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Sezona jau pusē, apbalvoti pusfināla labākie
DAMBRETE
10. decembrī Madonas pilsētas
sporta centrā norisinājās pussezonas fināls bērnu un jaunatnes
čempionātā 64 lauciņu dambretē.
Sacensībās uz ceturto dambretes
spēles kārtu ieradās 75 dalībnieki —
36 meitenes un 39 zēni. Katram bija
jāizspēlē septiņas partijas. Meitenes
spēlēja kopā ar zēniem.
Iesācēju grupā sacentās 27 dalībnieki (11 meitenes un 16 zēni).
Meitenēm 1. un 2. vietu izcīnīja
dzelzavietes Amanda Švirkste un
Estere Mizuka, 3. vieta tika Megijai
Kokarei no Barkavas. Zēniem 1. un
2. vietā — liezērieši Kristaps Dolbe
un Jēkabs Stepiņš, bet 3. vietā —
barkavietis Mārcis Erastovs.
Jaunākajā grupā spēlēja 27 dalībnieki (14 meitenes un 13 zēni).
Meitenēm 1. un 3. vietu izcīnīja
liezērietes Terēze Stepiņa un Elena
Mikoviča, 2. vietā — Dina Jūlija
Juhneviča no Dzelzavas pagasta.
Zēniem 1. vieta tika barkavietim
Laurim Tomiņam, 2. vietā — dzelzavietis Kaspars Skudra, bet par 3.

Kaspars Skudra (no kreisās), Lauris Tomiņš un Alekss Kozulis.
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vietu jāpriecājas Aleksam Kozulim
no Degumnieku pamatskolas.
Vidējā grupā dambreti spēlēja
20 dalībnieki (11 meitenes un 9
zēni). Meitenēm 1. un 2. vietu
izcīnīja liezērietes Kristiāna Fridrihsone un Signe Lāsma Strazdiņa,
3. vietā — barkaviete Diāna Toča.
Zēniem 1. vieta tika ģimnāzistam
Jevgēnijam Stepanovam, 2. vieta —
barkavietim Kristiānam Mileiko,

bet 3. vietā ierindojās Adrians Romanovskis no Madonas pilsētas 2.
vidusskolas.
Sacensību noslēgumā pēc izcīnītajiem punktiem izvērtēja trīs
labākās kārtas no četrām. Četrās
sacensību kārtās piedalījās 114
dalībnieki (48 meitenes un 66
zēni). Pussezonas finālā pēc četru
kārtu kopvērtējuma rezultāti ir
apkopoti.

Iesācēju grupā starp 14 meitenēm čempiones titulu izcīnīja dzelzaviete Amanda Švirkste, sudrabs
tika dzelzavietei Esterei Mizukai,
bronza — bērzaunietei Jolantai Cīrulei. 24 zēnu starpā par uzvarētāju
kļuva Kristaps Dolbe no Liezēres.
Sudraba medaļu ieguva barkavietis
Dāniels Sondars un kalsnavietis Jānis
Spaile, bet bronzas medaļu saņēma
Markuss Ukrijs no Madonas pilsētas
2. vidusskolas.
Jaunākajā grupā 17 meiteņu
konkurencē uzvaru izcīnīja liezēriete
Terēze Stepiņa, sudraba medaļa tika
pasniegta liezērietei Sintijai Briedei,
bet bronzas — dzelzavietei Dinai
Jūlijai Juhnevičai. Starp 23 zēniem
zelts tika dzelzavietim Kasparam
Skudram, sudraba godalga — Degumnieku spēlētājam Aleksam
Kozulim, bronza — liezērietim
Jurim Mikovičam un barkavietim
Kristapam Vilkam.
Vidējā grupā čempionātā piedalījās 17 meitenes. Uzvarēja liezēriete
Kristiāna Fridrihsone, 2. vieta —
liezērietei Signei Lāsmai Strazdiņai,
3. vieta — barkavietei Diānai Točai
un dzelzavietei Jolantai Lūsei. 19
zēni čempionātā cīnījās par uzvaru.

