Garkalnes skolēnu panākumi starptautiskās sacensībās
3. oktobrī Garkalnes pamatskolas audzēkņi devās uz „Kaimiņkausa spēlēm”, kas norisinājās
Lietuvā, Meškuičos. Sacensību programmā tika iekļautas dažādas vieglatlētikas disciplīnas (100 m,
400 m, 1000 m skrējieni; tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana un diska mešana), kā arī sporta
spēles- volejbols meitenēm un futbols zēniem. Sacensības noslēdzās ar virves vilkšanu.
Volejbola sacensībās piedalījās 6 komandas, un mūsu meitenes sporta skolotājas Alises
Trakšas vadībā izcīnīja 1. vietu. Meitenes ieguldīja lielu darbu treniņu procesā, lai gūtu šos augstos
rezultātus. Spēles bija saspringtas, taču meitenes, savstarpēji iedvesmojoties, lieliski spēja saņemties
un pieveikt pretinieces. Komandā valda labas sadarbības prasmes, uzticēšanās, kā arī atbalsts pat
tad, ja kaut kas neizdodas. Šajās sacensībās meitenes startēja ļoti labi, jo spēles laikā nevienai
negadījās būtiskas kļūdas, kuras spētu ietekmēt rezultātu. Izsakām pateicību Janai Makarovai,
Aivijai Bergai, Martai Natālijai Lelei, Sanitai Zakerničnajai, Lienei Purītei, Sandrai Orbei, Vanesai
Sīlei un Kristīnai Gekai par iegūto ar pirmo vietu „Kaimiņkausa spēlēs” volejbolā!

Arī futbolā zēniem starts iesākās ļoti veiksmīgi. Pirmās spēles rezultāts bija 2:0 Garkalnes
pamatskolas labā. Spēlētāji - Aivis Lapiņš, Rainers Puškundzis, Deniss Ļebedevs, Džonijs
Veinbergs, Roberts Martišs, Mareks Makarovs, Bruno Avens, Gustavs Eldars Meija izrādīja ļoti
lielu uzņēmību spēļu laikā. Pat neskatoties uz nepatīkamajiem laika apstākļiem - stipro vēju un lietu
- puiši atrada sevī spēkus, lai turpinātu sacensības. Futbolā piedalījās 6 komandas, un mūsējie
ieguva 3. vietu. Paldies zēniem par veiksmīgo startu!

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, skolēni piedalījās arī individuālajās
disciplīnās vieglatlētikā.
Izsakām pateicību Leonīdam Čupriņinam, kurš piedalījās augstlēkšanas un tāllēkšanas
disciplīnās, uzrādot augstus rezultātus.
Pie medaļām Garkalnes skolēni tika arī šādās disciplīnās:





Kristīna Geka- 3.vieta diska mešana;
Roberts Martišs- 2. vieta 100 m;
Deniss Ļebedevs- 3. vieta diska mešana;
Aivija Berga- 2. vieta augstlēkšana;

Sacensību noslēgumā garkalnieši startēja virves vilkšanas sacensībās. Lietuvas komandas bija
īpaši gatavojušās – viņiem ir speciāli apavi un zināšanas virves vilkšanas tehnikā. Šajā ziņā mums
negāja tik labi, bet tā bija lieliska un jauna pieredze. Šo sporta veidu mēs vēl noteikti apgūsim, un
būsim gatavi šāda veida sacensībām!
Sporta skolotāja A.Trakša

