, 
jaunas cilvēka spēju robežas pārkāpšanu 
un interesanto skrējienu kā tādu, kurā sīvi 
spēkojās septiņi no astoņiem sportistiem  – 
jamaikietis Stjuarts savainojuma dēļ no 

cīņas izstājās skrējiena gaitā. Džonsons 
pamatīgi savu zelta medaļu atzīmēja, jo bija 
nolēmis divus gadus paņemt brīvus. Divus 
brīvus gadus viņš dabūja, bet mazliet citādā 
izpausmē.

pie vainas alus?
Sportisti vēl nebija pametuši olimpisko 

ciematu, kad pasauli aplidoja informācija, 
ka Bens Džonsons ir pieķerts dopinga 
lietošanā  – viņa organismā tika atrastas 
anabolisko steroīdu pēdas, un olimpiskā 
zelta medaļa tika atņemta. Medaļu pārdale 
notika pa kaktiem – bronzas medaļas ieguvējs 
Kelvins Smits savējo, piemēram, saņēma uz 
kāpnēm turpat stadionā dažas dienas vēlāk, 
nevienam to neredzot...

Pirmais no Džonsona komandas, kas 
uzzināja par pozitīvo dopinga provi, bija 
viņa treneris Čārlijs Frensiss, kuram par 
to paziņoja Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas  (SOK) pārstāvis. Pirmais 
Frensisa jautājums bija  – vai kāds gadījumā 
Džonsonam neiedeva padzerties? Vēlāk arī 
pats Džonsons šo informāciju apstiprināja, 
jo, izrādās, telpā esot atradies arī Karla Lūisa 
draugs un treniņu biedrs Andrē Džeksons, 
kurš Benam Džonsonam esot pasniedzis 
alu. «Mēs vēlējāmies, lai kāds ir telpā, kad 
Džonsons veiks analīzes, ja nu viņš gadījumā 
kā cenšas noslēpt patiesos analīžu rezultātus,» 
skaidrojums Džeksona šķietami neloģiskajai 
klātbūtnei ir Karla Lūisa un arī Džeksona 
menedžerim Džo Duglasam. «Džeksonam 
bija foto kamera  – ja Džonsons uzņemtu 
kādas vielas, kas visu «piesegtu», to varētu 
nofotografēt. Tāpēc viņš tur atradās. Es 
vairs detaļās neatceros, kā mēs izkārtojām 
viņam atļauju tur atrasties,» vienā no 
dokumentālajām filmām par Seulas spēļu 
finālu atminas menedžeris. Nevienam gan 
neizdevās pierādīt, ka Džeksons būtu iemetis 
kādu tableti Džonsona dzērienā.

Tomēr 2004. gadā Bens Džonsons ar Andrē 

Džeksonu esot tikušies, un Džeksons privātā 
sarunā Džonsonam esot atzinies, ka steroīdus 
Kanādas sprintera dzērienā esot iemetis 
gan Seulā, gan arī vairākkārt pirms Seulas, 
kad alus vietā esot bijis ūdens. Pats Andrē 
Džeksons gan nekad publiski nav komentējis 
šo informāciju, vien reiz režisoram Danielam 

medaļu pārdale notika pa kaktiem – bronzas medaļas ieguvējs Kelvins 
Smits savējo, piemēram, saņēma uz kāpnēm turpat stadionā dažas  

dienas vēlāk, nevienam to neredzot...
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Gordonam, atsakot interviju dokumentālajai 
filmai, norādījis: «Varbūt es to izdarīju, 
varbūt ne...» 55  stundas pēc olimpiskā zelta 
izcīnīšanas Benam Džonsonam vairs medaļas 
oficiāli nebija. Sākās izmeklēšana.

Kanādieši atzīstas
Sākotnēji Bens Džonsons noliedza, ka būtu 

jebkad lietojis aizliegtās vielas. Taču vēlāk, 
kad savās liecībās dopinga lietošanas faktu 
savā treniņu grupā apstiprināja kanādiešu 
sprinteru treneris Frensiss; kad Kanādas 
rekordiste dāmām Andžella Isajenko uz tiesu 
atstiepa savus pierakstus, kur bija sīki un 
smalki uzskaitīta katra dopinga lietošanas 
reize no 1978. līdz 1988.  gadam (laiks, ko 
viņa pavadīja Frensisa grupā); kad par sliktu 
Džonsonam liecināja arī viņa ārsts Džeimijs 
Estafans, kuram bija pat kompromitējoši, 
slepeni uzņemti sarunu ieraksti, atzīties 
nācās arī pašam Benam Džonsonam un 
otram kanādietim, kas startēja Seulas finālā, – 
Desaiam Viljamsam.

«Agrāk vai vēlāk cilvēks sasniedz robežu, 
kuru var sasniegt ar dabas dotu talantu vien. 
Tad mēs nonākam pie jautājuma – vai nu sāc 
lietot dopingu un cīnies par uzvarām, vai arī 
skaties pa gabalu,» 2000. gadā kādā intervijā 

teica Čārlijs Frensiss, kurš nomira 2010. gadā. 
Līdzīgu izvēli viņš lika izdarīt arī saviem 
sportistiem, kaut arī, pēc pašu audzēkņu 
vārdiem, nekad nevienam neko lietot neesot 
licis. «Es šo lēmumu apdomāju kādas trīs līdz 
četras nedēļas, līdz pateicu  – jā. Kāpēc man 
smagi trenēties un būt «tīram», startējot kopā 
ar puišiem, kas nav «tīri»? Tas nav godīgi,» 
dopinga lietošanas pirmsākumus atmiņā 
atsauc Džonsons. «Lietojot anaboliskos 
steroīdus, treniņos var izturēt neiedomājamas 
slodzes. Cilvēks, lietojot dopingu, var izdarīt 
divreiz dienā to, ko normāli spētu tikai 
reizi trijās dienās,» cilvēkiem saprotamu 
salīdzinājumu ir piemeklējis Roberts Vojs, 
kādreizējais Amerikas Olimpiskās komitejas 
laboratorijas vadītājs.

Frensiss savai treniņu grupai bija 
piesaistījis dakteri Džeimiju Estafanu, pie 
kura sportisti uz injekcijām devās vismaz reizi 
nedēļā, kamēr gatavojās sacensībām. «Cilvēki 
droši vien domā, ka mēs lietojām visu laiku, 
bet tā nebija. Kad mēs skrējām pasaules 
čempionātos, mēs jau mēnešus kā bijām 
«tīri», dopings bija sen kā pametis organismu. 
Mēs to lietojām tikai treniņu procesa laikā,» 
reiz skaidroja Isajenko. Estafans Kanādas 
sportistiem skaidroja, ka visas aizliegtās 

vielas organismu atstās, vēlākais, 28  dienu 
laikā. Laikā, kad dopinga kontroļu ārpus 
sacensībām nebija, sportistiem, lai izvairītos 
no pieķeršanas, pietika vien ar kalendāru. Un 
pat atradās tādi, kas iekrita.

Četrus mēnešus pirms Seulas Džonsons 
guva savainojumu, ko devās ārstēt pie 
Estafana, pazūdot no sava trenera redzesloka 
uz pusotru mēnesi. Estafans ar injekciju 
palīdzību Džonsonu dabūja uz strīpas, un 
sešas nedēļas pirms Seulas Džonsons un 
Lūiss tikās vienā skrejceļā sacensībās Vācijā, 
kur pārliecinoši uzvarēja Lūiss. «Tās bija 
sacensības, kas viņu pamudināja pārskatīt 
steroīdu lietošanas programmu. Es uzvarēju, 
un tas viņu nobaidīja. Tobrīd es biju 
pārliecināts, ka viņš mani vairs nepanāks,» 
uzskata Karls Lūiss. Bens Džonsons gan šāda 
apgalvojuma patiesumu ir noliedzis.