Čempiona kausu izcīnīja ģimnāzists
Jevgēnijs Stepanovs, atstājot aiz sevis barkavieti Kristiānu Mileiko un
Adrianu Romanovski no Madonas
pilsētas 2. vidusskolas. Vecākās grupas trim spēlētājiem vietu sadalījums
ir šāds: zelts — dzelzavietim Guntim
Skudram un liezērietei Violetai Maksimivai, sudrabs — madonietim Dairim Stvolkovam no Madonas pilsētas
2. vidusskolas.
Pusgada uzvarētāju apbalvošanai skaistos kausus un medaļas
sagādāja novada pašvaldības sporta
darba organizators Māris Gailums.
Paldies visiem, kas atbalstīja šo
pasākumu!
Jaunajā gadā ieplānots čempionātu turpināt. Arī nākamgad
paredzētas četras dambretes kārtas.
Gada noslēgumā uzvarētājus noteiks, vērtējot sešus labākos posmus.
Madonas novada bērnu un jauniešu
čempionāta noslēgums un apbalvošana paredzēta 29. aprīlī.
Tiekamies Madonas sporta centrā 28. janvārī pulksten 10.
Priecīgus svētkus!
HERBERTS MILLERS,
sacensību vadītājs

Izbraukuma spēlē pret RSU
pietrūka metienu pecizitātes
BASKETBOLS
Latvijas Basketbola līgas (LBL) 2.
divīzijā ceturtdienas vakarā tika
aizvadīta viena spēle.
BK “Madona”/BJSS izbraukumā
cīnījās pret pagājušās sezonas
bronzas medaļniekiem — “RSU”
vienību. Ar rezultātu 91 : 78 pārāki
bija “RSU” basketbolisti. Pirmajā
komandu tikšanās reizē Madonā
bija daudz sāpīgāks zaudējums —
ar 47 : 83, kad izdevās uzvarēt vien
otrajā ceturtdaļā, bet šajā mačā
uzvarēts jau divās ceturtdaļās. Tas
nākotnē liek raudzīties ar gaišāku
skatu.
Spēle iesākās līdzīgi, taču pēc
nospēlētām sešām minūtēm ar
10 : 0 izrāviens padevās “RSU”
basketbolistiem, kas izvirzījās vadībā ar 24 : 9. Pirmās ceturtdaļas
izskaņā nelielu izrāvienu veica
viesi, bet vadībā pēc pirmajām
desmit minūtēm bija “RSU” —
28 : 17. Otrajā ceturtdaļā spēle
ritēja punkts punktā, kur nevienai
no vienībām neizdevās būtisks izrāviens. Ceturtdaļā ar 27 : 25 pārāki
bija “Madona”/BJSS spēlētāji, bet
pēc pirmā puslaika rezultāts bija
53 : 44 par labu “RSU”.
Trešās ceturtdaļas sākumā
nepilnas minūtes laikā “Madona”/
BJSS guva piecus punktus pēc kārtas, rezultātu samazinot līdz mīnus
4 — 49 : 53. Diemžēl turpinājumā
jaunajiem BK “Madona”/BJSS basketbolistiem metienu precizitāte
mazinājās, un pēdējās piecarpus
minūtēs madonieši nespēja gūt
punktus, tādējādi zaudējot ceturtdaļā ar 10 : 7. Pirms pēdējām desmit minūtēm “RSU” bija 16 punktu
pārsvars — 70 : 54. Pēdējās desmit

minūtēs abas vienības demonstrēja
rezultatīvu basketbolu, kur “RSU”
prata nosargāt pārsvaru, tādējādi
izcīnot savu 11. uzvaru, kas “RSU”
dos 1. vietu B grupā.
BK “Madona”/BJSS sastāvā
lieliska debija padevās 27 gadus
vecajam amerikāņu uzbrucējam
Martinam Terelam Baretam, kas
nospēlētās 40 minūtēs guva 30
punktu, izcīnīja 12 bumbas zem
groziem un pārtvēra septiņas pretinieku piespēles. Pavisam kopā šis
uzbrucējs, kurš izprovocēja arī desmit piezīmes, grozam uzbruka 25
reizes. Artūrs Škute iemeta 16 punktu un izcīnīja deviņas bumbas zem
groziem, Emīls Pētersons ar 100%
precizitāti no pustālās distances
guva 8 punktus, Jurģim Juškam —
6 punkti un četras rezultatīvas
piespēles, Miks Kalniņš un Dzintars
Tonnis katrs pievienoja 5 punktus.
“Madona”/BJSS komandai vēl

