Brīvzemnieku
pagasta
sacensības novusā un galda
tenisā
Š. g. 29. februārī Ozolmuižā notika Brīvzemnieku pagasta
sacensības galda tenisā un novusā, kurās savā meistarībā
spēkiem mērojās 14 dažāda vecuma dalībnieki. Lielākā daļa no
viņiem sacentās abās disciplīnās. Tādējādi novusā par medaļām
cīnījās 12, bet galda tenisā 10 dalībnieki. Diemžēl sievietes
katrā disciplīnā bija tikai pa vienai.

Sacensības izvērtās interesantas, taču nedaudz ieilga,
jo dalībnieki spēles izspēlēja katrs ar katru, spēki bija
līdzīgi, neatkarīgi
no vecuma un dzimuma. Dažiem labākajiem spēlētājiem vietu
sadalījumu izšķīra
vien 1 vai 2 punkti.

Novusā spēcīgākais bija un 1.vietu ieguva Ingus Štelcs,
2.vietā Jānis Ričards Rudzītis, 3.vietā Zigmunds Kleins. Tikai
par vienu punktu
atpaliekot no trešās vietas, Vita Štelce ieguva 4.vietu un
saņēma mierinājuma
medaļu.

Galda tenisā stiprākais bija un 1.vietu izcīnīja Renārs
Stumps, 2.vietā Zigmunds Kleins, 3.vietā Jānis Ričards
Rudzītis. Šeit līdzvērtīgu konkurenci vīriem sastādīja gados
jaunākais Emīls Štelcs, viņu no trešās vietas šķīra tikai 1
punkts. Arī viņš par iegūto 4.vietu saņēma mierinājuma medaļu.

Informāciju sagatavoja: Silva Stumpe

Galda Tenisa
janvāra raža

Kluba

ALOJA

Alojas galda tenisa kluba tenisistiem
pirmās janvāra
sacensības notika Ķekavā. Tur risinājās komandu čempionāta
republikas sacensības. Šī reize bija visai veiksmīga abām
Alojas GTK komandām. Komandu čempionāta 2. līgā GTK Aloja-AP
3. kārtā izcīnīja 3 uzvaras un zaudēja tikai Latvijas
Universitātes komandai, kurā spēlēja arī bijušie tenisa
profesionāļi.
Šobrīd komanda atrodas stabilā 3. vietā.
Komandas, kuras pēc nākošās kārtas Rīgā martā izcīnīs pirmās
četras vietas, piedalīsies play off spēlēs. Šajā līgā pirmās
trīs komandas jau ir nostiprinājušās pārliecinošā vadībā.
Komandā Guntis Legzdiņš, Normunds Baranovskis un Ervins
Svīķis.

1.tautas līgā GTK Aloja-SK 3. kārtā izcīnīja 2 uzvaras un 2
spēles zaudēja . Komanda šobrīd ir 4. vietā un tā turpinot
varētu arī pēc pēdējās 4.kārtas spēlēm sasniegt play off.
Tomēr 3.-5. vietās komandām ir vienāds punktu skaits un visu
izšķirs pēdējā kārta,kurā konkurenti tiksies arī savā starpā.
Konkurentos ir Cēsu komanda Flo-Te
un Rēzeknes novads.
Komandā 3.kārtā spēlēja Artis Golubovs, Gustavs Graudiņš,
Mārtiņš Anševics, Edvīns Žugs un Aivars Balodis. Atliek tikai
vēlēt izdošanos pēdējā kārtā.

18. janvārī Alojas sporta hallē pusotra desmit
tenisisti
piedalījās Alojas novada atklātā čempionāta 3. kārtas
sacensībās. Šeit februārī un martā vēl risināsies 4. un 5.
kārtas. Šajā kārtā
itin spēcīgā sastāvā pieaugušo grupā
uzvarēja Guntis Legzdiņš, atstājot 2. un 3. vietās Mārtiņu
Anševicu un Gustavu Graudiņu.

Skolēnu grupā pirmo trijnieku veidoja Matīss Goba, Renārs
Pētersons Un Emīls Štelcs.

Informāciju sagatavoja: Aivars Auseklis

Bildēs: Alojas novada atklātā čempionāta 3.kārtas spēlētāji un
spēļu momenti

GTK ALOJA 2019
Foto atskats GTK Aloja pēdējās 2019. gada sacensības.