Bens Džonsons pēc uzvaras 1987.  gada 
pasaules čempionātā bija kļuvis par sporta 
superzvaigzni  – sponsori stāvēja rindā pēc 
Džonsona pakalpojumiem, bet pats sportists 
apgrozījās slavenību tuvumā. Pēc olimpiskās 
Seulas viņš būtu nopelnījis vēl vairāk un 
pats bija izlēmis divus gadus ņemt brīvus no 
skriešanas, taču efekts sanāca pretējs  – tikai 
ar apsardzes palīdzību Džonsons varēja iekāpt 

pēc olimpiskās Seulas viņš būtu nopelnījis vēl vairāk un pats bija izlēmis 
divus gadus ņemt brīvus no skriešanas, taču efekts sanāca pretējs – tikai ar 
apsardzes palīdzību Džonsons varēja iekāpt un izkāpt no lidmašīnas, kas 

viņu nogādāja Kanādā.

Bens DŽoNSoNS (9,79*) pēc divu 
gadu diskvalifikācijas saņemšanas 
atgriezās sacensību apritē, taču 
1993. gadā atkārtoti tika pieķerts 
dopinga lietošanā un diskvalificēts uz 
mūžu. Oficiāli viņš ir divu olimpisko 
bronzas medaļu īpašnieks, kas 
iegūtas Losandželosas spēlēs.

Karls LūISS (9,92) ar savu fināla 
rezultātu kļuva par pasaules 
rekordistu. Savu karjeru viņš beidza 
ar astoņiem olimpiskajiem zeltiem 
un vienu sudrabu, kā arī 10 pasaules 
čempionātu medaļām. 1999. gadā 
viņš tika atzīts par «Gadsimta 
sportistu» SOK vērtējumā.

Linfords KRISTIJS (9,97) par 
olimpisko čempionu kļuva pēc 
četriem gadiem Barselonā. 
Seulas spēļu laikā viņa organismā 
tika konstatēta aizliegtās vielas 
psedofedrīna klātbūtne, taču 
nekādas sankcijas pēc argumentu 
noklausīšanās komisija – ar vienas 
balss pārsvaru – viņam nepiešķīra. 
Taču 1999. gadā Kristijs saņēma divu 
gadu diskvalifikāciju par nandrolona 
lietošanu. Karjeras laikā ir bijis 
olimpiskais, pasaules un trīskārtējs 
Eiropas čempions 100 metru sprintā, 
kopumā šajos trijos sporta forumos 
izcīnot 13 medaļu. Nekad nav atzinis 
savu vainu dopinga lietošanā.

Kelvinam SMITAM (9,99) Seulas 
bronza bija otrā un pēdējā olimpiskā 
medaļa. Arī pasaules čempionātos 
viņš godalgas vairs neizcīnīja un 
90. gados beidza savu karjeru. 
Dopinga lietošanā ne reizi nav ticis 
pieķerts.

KAS NOTIKA pĒC TAm?
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un izkāpt no lidmašīnas, kas viņu nogādāja 
Kanādā. Varonis bija kļuvis par pasaules 
sporta lielāko grēkāzi – tobrīd tas bija lielākais 
dopinga skandāls sporta vēsturē.

Cik tīrs bija Lūiss?
Karls Lūiss ir viens no trim Seulas fināla 

dalībniekiem, kurš nekad nav saņēmis 
sodu par dopinga lietošanu, kaut arī reiz ir 
ticis pieķerts. 1988.  gada ASV olimpisko 
atlasi uzvarēja Lūiss, taču pēc sacensībām 
ņemtajās dopinga provēs Lūisa analīzēs tika 
konstatēta veselu trīs aizliegto vielu minimāla 
klātbūtne. Par to viņam pienācās trīs mēnešu 
diskvalifikācija, kas nozīmētu, ka secen ietu 
olimpiskās spēles, taču Lūisa menedžeris 
Duglass, bruņojies ar visiem sava sportista 
vitamīniem, devās pie Amerikas Olimpiskās 
komitejas laboratorijas speciālistiem, kuri 
nāca klajā ar slēdzienu, ka Lūiss dopingu esot 
lietojis neapzināti. Tiesa gan, šāds fakts tobrīd 
tika noklusēts un dienas gaismu ieraudzīja 
tikai 15 gadu vēlāk!

Vēl pirms gada Lūiss pēc Bena Džonsona 
uzvaras pasaules čempionātā bija starp 
rindām licis noprast, ka tur kaut kas nav tīrs. 
«Tas bija smieklīgi. Visi zina, ka viņš lieto 
dopingu, ir liels kā māja, izskrēja ar pāragru 

startu un uzvarēja ar jaunu pasaules rekordu. 
Es nodomāju  – lai paliek,» jau vēlāk, pēc 
Džonsona iekrišanas, teiks Karls Lūiss. Cita 
starpā ASV sprinta izlases treneris Seulā 
Rass Rodžers atzīst, ka viņa laikā lielākā daļa 
sportistu esot lietojuši aizliegtos preparātus, 
taču nevienu vārdā nesauc. «Redzēju, kā 
daudzi atlēti neilgā laikā ļoti strauji progresē. 
To var redzēt pēc izmaiņām ķermenī  – tajā 
brīdī saproti, ka kaut kas nav kārtībā. Tolaik 
80% sportistu noteikti lietoja dopingu.» Arī 
šis apgalvojums met ēnu pār Lūisa «tīrību».

1984.  gada olimpiskās spēles ir iegājušas 
vēsturē ar boikotu, taču citkārt tiek sauktas 
arī par augšanas hormonu spēlēm, jo tolaik 
tie sportistu vidū esot kļuvuši ārkārtīgi 
populāri. 1983.  gadā Amerikas Olimpiskā 
komiteja, nevēloties nesmukumus pēc gada 
Losandželosas spēlēs, lika veikt pārbaudes 
lielai daļai sportistu. Lielākā daļa arī esot 
«iekritusi», taču neviens netika sodīts, tā 
vietā pieķertajiem sportistiem bija jāapmeklē 
izglītojoši semināri, kuriem, kā vēlāk 
izrādījās, neesot bijusi preventīva funkcija, 
bet gan izglītojoša – neuzmanīgākie sportisti 
saņēma informāciju par to, cik ilgā laikā katra 
viela pamet organismu.

1984.  gadā Karls Lūiss četrās dienās 
izcīnīja četras zelta medaļas. Kā pērn izteicās 
Dons Ketlins, UCLA laboratorijas vadītājs, 
kas veica dopinga analīzes olimpiešiem, 
dīvainas lietas esot notikušas uzreiz pēc 
Karla Lūisa pēdējo dienu triumfiem... 
«Visstingrākās pārbaudes bija pēdējās pāris 
dienās, kad tika pārbaudīti visi olimpiskie 
čempioni vieglatlētikā. Pozitīvas proves bija 
vienā laidā, bet daļa no tām pazuda. Dažas 

lietas tā arī nekad neieraudzīja dienasgaismu. 
Vēl joprojām nav skaidrs, kur tās pazuda,» 
norāda Ketlins. Ketlinam esot saglabājušās 
teju visas tajās spēlēs veiktās analīzes, kurās 
tolaik netika konstatēta aizliegto vielu 
klātbūtne. Pārbaudes ar mūsdienu iespējām 
esot šokējošas. «Gadiem ritot, dopinga 
apkarošanas metodes ir kļuvušas arvien 
labākas un labākas. Mani māca ziņkāre, cik 
daudz mēs esam palaiduši garām. Nezinu, 
kāpēc, bet man saldētavā bija saglabātas visas, 
ko esam veikuši. Paņēmu 100 vai 200 un 
pārbaudīju pēc mūsdienu metodēm. Šodien 
mēs redzam daudz vairāk nekā 1984.  gadā, 
un es sapratu – labāk to nedarīt. Mēs redzam 
pārāk daudz. Domāju, ko es ar to darīšu? 
Publicēšu? Nolēmu  – nē, tas radītu pārāk 
daudz sarežģījumu.»

Pat ja pieņemam, ka Karls Lūiss Seulas 
spēļu 100  metru sprinta zeltu ieguva bez 
palīgvielām (pierādīts tas nav), tad viena lieta 
gan visiem bija redzama un nav pat jāpierāda. 
Proti, vairākkārt skrējiena laikā viņš izskrēja 
no sava celiņa, ieskrienot Linforda Kristija 
celiņā, par ko pienācās diskvalifikācija, ko 
neviens nepiešķīra. Arī šis fakts kalpo par 
spēcīgu argumentu, kāpēc Seulas 100  metru 
fināls tiek saukts par netīrāko vieglatlētikas 
vēsturē.