atlikusi viena spēle 13. decembrī
Rīgā pret “Rīga/DSN/Sporta bode”
komandu. Otrā posma pirmā spēle
BK “Madona”/BJSS plānota 21.
decembrī Ventspilī pret Ventspils
Augstskolas studentu komandu.
Pēc divu apļu turnīriem (katrai komanda — 12 spēles) katras
grupas četras labākās komandas,
līdzi ņemot savstarpējo spēļu rezultātus, veidos pirmo finālgrupu
(1.—12. vieta; katrai vēl 16 spēles),
bet pārējās trīs — otro (13.—21.
vieta; katrai vēl 12 spēles). Visas
pirmās finālgrupas dalībnieces un
četras labākās otrās finālgrupas
vienības piedalīsies izslēgšanas
turnīrā. Astotdaļfinālā uzvarētājus
noskaidros divu spēļu summā,
ceturtdaļfinālā un pusfinālā cīņa
sērijās ritēs līdz divām uzvarām,
finālā — līdz trijām.
AGNIS BEĶERIS,
treneris

Madonas reģiona laikraksts
Indekss 3030. www.estars.lv
Redakcijas adrese:
Blaumaņa ielā 17, Madonā, Madonas nov., LV 4801.
Elektr. pasts: stars@e-madona.lv

Laikraksts iznāk kopš 1941. gada
31. maija. Izdevējs SIA „Laikraksts STARS”,
reģ. apl. Nr. 000700769.
PVN reģ. Nr. LV47103000248.
Norēķinu rēķins “Swedbank”
Madonas filiālē: kods HABALV22 konts
LV98HABA0001408041536,
SEB bankā: kods UNLALV2X030
konts LV07UNLA0030900467731.

Reklāmas nodaļa: reklama@e-madona.lv
REDAKTORE — BAIBA MIGLONE
Iespiests SIA „Latgales druka”, Rēzeknē,
Baznīcas ielā 28. Ofsetiespiedums.
Laikraksts iznāk otrdienās, trešdienās un
piektdienās. Laikrakstā publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti
atbild publikācijas autors.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Nodibinājums „Madonas novada fonds”

BK “Madona”/BJSS un “RSU” spēle.
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2016. gada 19. decembrī plkst. 14.00
Varakļānu kultūras namā
Varakļānos, 1. maija laukumā 4,
rīko semināru „LEADER projekti. 6. kārta. Uzņēmējdarbība”.
Rīcības, kurās 6. kārtā iesniedz projektu iesniegumus:
1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”,
1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un
attīstība”,
1.3. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un
pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības
produktiem”,
1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma
programmu izveidei un esošo attīstībai”.
Seminārā piedalīsies:
Madonas novada fonds par LEADER projektu sagatavošanu;
Madonas biznesa inkubators par sadarbību ar topošajiem uzņēmējiem un
uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem;
attīstības finanšu institūcija „ALTUM” par valsts finanšu atbalstu biznesa
uzsācējiem un uzņēmējiem.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un saņemt konsultācijas, iepriekš
piesakoties, var vietējā rīcības grupā „Madonas novada fonds” Madonā,
Poruka ielā 1, trešajā stāvā. Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā
vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343, e-pasts jogitabaune@inbox.lv.
Papildu informācija mājas lapā www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.

Par sludinājumu saturu atbild to iesniedzējs.
Ārštata autori honorārus par iepriekšējo mēnesi
var saņemt redakcijas grāmatvedībā
no 2. līdz 30. datumam darbdienās
no 8.30 līdz 16.00.
Tālr.: redaktore Baiba Miglone — 64822361;
redaktores vietniece Žeņa Kozlova — 64823126;
žurnālisti: Inese Elsiņa — 64823126;
Egils Kazakevičs, Laura Kovtuna — 64822706;

Iveta Šmugā — 64821541;
fotožurnālists Agris Veckalniņš — 64821541;
galv. grāmatvede
Janīna Bleidele — 64821540;
reklāmas nodaļa:
Aija Adamoviča — tālr./fakss 64821540;
korektore Iveta Lejiņa — 64821541;
datorspeciālisti:
Māris Pidiks, Dace Sniedze — 64821541.