Aicinām pieteikt kandidātus
pasākumam
“Alojas
novada
sporta laureāts 2019”
Līdz 31. janvārim aicinām ikvienu piedalīties aptaujā, iesakot
savu kandidātu pasākuma “Alojas novada sporta laureāts 2019”
nominācijām:

1.Alojas
novada labākā komanda jauniešu grupā (līdz 18g.v.);

2.Alojas novada labākā komanda pieaugušo grupā
(19 – 40g.v.);

3.Alojas
novada labākā komanda senioru grupā (virs 40g.v.);

4.Alojas
novada labākā sportists/te jauniešu grupā (līdz 18g.v.);

5.Alojas
novada labākā sportists/te pieaugušo grupā (19 – 40g.v.);

6.Alojas novada labākā sportists/te senioru grupā (virs
40g.v.).

Nomināciju pretendentus iespējams pieteikt, rakstot e-pastu
sporta.skola@aloja.lv vai pie katras pārvaldes metodiķiem.

Kā
arī aicinām veikt tautas balsojumu un noteikt:

1.Alojas
novada gada sportistu;

2.Alojas novada gada pasākumu.

Aptauju var veikt, spiežot zemāk:

Alojas novada gada pasākums

Alojas novada gada sportists

Sporta laureāta nolikumā
kritērijiemLejupielādēt

var

iepazīties

ar

vērtēšanas

Alojas AP komandai sezonas
noslēgumā sudrabs
Maijā sezonas izslēgšanas spēles Saldū aizvadīja Aloja –AP
galda tenisa komanda. Pēc regulārā čempionāta 2. līgas
komandām Alojas GTK komanda atradās līderos,tādēļ labāko
četrinieka izslēgšanas spēlēs pirmais pretinieks bija 4.vietā
esošā „Rēzekne” komanda. Pateicoties tam ,ka tomēr ierindā
bija arī komandas līderis Ervīns Svīķis,spēles iznākums arī
trešo reizi tiekoties
ar šo komandu mums labvēlīgs. Tā
komanda izcīnīja iespēju finālā spēlēt ar GTK Namejs-Juniors+
komandu ,kura savukārt uzvarēja V.G.ALEF. Juniori regulāro
čempionātu pabeidza II vietā.

Finālā ar nelielu pārsvaru uzvarēja GTK Namejs-Juniors+ ,
atstājot mūsējos II vietā. Tomēr arī šis ir lielisks panākums.

Alojas AP komanda, kuras sastāvā spēlēja Ervīns Svīķis, Guntis
Lezdiņš, Normunds Baranovskis un Artis Golubovs
Latvijas
komandu čempionātā 2.līgā izcīnīja godpilno II vietu 8 komandu
konkurencē.

Apsveicam!

Turpmāk daudz kas atkarīgs no paaudžu maiņas un iespējas
nodrošināt
treniņus novada jaunajai paaudzei. Cerēsim uz
veiksmīgu nākošo sezonu.

A.Auseklis

* Fotogrāfijās mūsu komanda pēc čempionāta noslēguma spēlēm
Saldū un uz goda pjedestāla II pakāpiena.

Noslēgumam
tuvojas
tenisa sezona

galda

Marta beigās republikas II līgas komandu čempionāta sacensību
4.kārtā komanda Aloja-AP Aizkrauklē pieveica visus trīs kārtas
pretiniekus: Rēzekni, GTK Namejs juniorus un arī V.G ALEF
komandu,regulāro čempionātu pabeidzot līderu pozīcijās.
11.maijā notiks izslēgšanas spēles,kurās gan būs jāiztiek bez
viena no komandas līderiem Ervīna Svīķa. Pirmais pretinieks
izslēgšanas spēlēs,sīvās cīņās pārspētā Rēzeknes komanda,kura
protams alkst revanša. Tādēļ pārējiem: Guntim Lezdiņam,
Normundam Baranovskim un Artim Golubovam jāturas ! Rēzeknieši
čempionātu pabeidza 4.vietā.