Doma par šo nelielo ieskatu vieglatlētikas 
vēsturē radās uzreiz pēc Useina Bolta kārtējām 
trim zelta medaļām pasaules čempionātā, 
paturot prātā to, kādi sportisti neilgi pirms 
tā tika pieķerti. Nevienu neapsūdzot, šur tur 
var vilkt paralēles. Visi agrāk vai vēlāk iekrīt, 
bet viens pa to laiku vāc medaļas – te Lūiss, 
te Bolts... 

Denisa MIČELA (10,04) karjera pēc 
Seulas spēlēm piedzīvoja augšupeju. 
Pēc četriem gadiem Barselonā Mičels 
izcīnīja bronzu 200 metros un zeltu 
ASV stafetes komandas sastāvā, 
savukārt 1996. gada Atlantas spēlēs 
viņam stafetes komandas sastāvā 
sudrabs. Tāpat Mičelam arī četras 
medaļas pasaules čempionātos. 
1998. gadā tika diskvalificēts uz 
diviem gadiem par paaugstinātu 
testosterona līmeni organismā. Viņa 
leģendārais skaidrojums «izdzēru 
piecas alus pudeles, un vismaz četras 
reizes man bija sekss ar sievu... viņai 
bija dzimšanas diena, viņa to bija 
pelnījusi» atrada dzirdīgas ausis 
ASV Vieglatlētikas federācijā, bet ne 
starptautiskajā (IAAF).

Robsons da SILVA (10,11) turpat 
Seulā izcīnīja bronzu 200 metros, 
kā arī bronzu Atlantas spēlēs 
1996. gadā, kad Brazīlija izcīnīja trešo 
vietu 4x100 metru stafetē. 90. gadu 
beigās beidza karjeru. Dopinga 
lietošanā ne reizi nav ticis pieķerts.

Desaia VILJAMSS (10,11) Džonsona 
epopejas laikā arī atzinās dopinga 
lietošanā un tika diskvalificēts uz 
diviem gadiem. 1985. gadā viņš 
pameta Frensisa treniņu grupu, lai 
strādātu individuāli, taču, redzot, cik 
spēcīgs pa šiem diviem gadiem bija 
kļuvis Bens Džonsons, 1987. gadā 
atgriezās, lai sagatavotos Seulas 
spēlēm. Tā izrādījās kļūda...

Reimonds STJuARTS (12,26) pēc 
sprintera karjeras beigām kļuva 
par pieprasītu sprinta treneri, taču 
2010. gadā viņam kā trenerim 
tika piešķirta mūža diskvalifikācija 
par aizliegto vielu došanu saviem 
sportistiem.
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Useins BOLTS (viegl at lē ti ka)
Ko viņš iz da rī jis? Ātr ākais cil vēks pa sau lē, un ar 
to viss ir pa teikts. Pa vi sam ne sen viņš sa vai zel ta 
ko lek ci jai pie vie no ja vēl trīs pa sau les čem pio nā ta 
augst ākās rau dzes god al gas – Bolts Mas ka vā uz va
rē ja 100 m, 200 m un 4x100 m sta fe tē. Ta gad vi ņa 
lā dī tē ir se šas olim pis kās zel ta un as to ņas pa sau les 
čem pio nā ta zel ta me da ļas ša jās trīs dis cip lī nās. 
Viņš ir pir mais un pa gai dām vie nī gais, kurš mi nē
ta jās dis tan cēs vie nās olim pis ka jās spē lēs (Pe ki nā) 
la bo jis pa sau les re kor dus. Tā pat Bolts ir pir mais un 
vie nī gais, kurš 100 m un 200 m skrē jie nos uz va rē jis 
di vās olim pi ādēs pēc kār tas (Pe ki nā un Lon do nā). 
Viens no čet riem viegl at lē tiem pa sau lē, kurš olim
pis ka jās spē lēs iz cī nī jis vis maz se šas zel ta me da ļas. 
Trīs rei zes at zīts par pa sau les ga da la bā ko viegl at
lē tu (2008., 2009. un 2012.) un dro ši vien arī šo gad 
tiks at zīts par la bā ko. Kar je ras lai kā la bo jis as to ņus 
pa sau les re kor dus. Bol ta zel ta fon dā to mēr kaut kā 
pie trūkst. Kar je rā ofi ci āla jos ma čos (ie skai tot ju ni
orus) Bolts iz cī nī jis 33 zel ta un 7 sud ra ba me da ļas, 
ta ču nav ne vie nas bron zas me da ļas, ta ču, vis ti ca
māk, par pē dē jo fak tu viņš uz trau cas vis ma zāk.

ĒRIKS STRAUSS

Vi ņi vi si jo pro jām spor to  
un vēl gūs iz ci lus pa nā ku mus, 
ta ču vi si no sauk tie jau ir  
kļu vu ši par le ģen dām, par  
ku rām ru nā dau dzus ga dus un 
ru nās vēl pēc 10, 20 vai 50 
ga diem! Katrs no iz ci lī bu  
des mit nie kā ie kļau ta jiem  
spor tis tiem ir la bā kais no  
la bā ka jiem sa vos spor ta  
vei dos pē dē jo des mit ga du  
lai kā. Va rē tu iz vei dot vēl  
vie nu iz ci lī bu des mit nie ku,  
kurš ne bū tu slik tāks par  
iz vē lē to, ta ču arī starp  
la bā ka jiem var at rast pa šus  
la bā kos. Lūk, šā brī ža  
9 spor tis ti, ku riem vi sa  
pa sau les se ko līdz i un  
ne pār stāj brī nī ties par vi ņu 
dar biem sta di onos,  
uz skrej ce ļa, bas ket bo la zā lēs 
vai te ni sa kor tos.

s p o r t a  l e ģ e n d a s
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Ro džers FE DE RERS (te niss)
Ko viņš iz da rī jis? 302 ne dē ļas pa vi sam un 237 ne dē ļas pēc kār tas ATP ran ga lī
de ra go dā bi ju šā Fe de re ra kar je ra tu vo jas no slē gu mam, ta ču tas ne no zī mē, ka 
viņš lau ku mā iz iet la bi pa va dīt lai ku. Jā, Fe de re ram ti tu li vairs ne krā jas kau dzī tē 
kā vi ņa la bā ka jos ga dos, ta ču uz va ru un vis vi sā du re kor du vi ņa CV ir pār pil
nām. Fe de rers ir uz va rē jis 17 «Grand Slam» tur nī ros, spē lē jis 24 «Grand Slam» 
tur nī ru fi nā los, vis maz piec as rei zes ie kļu vis kat rā no čet riem «Grand Slam» tur
nī ru fi nā liem (vis vai rāk – 8, Vimb ldo nas fi nā lā). Fe de re ram ir vis vai rāk vien spē ļu 
uz va ru «Grand Slam» tur nī ros (257). Tā pat Fe de re ra zel ta fon dā ir ie gū lu šas 
di vas olim pis kās me da ļas – Pe ki nas zelts du bult spē lēs un Lon do nas sud rabs 
vien spē lēs). Skai tot ko pā vi sus ATP tur nī rus, Fe de re ram ir 77 ti tu li, kas ir tre šais 
lie lā kais skaits at klā ta jā te ni sa ērā. Vis bei dzot, Fe de rers no te ni sis tiem ir vis pel
no šā kais. Šo brīd vi ņa ban kas kon tā ie ri po ju ši vai rāk ne kā 77 mil jo ni ASV do lā ru 
un ri pos vēl, jo ne kas nav dzir dēts par kar je ras beig ša nu.

