1980./81. sezona
Pasaules meistarsacīkstēs Stokholmā un Gēteborgā pārliecinoši
uzvarēja PSRS izlase, izšķirošajā spēlē sagraujot sudraba medaļu
ieguvējus zviedrus (13:1).
Veiksmīgs sākums – neizdevušās beigas
Grabovskis, sākot ar šo sezonu, strādāja Bulgārijā, savukārt Rīgas
Dinamo meistarkomandu pārņēma divkārtējais pasaules čempions, PSRS
Nopelniem bagātais treneris Vladimirs Jurzinovs. Viņam palīdzēja
Rozenbergs un Maskavas Augstākās treneru skolas absolvents
Beskašnovs. Pēc trīs gadu “karadienesta” mājās atgriezās Balderis.
Formāli viņš joprojām skaitījās PSRS izlases kandidāts, taču kopš
atgriešanās Rīgā vairs nepiedalījās nevienā kaut cik nozīmīgā turnīrā,
izņemot
1983.
gada
pasaules
meistarsacīkstes.
Tihonovam
“nepaklausīgie” nebija vajadzīgi. Turpretim dinamiešu saimē Balderi
uzņēma atplestām rokām. Kā gan savādāk? Latvijas hokeja septiņdesmito
gadu izcilākie sasniegumi taču nesaraujami saistīti ar Baldera vārdu!
Rīgas Dinamo vairs nespēlēja Deņisovs, Odincovs un E.Vasiļjevs.
Komandu papildināja vairāki otršķirīgi hokejisti, kuri bija izrādījušies
lieki Maskavas kluba biedriem. Vairums no viņiem pie pirmās izdevības
steidzās atpakaļ uz Maskavu, bet vietā allaž nāca jauni viendienīši.
Jurzinova laikā Rīgas Dinamo pārvērtās par kaut ko līdzīgu “Lielā brāļa”
bāzes komandai.
PSRS meistarsacīkstes šosezon risinājās pēc nedaudz izmainītas
formulas. Vispirms notika priekšsacīkstes četros riņķos, pēc tam sešas
labākās komandas turpināja cīņu par medaļām, savukārt pārējās cīnījās ar
stiprākajām pirmās līgas vienībām par tiesībām arī nākamajā sezonā
startēt augstākajā līgā. Līdz ar to turnīra tabulas vidusdaļas komandām,
pie kurām tradicionāli piederēja arī Rīgas Dinamo, mērķis bija skaidrs –
iekļūt sešiniekā. Rīdzinieki turnīru sāka ļoti veiksmīgi, pirmajās sešās
kārtās zaudējot tikai vienu punktu. Vispirms mūsējie savā laukumā
pārliecinoši pieveica Salavatu Julajevu (6:2). Grūtāk klājās pret
čeļabinskiešiem. Pēdējās trešdaļas sākumā vadībā izvirzījās viesi, bet tad

Balderis panāca lūzumu – vienus vārtus guva pats, divreiz pēc viņa
piespēlēm to izdarīja Dobrohotovs, un beigās rīdzinieku pārsvars bija
visai iespaidīgs (7:4). Pēc tam mūsējie uzvarēja arī Minskā. Ļoti
aizraujoši risinājās spēle Maskavā pret turienes Dinamo. Jau 20. sekundē,
saņēmis teicamu Baldera piespēli, Šostaks izlauzās starp diviem
mājinieku aizsargiem un guva vārtus. Dramatiska izvērtās spēles izskaņa.
Trīs minūtes pirms beigām pirmo reizi vadībā izvirzījās mājinieki, taču
vienpadsmit sekundes pirms beigu signāla Vikulovs panāca neizšķirtu
(3:3). Ļeņingradā un savā laukumā pret Kijevas Sokol mūsējie atkal
svinēja uzvaras, izvirzoties otrajā vietā aiz Maskavas Spartaka.
Nākamajā kārtā abas līdervienības tikās Rīgā. Kaut gan sākumā Reps
izvirzīja vadībā mūsējos, tomēr dinamieši nespēja pārvarēt nedrošību,
pieļāva daudz kļūdu aizsardzībā un beigu beigās zaudēja (2:5). Radās
iespaids, ka dinamieši ir apmulsuši no neierasti augstās vietas turnīra
tabulā. Dinamieši it kā vairs neticēja savām spējām. Sekoja vēl trīs
zaudējumi un divas tikpat neizteiksmīgas trešdaļas Rīgā pret Kriļja
Sovetov. Pēdējā trešdaļā mūsējie pēkšņi pārvērtās līdz nepazīšanai –
cīnījās ātri, azartiski, aktīvi lietoja spēka paņēmienus, likvidēja divu vārtu
deficītu un beigās “izrāva” uzvaru (5:4). Nākamajā kārtā mūsējie
pārliecinoši sakāva minskiešus (6:0). Ļoti svarīga bija spēle pret
Maskavas Dinamo – uzvaras gadījumā mūsējie izvirzītos trešajā vietā.
Pirmo trešdaļu rīdzinieki aizvadīja lieliski (3:1). Tomēr izrādījās, ka
rīdzinieki psiholoģiski vēl nav gatavi cīņai par medaļām – tāpat kā pret
spartakiešiem mūsējie atdeva iniciatīvu pretiniekiem un galu galā zaudēja
(4:6).
Kā vienmēr ļoti principiāla bija spēle ar ACSK. Sākumā divus vārtus
guva armijnieki. Līdz pārtraukumam rīdzinieki ar Abalmasova un
Tiškova metieniem stāvokli līdzsvaroja, bet otrajā trešdaļā pavisam
aizmirsa sākotnējo biklumu, un Abalmasovs izvirzīja vadībā mūsējos.
Tomēr pēdējā trešdaļā rīdzinieki neizturēja (3:5). Toties Maskavā pret
Spartaku mūsējie nospēlēja ļoti apņēmīgi. Lielisks bija Vasiļonoks.
Pirmos vārtus otrās trešdaļas vidū guva maskavieši, taču jau pēc divām
minūtēm Šostaks sologājienā panāca izlīdzinājumu. Vēl pēc minūtes
Antipovs izvirzīja vadībā rīdziniekus. Pēdējās trešdaļas vidū, kad mūsējie
cīnījās trijatā, spartakieši panāca neizšķirtu (2:2). Līdz Ziemassvētku
brīvdienām rīdzinieki turnīra tabulā nostabilizējās ceturtajā vietā.

