Apsveicam mūsu skolas 8. – 9. klašu futbola komandu ar izcīnīto 3. vietu
Kurzemes rajona sacensībās.
Ir 9.septembris, ceturtdiena, kad ir pienācis lielais fināls un mūsu skolas
zēniem jādodas uz 71. vidusskolu, lai cīnītos par medaļām. Plkst. 14.30 ierodamies
71. vidusskolas futbola laukumā, kurā jau mūs sagaida fināla pretinieka komandas –
71. vidusskola, Anniņmuižas vidusskola un Iļģuciema vidusskola. Kamēr mūsu zēni
iesildās tikmēr treneris Māris dodas uz izlozi, lai uzzinātu pret ko mums būs jāspēlē
pusfinālā. Izrādījās, ka tieši pret mājinieku komandu, 71. vidusskolu. Plkst. 15.00
sākās lielais gadsimta mačs. Pirmajās minūtes pretinieki ir mūs iedzinuši aizsardzības
zonā, pateicoties lieliskai darbībai mūsu vārtsargam Ralfam, kurš glāb komandu no
vārtu zaudējumiem. Pēc nospēlētajām 10 minūtēm rezultāts uz tablo rāda 0:0, tad seko
stūra sitiens pie mūsu vārtiem , diemžēl bumba neveiksmīgi atsitās pret mūsu
spēlētāju un ieripoja vārtos, rezultāts 0:1 mājinieku komandai, 71. vidusskolai, par
labu. Tā arī beidzās pirmais puslaiks.
Sākoties otrajam puslaikam, mūsu zēni ar lielu cīņas sparu devās laukumā, lai
atspēlētos. Sekoja vairāki uzbrukumi uz pretinieku vārtiem kur Artūram Kuļešovam
bija lieliska iespēja raidīt bumbu pretinieka vārtos, bet šoreiz pretinieka vārtsargs bija
meistarīgāks. Pagājušas 8 minūtes otrajā puslaikā, un pretinieks pārkāp noteikumus,
lieliska iespēja lai mūsu zēni izlīdzinātu rezultātu. Gustavs Mežulis raida centrējumu
uz pretinieka vārtiem, kur neveiksmīgi nospēlē vārtsargs, atsitot bumbu sev priekšā,
nedaudz pietrūka lai ātrāk pieskrietu pie bumbas Vilis Vītols, kas raidītu bumbu
tukšos vārtos, bet diemžēl atkal vārtsargs bija veiklāks. Līdz ar to skanot fināla
svilpei- 0:1 71. vidusskolas labā. Mūsu puišiem spēle par 3.vietu.
Plkst.15.40 sākās spēle par 3. vietu, kur mūsu puišiem jāspēlē pret Iļģuciema
vidusskolu. Pirmie uzbrukumi no pretinieku komandas sekoja ļoti bieži un bīstami,
laikam tādēļ, ka zēni vēl nevarēja samierināties ar to, ka pirmajā spēlē zaudēja ar 0:1.
Tad trenera labie vārdi mūsu puišus iedvesmoja, un jau pēc pāris minūtēm Vilis Vītols
ar lielisku sitienu panāca 1:0 mūsu labā. Pēc gūtajiem vārtiem puiši sāka parādīt
lielisku spēli, un vairāk sāka kontrolēt bumbu laukumā. Tad sekoja vārtu birums,
Artūrs Kuļešovs panāca 2:0, vēlāk jau 3:0, un Kelvins Ņečājevs panāca 4:0. Skanot
fināla svilpei mūsu zēni izcīnīja lielisku uzvaru ar 4:0 līdz ar to izcīnot 3.vietu. Liels
paldies mūsu skolas puišiem – Artūram Kuļešovam, Ralfam Henkuzenam, Gustavam
Mežulim, Artim Ķezberim, Kelvinam Ņečājevam, Emadi Miladam Patrikam, Arvim
Šēniņam, Ilmāram Začestam un Vilim Vītolam.