Ra fa els NA DALS (te niss)
Ko viņš iz da rī jis? Mā la se gu mu ka ra lim Na da lam ir ti kai 27 ga di. Vēl pirms ga
da Na dals ie dzī vo jās no piet nā sa vai no ju mā, un il gu lai ku viņš ne bi ja re dzams 
sa cen sī bu tu vu mā, ta ču, kad viņš at grie zās, pa sau les te ni sa ap skat nie ki vi ņa 
at grie ša nos no sau ku ši par iz ci lā ko te ni sa kar je rā. Pirms ne dē ļas Na dals ti ka pie 

re kor da, kurš la bāk pie stā vē tu cie tā se gu ma spe ci
ālis tiem, ta ču, ja tu esi ka ra lis, tad bū tī bā ir vien al
ga, uz kā da se gu ma iz cī nīt kār tē jo tro fe ju. Uz va ra 
Sin si na ti «Mas ters» tur nī rā bi ja ce tur tā pēc kār tas 
šā da ran ga tur nī ros, un viņš ir pir mais, ku ram tas 
ir bi jis pa spē kam. Kar je ras lai kā iz cī nī jis 12 «Grand 
Slam» ti tu lus, un vis vai rāk tas ie spēts «French 
Open» – as to ņas rei zes (re kords). Skai tot ko pā vi sus 
ATP tur nī ru ti tu lus, Na da lam tā du ir jau 59, kas ir 
ti kai par 18 ma zāk kā Fe de re ram. Arī no pel nī ta jos 
do lā ros Na dals ar 56 mil jo niem do lā ru at pa liek ti
kai no Fe de re ra. Vēl Na da lam ir Pe ki nas olim pis kais 
zelts vien spē lēs, kā arī četr as uz va ras Dei vi sa kau sa 
iz cī ņā (2004., 2008., 2009., 2011.). Starp ci tu, Na da la 
un Fe de re ra sav star pē jās spē lēs pār lie ci no ši la bāks 
ir spā nis – 21:10.

Ole Einars Bjer nda lens (bi at lons)
Ko viņš iz da rī jis? Bjer nda le nam nā kam gad 
27. jan vā rī būs jau 40, un tas ir ve cums, kad spor
tists pie ka mī na var ap lū kot sa vus jau nī bas ga du 
«me dī ju mus» un stās tīt bēr niem (var būt arī maz
bēr niem) par lai kiem, kad zā le bi ja za ļā ka un sau le 
spo žā ka. Bjer nda lens ar šau te nes me ša nu krū mos 
ne stei dzas, jo pār is die nas pēc 40 sve cī šu no pū
ša nas sāk sies kār tē jās olim pis kās spē les, ku rās 
ie plā no jis pie da lī ties arī Bjer nda lens. Bjer nda le na 
kar je rā jau ir bi ju šas piec as spē les, un būs arī ses tās. 
Ti kai 1994. ga dā dzim ta jā Lil le ham me rē Bjer nda
lens pa li ka bez me da ļām, bet pā rē jās četr ās iz cī nī jis 
se šas zel ta, četr as sud ra ba un vie nu bron zas me da
ļu. Pa sau les čem pio nā tos 19 zel ti, 11 sud ra bi un 9 
bron zas me da ļas. Kar je rā Bjer nda le nam bi ju ši 373 
star ti (ie skai tot Pa sau les kau sus), no ku riem 114 iz
cī nī tas uz va ras, 60 rei zes viņš bi jis ot rais, 34 rei zes – 
tre šais. Pa sau les kau sa kop vēr tē ju mā vi ņam se šas 
uz va ras. Kop sum mā Bjer nda le nam 94 uz va ras, un 
vie na no tām ir īpa ša – uz va ra Pa sau les kau sa pos
mā dis tan ču slē po ša nā.



48 s p o r t a  a V ī z e

tik tu Ro nal du. Vis maz vie nā rā dī tā jā Ro nal du Me si ir ap stei dzis. Pro ti, vi ņam ir 
čem pi onu ti tu li di vās Eiro pas va do ša jās fut bo la val stīs – An gli jā ar «Man ches
ter Uni ted», Spā ni jā ar Ma ri des «Re al». Viņš ir vie nī gais fut bo lists, kurš Eiro pas 
«zel ta bu ci» sa ņē mis, pār stā vot di vus da žā dus klu bus. Ro nal du ir se šās Čem pi
onu lī gas spē lēs pēc kār tas gu vis vār tus, kas nav bi jis pa spē kam Me si. Ja Me si 
ir pri va ti zē jis lie lā ko da ļu «Bar ce lo na» in di vi du ālo re kor du, tad Ro nal du to pa šu 
ir iz da rī jis ar «Re al». Vēl viens sa snie gums, ko ne kad ne ie spēs Me si, – Ro nal du ir 
kļu vis par Eiro pas vi ce čem pi onu (2004.) un iz cī nī jis arī tre šo vie tu (2012.). 

Leb rons DžEImSS (bas ket bols)
Ko viņš iz da rī jis? Šo brīd kar stā ka jam NBA spē lē tā jam Leb ro nam Džeim sam 
nav pat 30, ta ču kopš viņš spē lē ša jā lī gā, vi ņam vi sus ga dus ir pie vēr sta vis lie
lā kā uz ma nī ba. Kļūt par šo brīd, ie spē jams, la bā ko lī gas spē lē tā ju, acīm re dzot 
trau cē ja pie raksts ne ci la jā Klīv len das «Ca va liers», ku rā viņš pa va dī jis lie lā ko da
ļu kar je ras. Ta ču, pār ce ļo ties uz Mai ami «He at» (no 2010. ga da), sā ka krā ties arī 
tro fe jas. Tā pē dē jo di vu ga du lai kā Leb rons ko pā ar «He at» kļu vis par NBA čem
pi onu. Abos ga dī ju mos Leb rons ti ka at zīts arī par fi nā lu vēr tī gā ko spē lē tā ju. 
Kopš 2009. ga da četr as rei zes at zīts par vi sas se zo nas vēr tī gā ko spē lē tā ju. Tie ir 
ti kai pa ši no zī mī gā ki Leb ro na pa nā ku mi NBA, bet vēl ir daudz in di vi du ālo bal
vu, ie kļau ša na da žā dās «all stars» iz la sēs utt. Arī ASV iz la ses sa stā vā sa snie dzis 
vi su, kas ie spē jams – div kār tē jais olim pis kais čem pi ons (2008., 2012.) un vēl 
vie nas bron zas me da ļas ie gu vējs (2004.). Tie sa, pie trūkst pa sau les čem pio nā ta 
zel ta, ta ču nā kam gad būs pa sau les čem pio nāts.

Ko be BRAI ENTS (bas ket bols)
Ko viņš iz da rī jis? Vēl viens kar stais NBA kadrs – Ko be Brai ents. Lai kam ir 
muļ ķī gi sa lī dzi nāt, kurš no di viem – Džeimss vai Brai ents, ir la bāks. Abi ir iz ci li 
spē lē tā ji, ti kai at šķi rī ba tā, ka Ko bes kar je ra tu vo jas bei gām, ka mēr Leb ro nam 
vēl spē lēt un spē lēt. Ja par sa lī dzi nā ju mu ņem ti kai iz cī nī tos ti tu lus un in di vi
du ālās bal vas, tad Leb ro nam vēl augt un augt. Brai ents pre tī Leb ro na di viem 
čem pi ona gre dze niem var no likt piec us. Arī Brai en tam kak lā ir pa kār tas di vas 
olim pis kās zel ta me da ļas. Tā pat Brai en tam ir di vu NBA fi nāl sē ri ju vēr tī gā kā 
spē lē tā ja bal vas, ta ču ti kai vie na se zo nas la bā kā spē lē tā ja gods. Brai en tam vēl 
ir čet ri «All Stars» spē ļu MVP, kas ir lī gas re kords, viņš ir vie nī gais vi sā lī gas vēs
tu rē, ku ram trīs se zo nas pēc kār tas «play off» iz de vies gūt vis maz 600 pun ktu, 
viņš ir jaun ākais «slam dunk» kon kur sa uz va rē tājs un vēl daudz re kor du au tors, 
ku riem ir sa kars ar vār du «jaun ākais». Vēl ta ču ir Los an dže lo sas «La kers» un ta jā 
vi si vai gan drīz vi si re kor di pie der vie nam cil vē kam – Ko bem Brai en tam.