Pirms nedēļas Alojas sporta hallē medaļas un kausus sadalīja
starptautisko sacensību „Mazā balva”dalībnieki. Arī te aprīļa
pirmajā nedēļas nogalē risinājās sacensību pēdējā 4.kārta.
Vislielākajā- vīriešu grupā pirmais trijnieks šajā kārtā:

1.vieta-Antti Luigemaa (Pērnava,Igaunija)

2.vieta-Andrejs Cemirtaks (Rīga)

3.vieta-Mārtiņš Svīķis (GTK Aloja)

Saspringto sacensību kopvērtējumā, sezonu noslēdzot, I vietā
vīriešu grupā Antti Luigemaa; II vietā Juris Siliņš
(Smiltene); III vietā Guntis Lezdiņš (GTK Aloja) .

Labākais veterāns-Jānis Kārkliņš (Sigulda).

Labākā sieviešu konkurencē-Daina Ročāne (Cēsis).

Labākais jaunietis-Gustavs Graudiņš (GTK Aloja).

Sacensību organizatoru un dalībnieku īpašs paldies visu
sacensību sponsoram „ALOJA-STARKELSEN”!

Pagājušās nedēļas nogalē finišēja 6 kārtas ilgušais Alojas
novada atklātais čempionāts galda tenisā. Šeit par balvām kā
sponsors bija parūpējies Jānis Graudiņš-Z/S „Ceriņi”īpašnieks.
Kausus un medaļas kopvērtējumā vīriešu grupā ieguva: I vietā
Guntis Lezdiņš (GTK Aloja), II vietā Mārtiņš Anšēvics
(Limbaži),III vietā Artis Golubovs. Turpat nākošajās vietās
Aivars Balodis,Andris Upīts un Gatis Kreilis. Skolniekiem
pirmajā trijniekā attiecīgi Gustavs Graudiņš, Kevins
Bernhards, Alans Bernhards. Par pozitīvo noskaņojumu liecina
visu kopējā „ģimenes bilde”.

GTK Aloja galda tenisisti Alojas sporta hallē, labā līmenī
organizējuši sezonā vairāk kā 10 starpnovadu, republikas
čempionāta un starptautiskas sacensības. Malači- Artis, Ervīns
un viņu palīgi ! Par sezonas rezultātiem GTK Aloja tenisisti
var „uzsist sev uz pleca”.

Aivars Auseklis

Nedēļas norises galda tenisā
Iepriekšējās
nedēļas nogalē Alojas sporta hallē atkal notika divi ievērības
cienīgi galda
tenisa pasākumi. Vispirms var atskatīties uz Alojas novada
atklāto sacensību
5.kārtu. Novada atklātajās sacensībās startē pieaugušie un
jaunieši ,spēlējot
kopā, bet ar atsevišķiem vērtējumiem. Jaunajiem tas ir stimuls
spēt sevi

pierādīt. Sacensībās startē,ne tikai GTK Aloja sportisti,bet
arī tenisa
entuziasti no Limbažu un Rūjienas puses. Tā kā palikusi tikai
viena sacensību
kārta ,jau sāk iezīmēties sacensību līderi,jo vērtēti tiks 4
kārtu labākie
rezultāti. Tā 5.kārtā 1.vietu izcīnīja Mārtiņš Anševics;
2.vietu Artis
Golubovs; 3.vietu Aivars Balodis. Šie paši sportisti arī
kandidē uz uzvaru
kopvērtējumā. Pēdējā kārtā gan viņus vēl var apsteigt Guntis
Lezdiņš.

Jauniešiem par uzvaru pēdējā kārtā vēl pacīnīsies Gustavs
Graudiņš un Kevins Bernhards.

Svētdien notika starptautisko sacensību Mazā balva 3.kārta.
Pēdējā 4.kārta plānota aprīlī. Šoreiz dalībnieku skaits bija
mazāks kā pirmajās divās kārtās. Tomēr šo sacensību galvenais
tiesnesis Ervīns Svīķis piedāvāja tādu izspēles sistēmu,lai
dalībnieki varētu aizvadīt 10 spēles katrs. Var teikt-tāds
„neliels” izturības pārbaudes turnīrs. Arī tajā redzējām gan
tuvākus,gan tālākus viesus. Patraucēja tas,ka šai pat dienā
daudzi labi spēlētāji piedalījās citos turnīros.Tomēr priecē
tas,ka blakus pieaugušajiem,arī senioriem,bija viens no
republikā labākajiem zēniem savā vecumā
Gustavs Graudiņš.

