
 

Ventspilnieku panākumi sportā 2004. gadā 
 

• 2004. gadā no 2. līdz 4. jūlijam Ventspilī notika lielākais valsts sporta pasākums – Latvijas 
Olimpiāde. Latvijas Olimpiādē 23 sporta veidos piedalījās 3267 sportisti no 26 rajoniem un 7 
lielākajām Latvijas pilsētām. Latvijas Olimpiādē tika izcīnīti 213 medaĜu komplekti 159 
disciplīnās. Ventspils pilsētu 15 sporta veidos pārstāvēja 197 sportisti, kuri izcīnīja 19 zelta, 9 
sudraba un 16 bronzas medaĜas. Ventspils pilsēta ar iegūtajiem 1277,5 punktiem izcīnīja 3. vietu 
Latvijā. 

  
• 2004. gadā futbola klubs "Ventspils" otro gadu pēc kārtas izcīnīja Latvijas kausu, bet Latvijas 

čempionātā – bronzas medaĜa. UEFA kausa izcīĦā komanda kvalificējās 1. kārtai.  
 

• Futbola klubs "Venta" izcīnīja tiesības 2005. gadā spēlēt Latvijas čempionātā virslīgā. 
 

• Basketbola klubs "Ventspils", izcīnot zelta medaĜas Latvijas čempionātā, kĜūst par pieckārtējiem 
Latvijas čempioniem. 
 

• Latvijas meistarsacīkstēs basketbolā senioru komanda 6. gadu pēc kārtas izcīnīja zelta medaĜas. 
 

• Latvijas čempiona nosaukumu boksā (svara kategorijā 75 kg) izcīnīja Nikolajs GrišuĦins. 
 

• Zelta medaĜu Latvijas čempionātā džudo cīĦā izcīnīja Vladislavs ČerĦavskis,  bet bronzas medaĜas  
- Vadims Popovs un Felikss Belousovs. 
 

• Latvijas čempionātā smaiĜošanā un kanoe airēšanā Latvijas čempiones nosaukumu izcīnīja D. 
Tuča, A. Propopenko – sudraba medaĜa, A. Fedorenko sudraba un bronzas medaĜas, bet 
A.Dobrožanskis  - zelta un sudraba medaĜas dažādās laivu klasēs un distancēs. 
 

• Latvijas čempionātā novusā sievietēm 1. vietu izcīnīja Velga Nestore. 
 

• Latvijas čempionātā kērlingā Olimpiskā centra "Ventspils" sieviešu komanda izcīnīja sudraba 
medaĜas. 
 

• Pasaules čempionātā ASV Ročesterā Virves vilkšanas klubs "Velkonis" klubu komandu 
konkurencē svaru klasē 720 kg izcīnīja sudraba medaĜas. 
 

• Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā svaru klasē 90+ kg Vasilijs GiĦko izcīnīja sudraba 
medaĜu un uzstādīja 2 Latvijas rekordus. 
 

• Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā  senioriem sudraba medaĜu izcīnīja Eduards Trusēvičs, 
bet svaru stieĦa spiešanā guĜus Juris Judko izcīnīja zelta medaĜu, uzstādot Eiropas rekordu. 
 

• Motokluba "Rodeo" motosportists Ivo Šteinbergs izcīna Eiropas un pasaules junioru čempiona 
titulu 125 cm3 klasē. Ivo ir otrais Eiropas sportists, kuram vienā gadā izdevies izcīnīt Pasaules un 
Eiropas čempionu titulus. 
 

• Pasaules čempionātā bobslejā 2003./2004. gada sezonā Gata Gūta ekipāža ierindojās 10. vietā 
divniekiem un 14. vietā četriniekiem. 
 

• 2004. gada Atēnu olimpiskajās spēlēs startēja ventspilnieks Ēriks Rags šėēpa mešanā, ar rezultātu 
83,14m izcīnot 7. vietu. ViĦa labākais rezultāts šajā sezonā – 85,83 m. 
 

• 2004./2005.g. basketbola klubs "Ventspils" Baltijas Basketbola Līgā izcīnīja 4.vietu. 
 