Tai gers VUDS (golfs)
Ko viņš iz da rī jis? Vēl pa vi sam ne sen jau to brīd la bā kais pa sau les gol fe ris par 
sān so ļiem ti ka smē rēts pa vi sām dzel te nās pre ses sle jām, no vi ņa at tei cās lie lie 
spon so ri, ta ču vēt rai no rim stot, Vuds ir at grie zies un tur pi na būt la bā kais no 
la bā ka jiem. Vis ti ca māk, pa vi sam drīz viņš kļūs arī par vi su lai ku vi siz ci lā ko pa
sau les gol fe ri. Kar je rā Vuds ir uz va rē jis 79 «PGA To urs» tur nī ros. Vēl trīs uz va ras, 
un viņš būs no ķē ris Se mu Snī du. «Eu ro pe an To ur» Vu dam ir 40 uz va ras, un arī 
vairs nav tā lu tā die na, kad viņš ša jā rā dī tā jā būs pir mais (šo brīd – tre šais). Vēl 
ir 14 uz va ras «Ma jor» tur nī ros. Tie ši 10 rei zes Vuds at zīts par PGA ga da la bā ko 
spē lē tā ju (pē dē jo rei zi 2009. ga dā). Ko pu mā 623 ne dē ļas Vuds bi jis pa sau les 
gol fe ru ran ga lī de ris, kas, pro tams, ir re kords. Tā pat kā 281 ne dē ļu pēc kār tas 
pa sau les gol fe ris Nr. 1. 

Li onels ME SI (fut bols)
Ko viņš iz da rī jis? Kā Spā ni jas čem pio nā tā tiek aiz va dī ta kār tē jā spē ļu kār ta, tā 
nā ka ma jā die nā tiek zi ņots par ar gen tī nie ša kār tē jo re kor du. Sa vu pir mo at zi nī
bu Me si ie gu va 2005. ga dā, kad vi ņu at zi na par Eiro pas zel ta pui sē nu, un kopš 
tā lai ka vi ņa at zi nī bu plauk tiņš ir sa krā jies pilns ar vis vi sā dām no mi nā ci jām. 
Vēr tī gā kās no tām – vai rāk kār tē jais ga da la bā kais fut bo lists pa sau lē. Viens no 
zī mī gā ka jiem Spā ni jas čem pio nā ta re kor diem – 21 spē lē pēc kār tas viņš gu va 
kaut vie nus vār tus (33). Gi ne sa re kor du grā ma tā Me si 2012. ga dā ie kļu va ar 91 
vār tu gu vu mu. Vie nā Čem pi onu lī gas spē lē viņš gu vis 5 vār tus, ko nav ie spē jis 
ne viens cits. Spā ni jas «El Cla si co» gu vis 18 vār tus, kas arī ir «Bar ce lo na» un «Re
al» sav star pē jo rē ķi nu kār to ša nas re kords. Nav šau bu, ka Me si lab prāt ie gā dā
tos ik viens Eiro pas bie zais klubs, ta ču, aiz sar gā jot pa sau les la bā ko fut bo lis tu, 
«Bar ce lo na» vi ņa ce nu no sau ku si tik lie lu, ka pat krie vu oli gar hiem no lai žas 
ro kas (250 mil jo ni eiro).

Kriš ti anu RO NAL DU (fut bols)
Ko viņš iz da rī jis? Ar Ro nal du ir kā «Carl sberg» rek lā mā – ie spē jams, la bā
kais alus pa sau lē. Arī Ro nal du ir, ie spē jams, la bā kais fut bo lists pa sau lē, ta ču 
Bar se lo nā ir tāds spē lē tājs kā Me si! Ne bū tu Me si, nav šau bu, ka la bā kā gods 
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n e d ē ļ a s  s k a i t ļ i

900  
uz va ru

Pēc tam, kad spā ņu 
te ni sists Ra fa els Na
dals kļu va par Sin si na ti 
«Mas ters» tur nī ra uz
va rē tā ju, viņš kļu va par 
pir mo te ni sis tu, kurš 
uz va rē jis četr os «Mas
ters» tur nī ros pēc kār
tas. Pirms tam Na dals 
jau bi ja uz va rē jis Mad
ri dē, Ro mā un Mon re
ālā. Na da lam uz va ra 
Sin si na ti bi ja piekt ais 
«Mas ters» tur nī ru ti tuls 
šo gad, un viņš ir ti kai 
ot rais, ku ram kas lī dzīgs 
bi jis pa spē kam. Sa vu
laik pie cus «Mas ters» 
ti tu lus vie nā ga dā bi ja 
iz cī nī jis No vāks Džo
ko vičs.4 pēc kār tas

61 spēle

spē les bez zau dē ju miem

Spā ni jas fut bo la čem
pio nā tā ir aiz va dī ta 
ti kai pirm ā spē ļu kār ta 
un, kā pē dē jos ga dos 
ie rasts, at kal uz ma nī bas 
cen trā ir «Bar ce lo na» 
uz bru cējs Li onels Me si. 
Pir ma jā kār tā «Bar ce
lo na» sa vā lau ku mā ar 
7:0 sa grā va «Le van te» 
un di vus vār tus gu va 
arī Me si. Sa skai tot vi sus 
Me si gū tos vār tus, iz rā
dī jās, ka viņš ša jā ma čā 
gu va sa vus 350. vār tus 
pro fe si onā la jā kar je rā. 
315 vār tu viņš gu vis 
«Bar ce lo na» sa stā vā, 
35 – Ar gen tī nas iz la ses 
sa stā vā.

me si – 350!

Ja Spā ni jā sa vus re kor dus tur pi na uz la bot Me si, tad Vā ci jā sa vu tē lu tur pi na 
spod ri nāt Min he nes «Bayern». Čem pio nā ta ot ra jā kār tā «Bayern» ti kai ar 1:0 
pār spē ja Fran kfur tes «Ein tracht», ta ču tā bi ja jau 27. bun des lī gas spē le pēc 
kār tas, ku rā «Bayern» ne pie dzī vo zau dē ju mus, un tas ir klu ba re kor da at kār to
jums. Ie priek šē jā rei ze, kad «Bayern» bi ja tik ga ra bez zau dē ju mu sē ri ja, fik sē ta 
1989. ga dā. Sa vu kārt bun des lī gas il gā kā bez zau dē ju mu sē ri ja pie der «Ham
bur ger SV», ku ra no 1982. līdz 1983. ga dam ne zau dē ja 36 spē lēs pēc kār tas.

27 

An gli jas fut bo la prem
jer lī gas čem pio nā ta 
pir ma jā kār tā Lon do nas 
«Chel se a» sa vā lau ku mā 
ar 2:0 pār spē ja «Hull». 
«Chel se a» gal ve na jam 
tre ne rim Žo zē Mo urin
jo šī bi ja at grie ša nās 
spē le sa vā bi ju ša jā 
ko man dā, un la bā ku 
vei du, kā at zī mēt šo 
no ti ku mu, par uz va ru 
ir grū ti ie do mā ties. Bet 
ir vēl viens in te re sants 
fakts, par ko no teik ti ir 
sa jūs mā vis i «Chel se a» 
līdz ju tē ji. Mo urin jo 
va dī bā «Chel se a» sa vā 
lau ku mā ir aiz va dī ju si 
61 prem jer lī gas spē li un 
ne vie nā nav zau dē ju
si – iz cī nī tas 47 uz va ras 
un ti kai 14 rei žu spē lēts 
ne iz šķir ti.

