
Ventspilnieku panākumi sportā 2008. gadā 
 

• Eiropas čempionātā šorttrekā, kas norisinājās Ventspilī no 18.janvāra līdz 20.janvārim sporta 
skolas "Spars" audzēknis Haralds Silovs izcīnīja  zelta medaĜas 1500 m un 3000 m distancēs un  
sudraba medaĜu 1000m distancē, kĜūstot par absolūto  Eiropas  čempionu kopvērtējumā. 

 
• Eiropas čempionātā svarcelšanā Linjano (Itālijā) Viktors Ščerbatihs  svara kategorijā virs 105 kg 

izcīnīja zelta medaĜu absolūtajā vērtējumā, paceĜot  447 kg (raušanas disciplīnā  195 kg  un 
grūšanas disciplīnā 252 kg). Līdz šim Eiropas čempionātā  Ščerbatihs ir  uzvarējis četras reizes - 
2001., 2005., 2006. un 2007. gadā. 

  
• Pasaules un Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā  jauniešiem, kas norisinājās Igaunijas pilsētā 

Jogevā sudraba medaĜas izcīnīja Edijs Sergejs, MārtiĦš ZaĜmežs, Ivars ZaĜmežs, Oskars 
Langmanis, bet bronzas medaĜas JevgēĦija Prokopenko un Jūlija Prokopenko. 

  
• Atzīstamus panākumus 3. pasaules vieglatlētikas veterānu čempionātā telpās, kas norisinājās 

Klermonteferānā (Francijā) guva Valdis Cela - vecuma grupā no 60 gadiem līdz  64 gadiem 
pieccīĦā ar 4236 punktiem izcīnīja zelta medaĜu. Valdis trīssoĜlēkšanā ar  rezultātu 11 m 30 cm 
izcīnīja sudraba medaĜu, bet kārtslēkšanā ar rezultātu 3 m 40 cm ierindojās 3. vietā. 

  
• 2008. gadā Ventspilī norisinājušās  vairākas Eiropas un pasaules līmeĦa sacensības: no 18. Līdz 20. 

janvārim  Eiropas čempionāts šorttrekā, no 9. līdz 16. martam  pasaules meistarsacīkstes 
hokejā sievietēm pirmajā divīzijā,  maijā Eiropas čempionāts orientēšanās sportā. 

  
• No 25.maija līdz 1.jūnijam Latvijas Orientēšanās Federācija ar Ventspils domes atbalstu pirmo 

reizi Latvijā, tieši Ventspilī organizēja Eiropas Čempionātu orientēšanās sportā, kurā piedalījās 
labākie orientieristi no gandrīz visām Eiropas valstīm (pārstāvētas bija 30 valstis).  

 
• No 13. jūnija līdz 15. jūnijam Ventspilī norisinājās   nozīmīgākais notikums Latvijas sportā – 

Latvijas II Olimpiāde. Sacensības notika  22 sporta veidos. Ventspils bija Olimpiādes galvenā 
sacensību norises vieta, bet sacensības norisinājās arī GrobiĦā (stenda šaušana), Usmā (burāšana), 
Jūrmalā (airēšanā) un Brocēnos (smaiĜošana un kanoe). 
 
Ventspils pilsētas komandu Latvijas II Olimpiādē  pamatā   pārstāvēja sporta skolas "Spars" 
audzēkĦi.  Ventspilnieki  piedalījās 16 sporta veidos un  kopumā izcīnīja 69 dažāda kaluma 
medaĜas,  tajā skaitā 25 zelta medaĜas, 21 sudraba medaĜa un 23 bronzas medaĜas. 
 
Lielāko medaĜu skaitu (23) izcīnīja vieglatlēti – 10 zelta, 5 sudraba un 8 bronzas medaĜas. Zelta 
medaĜas vieglatlētikā izcīnīja: Inna Poluškina 3000 m kavēkĜu skrējienā uzrādīja rezultātu 9:51,56 
un laboja Latvijas rekordu, šėēpa mešanā  Ēriks Rags 85,05 m, tas ir viĦa sezonas labākais  
rezultāts, Sinta OzoliĦa šėēpa mešanā, augstlēkšanā Normunds Pūpols, 110 m/b Kārlis Daube, 400 
m/b Gatis Spunde, 200 m un 400 m/b  Sandra Krūma, 3000 m/šė. Konstantīns Savčuks, 5000 m 
skrējienā Valērijs Žolnerovičs.   
 
Zelta medaĜas izcīnīja svarcēlāji Viktors Ščerbatihs (svara kategorijā virs 105 kg), IĜja Menšikovs 
(svara kategorijā līdz 105 kg), Toms Tomčiks (svara kategorijā līdz 77 kg), Vitālijs Kovtuns (svara 
kategorijā līdz 85 kg),  kanoe airēšanā  Andrejs Prokopenko,  tenisā Oskars Vaskis un Edžus 
Brakanskis, riteĦbraukšanā Raivis Belohvoščiks un Maksims Nikolajenko, džudo OĜegs FiĜipovs, 
boksā Nikolajs GrišuĦins, stenda šaušanā Ăirts Dzintars,  taekvondo Jūlija Kuzmina  un vīriešu 
basketbola komanda. 

 

• Jūlija mēnesī ventspilnieks Ansis Brūns Polijā izcīnīja 3.vietu pasaules čempionātā junioriem 
šėēpa mešanā, trenera Jura Petroviča vadībā. 

 



• Augustā Olimpiskajās spēlēs Pekinā startē 5 Ventspils sportisti un gūst atzīstamus panākumus: 
Viktors Ščerbatihs svarcelšanā izcīnīja 3.vietu svara kategorijā virs 105 kilogramiem; Sinta 
OzoliĦa šėēpa mešanā iekĜuva finālā un izcīnīja 11.vietu ar jaunu Latvijas rekordu - 60,13;  Ēriks 
Rags šėēpa mešanā izcīnīja 13.vietu. Olimpiskajās spēlēs Pekinā startēja arī Valērijs Žolnerovičs 
un Inna Poluškina. 
 

• Augustā Paraolimpiskajās spēlēs Pekinā ventspilniece Ivonna Gailīte, startējot Latvijas izlases 
sastāvā sēdvolejbolā izcīnīja 7.vietu. 

 
• Pasaules un Eiropas  čempionāta sacensībās veterāniem  svarbumbu celšanā ArhangeĜskā 

(Krievijā) Eduards Trusevičs  vecuma grupā no 60 gadiem līdz 65 gadiem izcīnīja pasaules 
čempiona titulu svarbumbu grūšanā  un Eiropas čempiona titulu svarbumbu raušanā, grūšanā un 
divcīĦā, bet  Andrejs Roăis vecuma grupā no 50 līdz 54 gadiem pasaules čempionātā izcīnīja 
sudraba medaĜu svarbumbu grūšanā, kā arī  sudraba medaĜas Eiropas čempionātā  svarbumbu 
raušanā, grūšanā un divcīĦā. 
 

• Oktobrī futbola kluba “Ventspils” komanda izcīnīja trīskārtējo LMT Virslīgas čempiona titulu.  
 

• Novembrī Ventspils sportists Nikolajs GrišuĦins Eiropas čempionātā boksā Liverpūlē svara 
kategorijā līdz 81 kg izcīnīja bronzas medaĜu. Pēc neatkarības atjaunošanas N.GrišuĦins ir pirmais 
bokseris, kam izdevies iegūt medaĜu Eiropas čempionātā. 

 


