Lejaskurzemes florbola čempionāts
16.februārī, Durbē, norisinājās trešais Lejaskurzemes florbola čempionāta posms. Kopā
tika aizvadītas 7 spēles, kurās bija gan pārliecinošas uzvaras, gan spēles, kurās uzvarētājs vēl
nebija zināms līdz pēdējiem spēles momentiem!
Pirmajā spēlē tikās Veselības grupa un DG Zvēri. Nekādi pārsteigumi nenotika, un
Veselības grupa svinēja ļoti pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 10:2. Veselības grupas sastāvā ar
2+3 izcēlās Ģirts Ansons, bet 1+1 DG Zvēru komandā savāca Gido Lākutis.
Otrajā spēlē spēkojās Čiekuri/Relax un Skrunda. Pirmais puslaiks aizritēja vienmērīgi
un bez daudziem momentiem, taču otrajā puslaikā komandas sāka uguņot. 5:4 uzvaru izcīnija
Skrundas komanda, kur 21 sekundi pirms spēles beigām izvirzījās vadībā. Skrundas komandā
labākais bija Raimonds Kungs, kuram 2+1 un uzvaru nesošais metiens, bet Čiekuru komandā
rezultatīvākais bija Mārtiņš Matuks, kuram 2+0.
Trešajā spēlē piedalījās Veselības grupa un Nīcas komanda. Arī šajā spēlē diezgan
viegla un pārliecinoša uzvara Veselības grupai, ar rezultātu 11:2. Labākais uzvarētāju rindās
Arnis Brucis savāca 4+1, savukārt Nīcas labā pa golam iemeta Emīls Jansons un Aivis
Krētainis.
Ceturtajā spēlē tikās DG zvēri un Grobiņas SC. Pirmajā periodā vienīgos vārtus guva
DG Zvēru komanda, taču otrajā periodā uzbrukums sāka darboties arī Grobiņas SC komandai,
kura galu galā izcīnīja uzvaru ar rezultātu 6:3. Uzvarētāju rindās ar 3+2 izcēlās Jānis Freimanis,
bet DG Zvēru rindās 2+1 sakrāja Markuss Aleksandrovs.
Piektajā spēlē spēkojās Skrunda un Veselības grupa. Kā jau pagaidām ierasts, Veselības
grupai zobus spēja parādīt tikai Durbes komanda, un arī šoreiz izcīnīta pārliecinoša uzvara ar
rezultātu 11:3. Čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Ģirts Ansons šoreiz izcēlās ar 4+3, bet
Skrundas labā 1+1 sakrāja Ēriks Kricaks.
Sestajā dienas spēlē tikās DG Zvēri pret Čiekuri/Relax komandu. Spēle bija ļoti līdzīga,
bet labāki izrādījās Čiekuri/Relax komanda, kas svinēja uzvaru ar 6:4. Uzvarētāju labā ar 2+1
rezultatīvākais bija Mārtiņs Matuks, bet DG Zvēru komandā ar trīs vārtu guvumiem izcēlās
Jānis Dreimanis, taču divas rezultatīvas piespēles Patrika Puriņa kontā.
Sabraukuma pēdējā cīņa laukumā dēvās Nīca un Skrunda. Rezutātu jau trešajā minūtē
atklāja Skrundas komanda, taču visā spēlē ar rezultātu 5:4 labai bija Nīcas florbolisti. Nīcas
rindās ar 2+1 rezultatīvākais bija Emīls Jansons, bet Skrundas labā divus vārtus iemeta Ēriks
Kricaks.
Turnīra tabulā līderos ir Veselības grupa un Durbes komanda. Abām komandām ir pa
25 punktiem, bet Durbe ir aizvadījusi par vienu spēli mazāk. Labāko trijnieku noslēdz Dunalka,
kurai 4 spēlēs iegūti 11 punkti.
Labākais vārtsargs pagaidām ir Oskars Kārkliņš no Durbes, kurš no 79 metieniem
ielaidis tikai 8 metienus, līdz ar to ir atvairījis 89,87%.
Diezgan pārliecinoši rezultatīvākais spēlētājs ir Ģirts Ansons no Veselības grupas, kurš
5 spēlēs sakrājis 19+11, otrais rezultatīvākais ir Ģirta komandas biedrs Uldis Valdmanis, kuram
8+8. Labāko trijnieku noslēdz Mareks Dēvits, kurš arī pārstāv Veselības grupu. Mareks sakrājis
9+5.
Pagaidām ir arī viens vārtsargs, kurš izcēlies ar rezultatīvu piespēli. Tas ir Arvis Šņore
no DG Zvēru komandas.
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