Aiz va dī tās ne dē ļas treš die na īpa ša bi ja 40 ga du 
ve ca jam Ser bi jā dzi mu ša jam, bet Ka nā du pār
stā vo ša jam te ni sis tam Da nie lam Ne sto ram. Vin
ston sa le mas tur nī ra du bult spē lēs pār ī ar in die ti 
Le an de ru Pa esu ce tur tdaļ fi nā lā ar 6–4 un 6–4 ti ka 
pār spē ti Pols Hen lijs un Džons Pīrss, un, kā iz rā dās, 
tad Ne sto ram tā bi ja 900. uz va ra kar je rā un viņš ir 
kļu vis par pir mo te ni sis tu vēs tu rē, kurš iz cī nī jis tik 
daudz uz va ru du bult spē lēs. Arī vien spē lēs ne maz 
nav tik daudz te ni sis tu, ku riem ir 900 un vai rāk 
uz va ru – Dži mi jam Ko nor sam (1253), Iva nam Len
dlam (1071), Gi ler mo Vi la sam (929) un Ro dže ram 
Fe de re ram (910).
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0 pieķerto

Pa gā ju ša jā ne dē ļā, ga ta vo jo ties se zo nas no slē gu ma «Grand Slam» te ni sa tur
nī ram, Zie meļ ame ri kā no ti ka di vi ma zā kas rau dzes tur nī ri – Ņū hei ve nā un Vin
ston sa le mā. Šie tur nī ri bi ja zī mī gi ar to, ka jau pir ma jā die nā abos tur nī ros no 
spē lē ša nas da žā du ie mes lu dēļ at tei cās vai iz stā jās uz reiz as to ņi te ni sis ti, kas ir 
jauns šīs se zo nas re kords. Lau ku mā ne va rē ja iz iet Ur su la Rad van ska un Mag
da le na Ri ba ri ko va, bet spē les ne pa bei dza So ra na Kir ste a, Aju mi Mo ri ta, Šu aji 
Pe na, To mašs Ber dihs, Džons Iz ners un Džeks Soks.

Starp tau tis kā Ri teņ brauk ša nas fe de rā ci ja šo brīd, šķiet, ir lai mī gā kā fe de rā ci ja 
pa sau lē. Viņ ne dēļ ti ka pa zi ņo ti daudz die nu ve lo brau cie na «To ur de Fran ce» 
lai kā ņem to do pin ga kon tro les ana lī žu re zul tā ti, un tie ir vai rāk ne kā pār stei
dzo ši – vis i brau cē ji bi ju ši tī ri. UCI anti do pin ga prog ram mas di rek to re Fran čes
ka Ro si at klā ja, ka ne vie nā no 622 veik ta jām ana lī zēm aiz lieg tās vie las ne ti ka 
at ras tas. 203 tes ti ti ka veik ti tre ni ņu lai kā, bet 419 tes tu – sa cen sī bu lai kā. Ko
pu mā ti ka pa ņem ti 443 asins un 179 urī na ana lī žu. Pirms ga da «To ur de Fran ce» 
ti ka veik tas 566 ana lī zes, un to reiz ti ka pie ķerts Frenks Šleks.
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B A S K E T B O L S
KIJEVA (uKRAINA). 
EIRoPAS ČEMPIoNĀTS 
JAuNIEŠIEM (u16). 
Fināli. Par 1. vietu. Spānija 
un Serbija 65:63 (17:15, 

13:18, 15:9, 10:13, 10:8). Par 3. vietu. Grieķija un 
Itālija 78:50 (22:9, 12:15, 20:8, 24:18). Par 5. vietu. 
Francija un Horvātija 59:48 (19:17, 16:2, 14:17, 
10:12). Par 7. vietu. Turcija un Vācija 51:38 (7:10, 
14:9, 12:9, 18:10). Par 11. vietu. Krievija un Polija 
80:65 (16:9, 32:23, 12:19, 20:14). Par 13. vietu. 
Latvija un Beļģija 73:62 (15:17, 15:13, 22:18, 
21:14). Latvija: Strautiņš 17, Birkāns 15, Krūmiņš 
11, Zoriks 10, Kokins 6, Raimo 5, Kohs 4, Krauklis 
3, Garoza 2. Par 15. vietu. Melnkalne un Zviedrija 
78:72 (19:22, 18:25, 17:15, 24:10).

VuKoVARA, VINKoVCI 
(HoRVĀTIJA). EIRoPAS 
ČEMPIoNĀTS JuNIoRĒM 
(u18). E grupa. Krievija un 
Turcija 76:68 (21:19,  14:17, 

17:17, 24:15). Horvātija un Nīderlande 34:59 
(8:12, 5:7, 11:23, 10:17). Čehija un Spānija 45:71 
(11:23, 12:19, 10:13, 12:16). Turcija un Spānija 
32:75 (7:16, 5:15, 11:17, 9:27). Horvātija un Čehija 
47:72 (12:11, 7:18, 22:20, 6:23). Nīderlande un 
Krievija 40:60 (13:19, 7:18, 22:20, 6:23). Krievija un 
Čehija 60:48 (17:10, 11:20, 12:15, 20:3). Turcija un 
Horvātija 57:51 (13:13, 14:11, 9:16, 21:11). Spānija 
un Nīderlande 70:54 (13:12, 19:19, 18:16, 20:7).

Spānija 5 5 0 367:241 10
Krievija 5 4 1 320:269 9
Nīderlande 5 3 2 293:264 8
Turcija 5 2 3 269:330 7
Čehija 5 1 4 284:321 6
Horvātija 5 0 5 222:330 5

F grupa. Itālija un Zviedrija 72:49 (19:16, 15:4, 
21:12, 17:17). Grieķija un Francija 56:70 (10:21, 
12:12, 14:21, 20:16). Slovēnija un Serbija 46:69 
(10:12, 9:18, 14:25, 13:14). Zviedrija un Francija 
44:51 (9:16, 16:6, 5:14, 14:15). Slovēnija un Grieķija 
67:56 (19:16, 16:15, 13:10, 19:15). Serbija un Itālija 
62:64 (17:17, 15:11, 19:26, 11:10). Zviedrija un 
Slovēnija 45:39 (14:5, 10:13, 9:15, 12:6). Itālija un 
Grieķija 52:48 (9:20, 12:10, 15:7, 16:11). Francija 
un Serbija 63:52 (16:13, 18:9, 21:12, 8:18).

Francija 5 5 0 325:256 10
Itālija 5 4 1 302:288 9
Serbija 5 3 2 306:269 8
Zviedrija 5 2 3 231:260 7
Slovēnija 5 1 4 259:299 6
Grieķija 5 0 5 252:303 5

G grupa. Baltkrievija un Slovākija 60:81 (14:28, 
17:15, 11:14, 18:24). Anglija un Portugāle 31:65 
(9:14, 5:8, 10:20, 7:23). Portugāle un Baltkrievija 
67:45 (19:9, 19:12, 22:13, 7:11). Slovākija un 
Anglija 51:57 (11:16, 18:15, 12:12, 10:14). 
Baltkrievija un Anglija 66:71 (14:10, 2:23, 27:18, 
23:20). Portugāle un Slovākija 69:63 (10:11, 16:19, 
10:11, 23:18, 10:4).

Portugāle 3 3 0 201:139 6
Anglija 3 2 1 159:182 5
Slovākija 3 1 2 195:186 4
Baltkrievija 3 0 3 171:219 3

Ceturtdaļfināli. Par 1/8. vietu. Serbija un 
Krievija 72:62 (18:17, 17:10, 18:15, 19:20). Francija 
un Turcija 73:42 (16:11, 18:10, 25:10, 14:11). 
Nīderlande un Itālija 68:55 (12:13, 15:10, 21:12, 
20:20). Spānija un Zviedrija 72:32 (16:4, 23:8, 21:1, 
12:19). Par 9/16. vietu. Čehija un Baltkrievija 
75:57 (18:19, 27:13, 15:11, 15:14). Grieķija un 
Anglija 55:44 (16:7, 10:8, 18:9, 11:20). Slovēnija 
un Slovākija 64:56 (20:16, 19:11, 11:15, 14:14). 
Portugāle un Horvātija 73:66 (10:15, 23:18, 11:14, 
18:15, 11:4).
Pusfināli. Par 1/4. vietu. Francija un Serbija 
62:60 (22:14, 11:19, 11:10, 18:17). Spānija un 
Nīderlande 80:41 (27:8, 15:12, 22:13, 16:8). Par 
5/8. vietu. Itālija un Zviedrija 71:45 (20:11, 20:15, 
11:5, 20:14). Krievija un Turcija 63:41 (10:11, 12:16, 
26:8, 15:6) Par 9/12. vietu. Grieķija un Slovēnija 
59:52 (11:16, 17:14, 13:20, 18:2). Portugāle un 
Čehija 70:67 (14:17, 17:15, 23:18, 16:17). Par 
13/16. vietu. Slovākija un Anglija 70:57 (23:17, 
8:12, 17:15, 22:13). Horvātija un Baltkrievija 73:59 
(12:16, 19:17, 17:14, 25:12).

