
Ventspilnieku panākumi sportā 2007. gadā 
 

• Taizemē norisinājās Pasaules čempionātā svarcelšanā, kur Olimpiskā centra "Ventspils" 
atbalstītais sportists Viktors Ščerbatihs svara kategorijā virs 105 kg, paceĜot 442 kilogramus 
(raušanā 202 kg un grūšanā 240 kg), izcīnīja zelta medaĜu, savukārt  Eiropas čempionātā, kas 
notika  Strasbūrā,  Viktors Ščerbatihs  izcīnīja  Eiropas čempiona titulu, paceĜot  445 kilogramus. 
Līdz šim Eiropas čempionātā Ščerbatihs ir uzvarējis 2001., 2005. un 2006. gadā. 
 

• Eiropas čempionātā virves vilkšanā  sudraba medaĜas klubu komandām svara kategorijā līdz 720 
kg izcīnīja virves vilkšanas kluba "Velkonis" komandas dalībnieki. Kluba 14 darbības gados 
komandas  uzrādījušas augstus sportiskos rezultātus – 32 reizes izcīnījušas Latvijas čempiona 
titulu, divas reizes Eiropas čempiona titulu un četras reizes pasaules čempiona titulu.  
 

• Pasaules kausa izcīĦas sacensībās kamaniĦu sportā Olimpiskā centra "Ventspils" atbalstītais 
sportists MārtiĦš Rubenis  kopvērtējumā ar 432 punktiem izcīnīja 6. vietu, bet  atsevišėos   
pasaules kausa posmos sasniegti teicami rezultāti – 8. posmā Vācijā 4. vieta, 9. posmā Siguldā 2. 
vieta, kā arī izcīnīta 1. vieta "Suzuki Challenge Cup" sacensībās. 

  
• 2007. gadā  Ventspils pilsētas jaunie sportisti – sporta skolas "Spars" audzēkĦi ir sasnieguši 

atzīstamus rezultātus  Eiropas un pasaules junioru un jaunatnes čempionātos vieglatlētikā  un  
Eiropas Jaunatnes olimpiādē. 

 
• Edgars RūtiĦš Pasaules jauniešu vieglatlētikas čempionātā izcīnīja bronzas medaĜu šėēpa mešanā 

ar rezultātu 74,65 m un 1. vietu  Eiropas  Jaunatnes olimpiādē šėēpa mešanā ar rezultātu 71,87 m. 
Eiropas čempionātā vieglatlētikā  U-23 , kas norisinājās Ungārijā,  Kārlis Alainis šėēpa mešanā ar 
rezultātu 76,83m  izcīnīja 2.vietu, bet Madara Palameika šėēpa mešanā ar rezultātu 57,07 m 
ierindojās 3. vietā, savukārt Eiropas čempionātā vieglatlētikā junioriem Sinta OzoliĦa šėēpa 
mešanā ar rezultātu 57,01 m  izcīnīja sudraba medaĜu. 

  
• Panākumus guvuši arī  jaunie  basketbolisti Jānis Strēlnieks un Oskars Virsis, kuri  Eiropas 

čempionātā U-18, kas norisinājās Spānijā Madridē,  Latvijas izlases komandas sastāvā izcīnīja 3. 
vietu. 

 
• Latvijas  2007. gada Jaunatnes Olimpiādē Ventspils komanda izcīnīja 5 zelta, 12 sudraba un 16 

bronzas medaĜas. 
 

• Pasaules  čempionātā svarbumbu celšanā  Vasilijs GiĦko svaru kategorijā virs 90 kg izcīnīja 
1.vietu,  garajā ciklā 10 minūtēs  95 reizes uzceĜot divpudu bumbu.  

 
• Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā  Vasilijs GiĦko izcīnīja 2. vietu, Jevgenija Prokopenko un 

Artūrs Tančins izcīnīja trešo vietu, savukārt  junioru grupā Edijs Sergejs izcīnīja 2. vietu, bet 
pieaugušo konkurencē 3. vietu, un MārtiĦš ZaĜmežs izcīnīja 3. vietu junioru grupā.   

  
• Vladislavs ČerĦavskis  pasaules čempionātā kaujas sambo izcīnīja 2. vietu. 

 
• Veiksmīgs ir futbola kluba "Ventspils" sniegums. 2007. gada Latvijas čempionātā kluba 

komanda  izcīnīja zelta medaĜu, kĜūstot par divkārtējiem  Latvijas čempioniem, kā arī izcīnīja 
Latvijas kausu, bet 2008. gada Latvijas kausa izcīĦā – 2. vietu. 2008. gadā otru reizi kluba 
pastāvēšanas vēsturē komanda piedalās UEFA čempionu līgā. 

  
• Basketbola  klubs  "Ventspils" Latvijas čempionātā 2006./2007.gada sezonā  izcīnīja  sudraba 

medaĜas, bet  2007./2008.gada sezonā bronzas medaĜas, kā arī piedalījās ULEB kausā izcīĦā. 
  

• Ar panākumiem 2007. gada  pasaules un Eiropas čempionātos startējuši seniori. Pasaules 
čempionātā vieglatlētikā veterāniem, kas norisinājās Itālijā, Austra Reinberga vecuma grupā no 80 
gadiem līdz 84 gadiem izcīnīja zelta medaĜu lodes grūšanā un sudraba medaĜas 100 m skrējienā un 
diska mešanā. 

 