Mazās balvas 3.kārtā pieaugušajiem pirmais trijnieks:1.Juris
Siliņš (Smiltene), 2.Guntis Lezdiņš (GTK Aloja), 3.Aivars
Dulbergs (Alūksne)

Labākais seniors: Jānis Kārkliņš (Sigulda),
jaunietis: Gustavs Graudiņš (GTK Aloja)

Labākais

Protams-liels paldies arī šoreiz „Aloja-Starkelsen”
dāvātajām balvām sacensību uzvarētājiem!

par

Aivars Auseklis

Noskaidroti aizvadītā
labākie sportisti

gada

16. februārī Staiceles kultūras namā pasākumā “Alojas novada
sporta laureāts 2018” godināja aizvadītā gada labākos
sportistus, trenerus un
sporta entuziastus.

Sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētāja

vietnieks Jurģis Rācenis, sakot paldies par aizvadītā gada
panākumiem,
izcīnītajām uzvarām.

Pavisam tovakar pasniedza astoņas balvas dažādās ar sportu
saistītās nominācijās. Pirmā balvu par ieguldījumu
Alojas novada sportā 2018. gadā saņēma sporta trenere Alise
Putraima par ļoti
nozīmīgu un labu darbu Alojas novada iedzīvotāju labā,
pievēršot novadniekus
veselīgam dzīvesveidam, vadot vingrošanas nodarbības un
piedaloties veselības
veicināšanas projektos. Šai nominācijai bija izvirzīti arī
Mārcis Vītols, Kaspars Riekstiņš, Jānis
Sedlenieks, Imants Dalka,
Silva Stumpe, Aldis Pinka, Vizma Tiltiņa, Jānis
Valaņins un Maksims Halatins.

Alojas novada labākās sportistes balvu saņēma Alojas
Ausekļa vidusskolas skolniece Eva
Bitmane. Viņa pērn piedalījusies

Latvijas

čempionātā

vieglatlētikā U-14
grupā, 1000 m skrējienā ierindojoties 6.vietā, startējusi arī
Latvijas
čempionāta atlases sacensībās vieglatlētikā telpās U-14 vecuma
grupā tāllēkšanā,
iegūstot 4.vietu. Viņai arī 8.vieta Latvijas čempionātā 1000
m skrējienā
telpās U-14 grupā, kas norisinājās Ogrē. Nominācijai
bija izvirzīta arī Liene Prikaza,
Megija Matvijuka, Inga Haritonova un Signe Erdmane.

Labākā sportista
tituls tika karatē sportistam Mārcim Skrīvelim. Viņš nopelnus

guvis Rīgas atklātajā čempionātā RTKK (1. un 2. vieta),
sacensībās
“Baltic Shotakan” – 3. vieta, Tallin Bulldog Internacional
karatē čempionātā 2.
vieta, Salaspils International Cup 1.vieta (16-17g.), Latvijas
WKF karatē
čempionātā 1.vieta (16-17g.), Jūrmalas kausā 3.vieta (18+),
Tukums Open Hayasi
Cup – 2.vieta (18+) un Somijā Nordic karatē čempionātā 3.vieta
(16-17g.).
Labākā sportista titulam bija nominēti arī Mārcis Vītols,
Renārs Krastiņš un Alvis Jaunzems.

Alojas novada jaunās cerības balva šogad futbolistam Markusam
Ķirsim. Viņš guvis panākumus Latvijas Jaunatnes čempionātā
Meistarības
grupā (2 vieta), kļuvis par Latvijas Jaunatnes izlases U-15
dalībnieku, ieguvis
2.vietu vieglatlētikas sacensībās augstlēkšanā (1,65 m),
3.vietu tāllēkšanā
(5,04m), bet 5. vietu lodes grūšanā. Markuss ir arī Latvijas
U-16 izlases
spēlētājs un piedalījies
Jaunatnes daļas

Latvijas

Futbola

Federācijas

rīkotajā jauno futbolistu Talantu skatē. Nominācijai tika
pieteikti arī Mikus Kristiāns
Trauliņš,
Eduards Dūrens, Kitija Rjabinova, Eva Bitmane, Alvis Jaunzems.