MIŠKoLCA (uNGĀRIJA). 
EIRoPAS ČEMPIoNĀTS 
JuNIoRĒM (u18). B 
divīzija. A grupa. Izraēla 
un Lietuva 55:79 (3:25, 

16:21, 19:18, 17:15). Polija un Norvēģija 70:31 
(21:8, 15:6, 18:8, 16:9). Igaunija un Polija 40:69 
(12:17, 9:14, 13:21, 6:17). Norvēģija un Izraēla 
29:61 (8:18, 2:17, 9:12, 10:14).

Lietuva 4 4 0 356:195 8
Polija 4 3 1 261:185 7
Igaunija 4 2 2 226:238 6
Izraēla 4 1 3 201:236 5
Norvēģija 4 0 4 115:305 4

B grupa. Somija un Bulgārija 69:85 (12:21, 14:16, 
15:24, 28:24). Ukraina un Šveice 77:54 (24:14, 
21:11, 16:14, 16:15).

Ukraina 3 2 1 218:182 5
Bulgārija 3 2 1 211:187 5
Somija 3 2 1 208:190 5
Šveice 3 0 3 138:214 3

C grupa. Latvija un Ungārija 53:57 (8:18, 17:9, 
16:14, 12:16). Latvija: Bīriņa 18, Laksa 14, Krēsliņa 
7, Buša 6, Lūķe 5, Džarcāne 2, Bērziņa 1. Rumānija 
un Skotija 90:69 (27:17, 21:12, 21:26, 21:14).

Ungārija 3 3 0 243:152 6
Latvija 3 2 1 192:162 5
Rumānija 3 1 2 202:219 4
Skotija 3 0 3 161:265 3

D grupa. Austrija un Vācija 50:58 (15:14, 12:21, 
11:13, 12:10). Beļģija un Bosnija 63:43 (17:10, 
10:8, 16:11, 20:14). Dānija un Beļģija 48:82 (10:18, 
17:25, 10:20, 11:19). Bosnija un Austrija 70:55 
(20:16, 14:4, 17:17, 19:18).

Beļģija 4 4 0 301:179 8
Bosnija 4 3 1 260:231 7
Vācija 4 2 2 230:221 6
Austrija 4 1 3 230:306 5
Dānija 4 0 4 230:314 4

Par 1./8. vietu. E grupa. Lietuva un Bulgārija 
102:88 (24:14, 28:22, 25:26, 25:26). Polija un 
Ukraina 69:52 (17:9, 14:6, 18:15, 20:22). Ukraina 
un Lietuva 75:71 (21:19, 17:19, 16:18, 21:15). 
Bulgārija un Polija 60:92 (11:25, 12:31, 12:25, 
25:11).

Lietuva 3 2 1 248:220 5

Polija 3 2 1 218:187 5
Ukraina 3 2 1 204:198 5
Bulgārija 3 0 3 206:271 3

F grupa. Latvija un Beļģija 57:56 (11:15, 
14:14, 13:14, 19:13). Latvija: Laksa 16, Krēsliņa 
12, Bērziņa 10, Džarcāne 6, Buša 4, Frīdenberga 
3, Štolce 3, Bīriņa 3. Latvija un Bosnija 64:46 
(12:14, 18:12, 19:13, 15:7). Latvija: Krēsliņa 19, 
Markāne 9, Frīdenberga 8, Buša 7, Lūķe 5, Bīriņa 
4, Laksa 4, Bērziņa 4, Pētersone 1.
Ungārija un Bosnija 65:66 (15:14, 22:15, 15:22, 
10:11, 3:4). Beļģija un Ungārija 81:59 (21:20, 
17:11, 23:19, 20:9).

Latvija 3 2 1 174:159 5
Beļģija 3 2 1 200:159 5
Bosnija 3 1 2 155:192 4
Ungārija 3 1 2 181:200 4

Par 9./16. vietu. G grupa. Izraēla un Šveice 63:33 
(22:5, 11:12, 10:10, 20:6). Somija un Norvēģija 
91:23 (18:6, 25:8, 29:7, 19:2). Igaunija un Somija 
65:51 (19:21, 7:12, 16:12, 23:6). Šveice un 
Norvēģija 44:37 (11:8, 8:4, 5:14, 20:11). Somija un 
Izraēla 71:41 (11:7, 12:10, 21:16, 27:8). Igaunija un 
Šveice 67:60 (11:20, 23:23, 17:6, 16:11).

Igaunija 4 4 0 254:193 8
Somija 4 3 1 282:172 7
Izraēla 4 2 2 211:196 6
Šveice 4 1 3 180:236 5
Norvēģija 4 0 4 125:255 4

H grupa. Austrija un Skotija 63:37 (15:11, 12:4, 
24:10, 12:12). Rumānija un Dānija 69:47 (19:12, 
15:10, 15:12, 20:13). Vācija un Rumānija 78:61 
(21:11, 14:18, 24:15, 19:17). Skotija un Dānija 
52:60 (13:20, 18:16, 13:10, 8:14). Rumānija un 
Austrija 60:72 (12:21, 16:16, 18:18, 14:17). Vācija 
un Skotija 78:53 (18:13, 20:18, 13:14, 27:8).

Vācija 4 4 0 278:214 8
Austrija 4 3 1 270:234 7
Rumānija 4 2 2 280:266 6
Dānija 4 1 3 236:270 5
Skotija 4 0 4 211:291 4

Pusfināli. Par 1/4. vietu. Latvija un Polija 55:70 
(20:15, 13:20, 10:17, 12:18). Latvija: Laksa 15, 
Krēsliņa 11, Frīdenberga 7, Štolce 6, Džarcāne 4, 
Buša 3, Bērziņa 3, Lūķe 3, Markāne 2, Bīriņa 1.
Beļģija un Lietuva 69:42 (20:13, 24:15, 15:6, 10:8). 
Par 5/8. vietu. Ukraina un Ungārija 71:61 (14:18, 
20:21, 18:8, 19:14). Bosnija un Bulgārija 76:66 
(17:20, 15:16, 14:19, 30:11).

F U T B O L S
ČEMPIoNu LĪGA. “Play off”. 
Pirmās spēles. “Šahtjor” 
(Kazahstāna) un “Celtics” 
(Skotija) 2:0 (1:0). Finončenko 
(12), Hizničenko (77). 20 000 

skatītāju. “Pacos Fereira” (Portugāle) un “Zenit” 
(Krievija) 1:4 (0:1). Širokovs (27) 0:1, Leao (58) 1:1, 
Širokovs (60) 1:2, Degrā (85, savos vārtos) 1:3, 
Širokovs (90) 1:4. 5000 skatītāju. “Viktoria” (Čehija) 
un “Maribor” (lovēnija) 3:1 (1:0). Čišovskis (8) 1:0, 
Darida (58) 2:0, Mejačs (66) 2:1, Durišs (90) 3:1. 11 
158 skatītāju. “Lyon” (Francija) un “Real Sociedad” 
(Spānija) 0:2 (0:1). Grizmans (17), Sefereovičs (50). 
35 000 skatītāju. “PSV Eindhoven” (Nīderlande) 
un “AC Milan” (Itālija) 1:1 (0:1). El Šaravi (15) 
0:1, Matavžs (61) 1:1. 5000 skatītāju. “Dinamo” 
(Horvātija) un “Austria” (Austrija) 0:2 (0:0). Leovacs 
(68), Stankovičs (75). 21 729 skatītāju. “Ludororets” 
(Bulgārija) un “Basel” (“veice) 2:4 (1:1). Salahs (12) 
0:1, Marselinjo (23) 1:1, Stojanovs (50) 2:1, Salahs 
(59) 2:2, Sio (64) 2:3, Šērs (8511m) 2:4. 11 927 
skatītāju. “Steaua” (Rumānija) un “Legia” (Polija) 
1:1 (1:0). Piovačari (34) 1:0, Koseckis (53) 1:1. 
50 655 skatītāju. “Schalke’04” (Vācija) un PAOK 
(Grieķija) 1:1 (1:0). Farfans (32) 1:0, Stohs (73) 
1:1. 52 444 skatītāju. “Fenerbahce” (Turcija) un 
“Arsenal” (Anglija) 0:3 (0:0). Gibss (51), Ramsejs 
(64), Žirū (7711m). 40 375 skatītāju.

