Vispasaules stradājošo un amatieru sporta spēles.

No 15. – 17. jūnijam Rīgā notika Pasaules strādājošo un amatieru sporta spēles, kur piedalījās
arī Dunalkas sportisti, startējot minifutbolā (4 pret 4) un pludmales volejbolā (3 pret 3).
Minifutbola komanda tika ielozēta grupā, kur bija trīs komandas un mūsu futbolisti
pretiniekos ieguva divas Izraēlas komandas. Pirmajā spēlē mūsu puišiem izdevās izcīnīt
minimālu uzvaru ar rezultātu 3:2, savukārt otrajā spēlē tika piedzīvots zaudājums ar 0:4. Bet
ar šo vienu uzvaru pietika, lai kvalificētos cīņām par medaļām. Tomēr tālāk vairs negāja tik
gludi, jo daži mūsu komandas spēlētāji guva dažāda smaguma traumas un spēlēt kļuva ļoti
apgrūtinoši. Visa tā rezultātā mūsu futbolisti izcīnīja 14.vietu 21 komandas konkurencē, kas,
manuprāt, ir ļoti atzīstams sasniegums. Jāpiezīmē, ka minifutbolā startēja vien divas
komandas no Latvijas. Kā atzina paši futbolisti, piedalīties un spēlēt šādās sacensībās bija ļoti
aizraujoši un pagodinoši. Iegūtā pieredze ir ļoti liela un noderīga arī turpmākajiem turnīriem
un sacensībām. Mūsu komandā startēja Jānis Stonis, Edgars Stonis, Ervīns Jurkovskis, Gatis
Kirfs, Aivars Cērps, Aigars Zvirbulis, Markuss Lagzdiņš, Matīss Kiršteins.
Daudz smagāk gāja mūsu pludmales volejbola komandai, kuriem grupā bija četras,
komandas, pie kam visas, kuras vēlāk cīnījās par augstām vietām kopvērtējumā. Lielākās
problēmas sagādāja pretinieku auguma pārsvars, kur vienai no komandām vidējais augums
bija tuvu 210 cm, kamēr mūsu komandā visi trīs spēlētāji ir zem 2m augumā. Kā loģisks
iznākums bija trīs zaudējumi trīs spēlēs. Mūsu komandai gan radās iespēja pacīnīties par
iespēju atgriesties cīņā par godalgotām vietām, taču arī šeit radušās problēmas ar veselību
vienam no spēlētājiem, liedza mūsu komandai šo iespēju atgriesties cīņā, kā rezultātā augsta
vieta netika izcīnīta. Visas komandas ar kurām mūsu spēlētāji tikās, atzina, ka mūsu
volejbolisti rāda atzīstamu sniegumu un uzvaras izcīnīt neesot bijis nemaz tik viegli. Arī šeit
viens no mūsu spēlētājiem atzina, ka iegūtā pieredze ir milzīga un neatsverama, lai gan
iekšēji ir līdz galam nepadarīta darba sajūta. Taču neko navar darīt, jo veselības problēmas
un traumas sportā ir neatņemama sastāvdaļa un šoreiz no tām neizdevās izvairīties arī mūsu
sportistiem. Pludmales volejbola komandā startēja Uģis Ozols, Valdis Rutkaste un Matīss
Grasmanis.
Es no sevis varu piebilst, ka mūsu sportisti nostartēja godam un pēc labākās sirdsapziņas.
Atļaušos teikt, ka mūsu sportisti šajās sacensībās pārstāvēja ne tikai Dunalku un Durbes
novadu, bet arī Latviju. Mūsu sportisti atstāja ļoti labu iespaidu gan organizatoru, gan citu
valstu sportistu acīs. Es esmu priecīgs un lepns par sportistu sasniegto. Esmu ļoti pateicīgs
viņiem par veltīto laiku šajā daudzo darbu periodā, un ka viņa piekrita piedalīties. Paši
sportisti saka Paldies par doto iespēju startēt tāda mēroga sporta pasākumā un Durbes
novada domei par finansiālo atbalstu.
Dunalkas sporta metodiķis: Ģ.Ansons