Alojas novada sportiskākās
ģimenes godam bija izvirzīta Vītolu ģimene, Stumpu
ģimene, Konrādu ģimene
un Jaunzemu ģimene, bet par sportiskākajiem atzīta Indras
Celmiņas un Kaspara Rozīša ģimene. Visa ģimene aktīvi piedalās
novada sporta pasākumos.

Nominācijā „Labākā sporta organizācija” balvu saņēma motoklubs
„ASB”. Viņi organizē sacensības Alojas novadā, tostarp
Staicelē ar viņu gādību aizvadīts Nacionālā kausa motokrosa 2.
posms motosportā. Klubs piedalās arī Latvijas čempionātā.
Nominēti tika arī FK „Staiceles BEBRI” un BK „Aloja”.

Par Alojas novada labāko komandu atzīta
Alojas Ausekļa vidusskolas komanda, kas starptautiskās
sacensībās “Brašais
ugunsdzēsējs” Jelgavā ieguvusi 1 vietu, Latvijas čempionātā
junioriem un
jauniešiem ugunsdzēsības sportā Valkā 3.vietu. 3.vieta arī
stafetē, kur par 1 sekundi zaudēja 2.vietai, bet
izvēršanās kaujā izcīnīja 1.vietu. Šis ir sasniegums, kādu
pirms 40 gadiem
uzstādīja Alojas meitenes. Sacensību kopvērtējumā meiteņu
komanda ieguva
3.vietu. Nominācijai tika izvirzīta arī komanda “Staiceles
BEBRI”, BK “Aloja”,
Alojas volejbola komanda, Vidzemes karatē klubs, Motoklubs
„ASB” un galda tenisa komanda “ALOJA”.

Par ilggadēju ieguldījumu Alojas novada sportā balvu saņēma
sporta skolotājs un treneris Imants Dalka. Viņš sagatavojis un
izaudzinājis virslīgas spēlētājus futbolā, tostarp divi
audzēkņi nonākuši Vidzemes izlasē (Endijs Pļaviņš, Jānis
Siktārs) un viens Latvijas Jaunatnes izlasē (Ķirsis Markuss).
Viņš ir ilggadējs sporta skolotājs, treneris Alojas novada
sporta skolā, ugunsdzēsības pulciņa vadītājs. Ar viņa gādību
Alojas Ausekļa vidusskolas komandām ugunsdzēsības sportā un
futbolā gūti panākumi Latvijas mērogā. Arī skolu sacensībās
vieglatlētikā audzēkņi ieguvuši 35 medaļas un 12 pirmās
vietas. Nominācijai tika pieteikti arī Jānis Puidītis, Jānis
Sedlenieks, Aldis Pinka un Normunds Šķepasts.

Vakara gaitā
pateicības un piemiņas zīmes saņēma biedrību un organizāciju
izvirzītie
cilvēki: Eduards Dūrēns
(Vidzemes karatē klubs), Lauma Aleksandra Auziņa
(ugunsdzēsības sporta meiteņu
komanda), Haralds Siktārs (ugunsdzēsības sporta puišu
komanda), Jānis Blaumanis (basketbola klubs “Aloja”), Didzis
Plusniņš (volejbola komanda
“Aloja”), Toms Smiļģis (futbola komanda “Evertons”), Ronalds
Līsmanis (futbola
klubs “Staiceles Bebri”). Makšķernieku biedrība
“Ūdensrozes” pateicas Arnoldam Grebežniekam, Staiceles
mednieku biedrība
“Mežkungs” – Eināram Bērziņam, Braslavas mednieki – Jānim
Bitmanim, Mednieku
biedrība “Mežgravas” – Jānim Grīnbergam, Vilzēnu novusa
komanda – Sergejam
Fiļipovam, motoklubs “ASB”- Raimondam
Homko, motoklubs “Aloja”- Ritvaram
Kupcim, galda tenisa klubs
“Aloja” – Gustavam Graudiņam, komanda
“PKU” Puikule – Jānim Ričardam Rudzītim.