EIRoPAS LĪGA. “Play off”. 
Pirmās spēles. “Aktobe” 
(Kazahstāna) un “Dynamo” 
(Ukraina) 2:3 (1:1). Jarmoļenko 
(16) 0:1, Tremulinas (37, savos 

vārtos) 1:1, Ideje (52) 1:2, Belhanda (57) 1:3, 
Hajuruļins (66) 2:3. “Qarabag” (Azerbaidžāna) 
un “Eintracht” (Vācija) 0:2 (0:1). Meiers (6, 75). 
“Kuban” (Krievija) un “Feyenoord” (Nīderlande) 
1:0 (0:0). Balde (60). “Dinamo” (Gruzija) un 
“Tottenham Hotspur” (Anglija) 0:5 (0:2). 
Tovnsends (12), Paulinjo (44), Soldado (58, 67), 
Ross (65). “Jablonec” (Čehija) un “Real” (Betisa, 
Spānija) 1:2 (1:1). Molina (21) 0:1, Kopičs (43) 
1:1, Mabvati (86) 1:2. “Maccabi” (Izraēla) un 
“Astra” (Rumānija) 2:0 (1:0). Raijo (30), Turgemans 
(61). “Atromitos” (Grieķija) un “AZ Alkmaar” 
(Nīderlande) 1:3 (0:0). Gudmundsons (51), 
Johansons (74) 0:2, papadopulos (7611m) 1:2, 
Gudmundsons (90+4) 1:3. “Minsk” (Baltkrievija) 
un “Standard” (Beļģija) 0:2 (0:0). Batsuaji (57), Bulo 
(83). “Molde” (Norvēģija) un “Rubin” (Krievija) 0:2 
(0:1). Rondons (21, 90). “St. Gallen” (Šveice) un 
“Spartak” (Krievija) 1:1 (0:1). Movsisjans (37) 0:1, 
Matjiss (47) 1:1. “Esbjerg” (Dānija) un “St. Etienne” 
(Francija) 4:3 (1:2). Tabanu (22) 0:1, Ankersens 
(26) 1:, Hamuma (42) 1:2, van Burens (64) 2:2, 
Perīns (70) 2:3, Andreasens (75) 3:3, Ankersens 
(80) 4:3. “Kalju” (Igaunija) un “Dnipro” (Ukraina) 
1:3 (0:2). Selezņovs (2311m) 0:1, Džuliano (36) 
0:2, Zaozuļa (53) 0:3, Tomets (54) 1:3. “Red Bull” 
(Austrija) un “Žalgiris” (Lietuva) 5:0 (3:0). Soriano 
(29, 37, 63), Manē (40), Hirlanders (68). “Kukesi” 
(Maķedonija) un “Trabzonspor” (Turcija) 0:2 (0:1). 
Merzejevskis (3111m), Enrike (68). “Elfsborg” 
(Zviedrija) un “Nordsjaelland” (Dānija) 1:1 (0:1). 
Nordstrands (34) 0:1, Larsons (74) 1:1. “Tromso” 
(Norvēģija) un “Besiktas” (Turcija) 2:1 (0:1). 
Almeida (9) 0:1, Bendiksens (4911m) 1:1, Pričards 
(68) 2:1. “Apollon” (Kipra) un “Nice” (Francija) 2:0 
(0:0). Sangoji (54, 63). FH (Islande) un “AA Genk” 
(Beļģija) 0:2 (0:1). Vosens (44), Tillens (79, savos 
vārtos). “Panduri” (Rumānija) un “Sporting” 
(Portugāle) 0:1 (0:0). Jazalde (51). “Swansea” 
(Anglija) un “Petrolul” (Rumānija) 5:1 (3:0). 
Routledžs (14, 25), Mišu (22), Boni (58), Pocuelo 
(70), Grozavs (87) 5:1. “Rijeka” (Horvātija) un “VfB 
Stuttgart” (Vācija) 2:1 (0:0). Benko (74) 1:0, Kvrzičs 
(87) 2:0, Ibiševičs (89) 2:1. “Vojvodina” (Serbija) un 
“Sheriff” (Moldova) 1:1 (1:1). Isa (36) 0:1, Škuletičs 
(54) 1:1. “Partizan” (Serbija) un “Thun” (Šveice) 
1:0 (0:0). Jojičs (71). “Chernomorets” (Ukraina) 
un “Skenderbeu” (Albānija) 1:0 (0:0). Gai (75). 
“Waregem” (Beļģija) un APOEL (Kipra) 1:1 (1:0). 
Adje (21) 1:0, Aleksandru (88) 1:1. “Udinese” 
(Itālija) un “Slovan” (Čehija) 1:3 (1:1). Ribalka (16) 
0:1, Silva (35) 1:1, elardžs (49) 1:2, Kušnirs (83) 
1:3. “Grashopper” (Šveice) un “Fiorentina” (Itālija) 
1:2 (0:1). Kadrado (13) 0:1, Gomess (46) 0:2, 
Ngamukols (64) 1:2. “Rapid” (Austrija) un “Dila” 
(Gruzija) 1:0 (1:0). Šaubs (42). “Estoril” (Portugāle) 
un “Pasching” (Austrija) 2:0 (2:0). Evandro (10), 
Karlitos (40). “Sevilla” (Spānija) un “Slask” (Polija) 
4:1 (1:1). Paihao (16) 0:1, Rakitičs (36) 1:1, Marins 
(67) 2:1, Gameiro (85) 3:1, Marins (89) 4:1.

V I E g L A T L Ē T I K A
M A S K A V A 
( K R I E V I J A ) . 
P A S A u L E S 
ČEMPIoNĀTS. 

Vīrieši. 1500m. A. Kiprops (Kenija) 3:36,28. M. 
Centrovics (ASV) 3:36,78. J. Kronje (DĀR) 3:36,83. 
N. K. Čepseba (Kenija) 3:36,87. H. Tesfaje (Vācija) 
3:37,03. S. Kiplagats (Kenija) 3:37,11. 4x100m. 
Jamaika 37,36. ASV 37,66. Kanāda 37,92. Vācija 
38,04. Nīderlande 38,37. Japāna 38,39. Trinidada/
Tobago 38,57. Lielbritānija – DSQ. Trīssolis. T. 
Tamgo (Francija) 18,04. P. P. Pikardo (Kuba) 17,68. 
V. Klajs (ASV) 17,52. K. Teilors (ASV) 17,20. A. 
Fjodorovs (Krievija) 16,90. M. Oprea (Rumānija) 
16,82.
Sievietes. 4X100m. Jamaika 41,29. ASV 
42,75. Lielbritānija 42,87. Vācija 42,90. Krievija 
42,93. Kanāda 43,28. Francija – DSQ. Brazīlija – 
nefinišēja. Šķēpa mešana. K. Obergfolla (Vācija) 
69,05. K. Mikle (Austrālija) 66,60. M. Abakumova 
(Krievija) 65,09. L. Stāla (Vācija) 64,78. K. Mičela 
(Austrālija) 63,77. S. Viljoena (DĀR) 63,58.
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t a u t a s  v i e d o k l i s

Vai Jānis Bērziņš rīkojās 
pareizi, atsakoties no 

«Barcelona» piedāvājuma, 
bet piekrita VEF 
piedāvājumam?

Ap
TA

UJ
A
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