Sporta notikumu apskats
Aprīlis ir bijis nozīmīgs mēnesis vairākiem mūsu novadniekiem, kuri savas karjeras aizvada
ārzemju komandās.
Kaspars Daugaviņš – Šveices hokeja kluba Ženēvas "Servette" sastāvā aizcīnījās līdz NLA līgas
pusfinālam. Viņa sniegums neatstāja vienaldzīgus KHL kluba ``Dinamo`` skautus – un Kaspars
ar šo klubu jau noslēdzis vienošanos uz diviem gadiem. Jā, jā – ar ``Dinamo``, taču Maskavas…
Aija Putniņa – tāpat spēlēja pusfinālā – Itālijas sieviešu basketbola līgā. “Acqua&Sapone
Umbertide” komandas sastāvā Aija bija viena no tām spēlētājām, kura pretēji kluba vadības
prognozēm prata aizvest komandu līdz finalčetriniekam.
Viens no lielākajiem pārsteigumiem – jaunais, 18 gadīgais
hokejists Marks Lazarevs (foto).
Šveices ``Pikes EHC Oberthurgau 1965 “ jaunatnes komandas
sastāvā Marks vispirms izcīnīja Šveices čempionu titulu U-18
grupā, bet pēc tam kaldināja Latvijas U-18 hokeja izlases
uzvaru pasaules čempionāta 1.divīzijā. Tā vien liekas, ka
Upesciems (M.Indrašis) un tuvākā apkaime (Marks nāk no
Ziemeļniekiem) satur kādu ``īpašu enerģētiku``, lai tur izaugtu
labi hokejisti.
Vēl viens mūsu novada hokejists - Ričards Birziņš arī
aizspēlējās līdz pusfinālam – SG Cortina sastāvā Itālijas
čempionātā. Nav lieki atgādināt, ka arī Ricards ir
upesciemietis…

Vietējie sporta jaunumi
Ar divām pārliecinošām uzvarām jauno regbija sezonu uzsākuši pagājušā gada čempioni –
Garkalnes RFC ``Livonia`` regbisti. Vispirms ar 67:0 tika pārspēta Ķekavas ``NSS/Ulre``
komanda, bet ``Eži/LMT`` tika uzvarēti ar 40:17.
Trīs kluba spēlētāji – Kristaps Bērziņš, Norberts Bekmanis un Mārtiņš Rundāns Latvijas izlases
sastāvā sagādāja pirmo zaudējumu 10 spēlēs Izraēlas valstvienībai, veicinot mūsējo
kvalificēšanos Eiropas Nāciju kausa 2B divīzijas pārspēlei ar 2A divīzijas komandu Horvātiju.
Kristaps - mača rezultatīvākais spēlētājs.
Latvijas čempionāts petankas sportā startējis ar sacensībām vīriešu vieniniekos. 36 dalībnieku
konkurencē Upesciema petankas kluba pārstāvjiem – sudrabs (G.Miglāns) un bronza
(M.Miglāns). Uzvarēja J.Keišs no Rīgas.
Garkalnes vīriešu basketbola komanda K55+ izcīnījusi Latvijas čempionu titulu veterāniem,
finālspēlē uzvarot Ikšķili ar 60:47. Rezultatīvākie mūsējiem – A.Cālītis 24 p. un R.Ruģelis 18 p.
Latvijas dubultamatieru basketbola līgā straujš kāpums pedējos gados BK Upesciems
komandai. 2010./2011.g 3. Līga – 10.v.; 2012./2013.g. 3.v. 2.līgā, un visbeidzot šogad – 4.vieta
1.līgā, kas ļāva mūsu novada komandai piedalīties pārspēlēs par iekļūšanu DAL Elites grupā.
Šogad vēl neizdevās – divreiz zaudēts spēcīgajiem Ķekavas basketbolistiem (44:63 un 70:73).
Taču, ceram uz nākošo sezonu !
``Garkalnes patriota`` hokejistiem tuvojas noslēgumam Nordic B līgas turnīrs Amatieru hokeja
līgā. Pēdējā spēlē neizšķirts 1:1 ar komandu ``alu.apbūves``. Patlaban garkalnieši turnīra tabulā
ir devītie.