Ar uzstāšanos pasākumā priecēja karsējmeitenes „Dreamteem”
no Rīgas. Aizvadītā gada sezonu sportisti noslēdza ar balli un
dejām. Pasākumu
vadīja Staiceles kultūras nama vadītāja Inga Neimane un
Staiceles Sporta
profesionālās vidusskolas audzēkne Agnese Medne.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

GTK „Aloja” starti janvārī
Alojas
sporta hallē notika 11. Mazās Balvas starptautisko sacensību
galda tenisā II

kārta. Šajā kārtā startēja 33 sportisti no Latvijas un
Igaunijas .

Netrūka spraigu un pārsteigumiem bagātu spēļu . Tā
valmierietis Guntis Lezdiņš kurš sacensībās pārstāv GTK
„Aloja”,iekļuva šo sacensību pusfinālā,kur gan zaudēja daudz
jaunākajam mazsalacietim Mārtiņam Svīķim, taču spēlē par III
vietu ar 3:2 veterānu duelī pārspēja smiltenieti Juri
Siliņu,kurš jau ierasti daudzus gadus finālos cīnās par
vadošajām vietām.

Finālā par I vietu arī šo sacensību ilggadējs
dalībnieks,cīnoties par vadošajām vietām,Antti Luigemaa
no
Pērnavas pārspēja Mārtiņu

Svīķi.

Tā II kārtas izcīņas laureāti šoreiz:

1.vieta Antti Luigemaa (Pērnava EST)

2.vieta Mārtiņš Svīķis (Alojas GTK)

3.Guntis Lezdiņš (Alojas GTK)

1.vieta sievietēm Daina Ročāne (Cēsis)

1.vieta veterāniem Juris Siliņš (Zelta
veterāni)*

Labākais jaunietis Gustavs Graudiņš (Alojas
GTK)

Labākais
ārzemnieks Taavi Raidmets Pērnava EST)*

* Šajās nominācijās
kopvērtējumā .

netiek vērtēti I –III vietu ieguvēji

Janvāra pēdējās dienās Rīgā turpinājās Republikas komandu
čempionāta III kārta. ALOJA- AP komanda 2.līgas čempionātā
pēc 3. spēļu kārtas šobrīd kopvērtējumā atrodas čempionāta
līderu pozīcijās. Gaidām pēdējo 4.kārtu un izslēgšanas spēles.
Ar mainīgām sekmēm Republikas čempionātā startē otra GTK
Aloja

komanda –ALOJAS

NSK

Tautas I līgā.

Aivars
Auseklis

Janvāris
–
GTK
veiksmju mēnesis

„ALOJA”

Janvāra vidus bija ļoti veiksmīgs GTK „ALOJA” sportistam
Gustavam Graudiņam. Intensīvais treniņu darbs atmaksājās.
Liepājas Olimpiskajā centrā noskaidrojās uzvarētāji 2019.gada

Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs galda tenisā C grupā
(2006.gadā dzimušiem un jaunākiem). Vispirms Gustavs izcīnīja
III vietu zēnu grupā individuāli,bet pēc tam zēnu dubultspēlēs
kopā ar Markusu Riekstu un jauktajās dubultspēlēs kopā ar
Alisi Gūtmani vēl divas III vietas Apsveicam !!! Par to
protams gandarījums arī visiem GTK biedriem un treniņu
partneriem Alojā.

Arī Alojas novada atklātais čempionāts galda tenisā
skolniekiem un pieaugušajiem sasniedzis „ekvatoru”. Notikušas
jau 3 sacensību kārtas. Trešajā kārtā pieaugušajiem uzvarētāju
trijniekā: 1.vietā Artis Golubovs; 2.vietā Mārtiņš Anševics;
3.vietā Aivars Balodis .

Pēc 3 kārtām pieaugušajiem kopvērtējumā
līderis ir Guntis Legzdiņš. Šobrīd 2.un 3.vietā attiecīgi
Artis Golubovs un
Mārtiņš Anševics.

Jauniešiem kopvērtējumā pirmajā vietā pārliecinoši ir Gustavs
Graudiņš; 2.vietā

Kevins Bernhards; 3.vietā Alans Bernhards .

Var tikai paslavēt kluba dalībniekus, kuri tikpat labprāt
,kā startēt republikas un starptautiskajās sacensībās,piedalās
arī kluba organizētajās sacensībās novadā.

Aivars
Auseklis