Pārtraukumā mūsējie aizvadīja piecas treniņspēles Čehoslovakijā, visās
gūstot uzvaras, un pārveda mājās balvu par pirmo vietu Sokolovas turnīrā.
Janvāra vidū, kad atsākās PSRS meistarsacīkstes, komandā vairs nebija
Hatuļeva, kura pārkāpumu mērs beidzot bija pilns. Mūsējie pārveda divus
punktus no Kijevas, savā laukumā pārspēja ļeņingradiešus un
voskresenskiešus. Taču nākamajās septiņās spēlēs rīdzinieki ieguva tikai
vienu punktu. Maskavā mūsējie bezcerīgi zaudēja ACSK vienībai (1:6).
Bija skaidri jūtams, ka dinamieši jau pirms spēles samierinājušies ar
neizbēgamo. Turpretim Rīgā pret Salavatu Julajevu mūsējie gribēja bez
īpašas piepūles paņemt sev “pienākošos” divus punktus, bet piedzīvoja
rūgtu vilšanos. Abpusēji kļūdainā spēlē pelnīti uzvarēja centīgākie – šajā
gadījumā tie bija ufieši (1:2). Rīdzinieku pašpārliecinātību nomainīja
nedrošība, un zaudējumi sekoja cits citam.
Februāris un marts pagāja nervozā cīņā par vietu finālsešiniekā.
Neveiksmju sēriju mūsējie pārtrauca savā laukumā pret Kijevas Sokol
(4:0). Dramatiska izvērtās cīņa ar Maskavas Dinamo. Spēles sākumā
mūsējie pārsteidza maskaviešus ar straujiem pretuzbrukumiem un ar
Freimaņa un Abalmasova metieniem guva divus vārtus. Otrajā trešdaļā
viesi izlīdzināja rezultātu. 58. minūtē H.Vasiļjevs vēlreiz izvirzīja vadībā
rīdziniekus, bet jau pēc minūtes Maļcevs panāca neizšķirtu (3:3). Pēc
zaudējumiem izbraukumā Spartakam un ASK mūsējie noslīdēja astotajā
vietā. Cerības uz vietu sešiniekā tobrīd vairāk līdzinājās sapnim, turklāt
arī savā laukumā pret Minskas Dinamo mūsējie pēc rupjām aizsardzības
kļūdām jau sākumā ielaida divas ripas. Skatītāji sāka izsmējīgi aplaudēt
viesiem. Tas līdzēja! Pēc divām minūtēm rīdzinieki izvirzījās vadībā un
juceklīgās spēles izskaņā guva uzvaru (6:4). Pēc tam mūsējie nervozā cīņā
pieveica Kriļja Sovetov. Otrās trešdaļas vidū rīdzinieki izvirzījās vadībā
(2:1) un, pateicoties galvenokārt Vasiļonoka meistarībai, nosargāja šo
rezultātu. Uzvarot arī Ufā un Čeļabinskā, dinamieši pēdējā brīdī tomēr
“iespraucās” kārotajā sešiniekā. Finālspēles notika maijā. Izcīnot vēl
divas uzvaras un piedzīvojot trīs zaudējumus, rīdzinieki ierindojās
piektajā vietā. Tiekoties ar līdzjutējiem, Jurzinovs neslēpa apmierinātību
ar paveikto.
Juniori iekļūst finālā

Latvijas Bērzs pēc neveiksmes iepriekšējā sezonā atkal spēlēja otrajā
līgā. Mūsējie sāka veiksmīgi – pirmajās astoņās kārtās zaudēja tikai vienu
punktu. Tomēr pēc tam Latvijas Bērzs sāka slīdēt lejup un sezonas
noslēgumā ierindojās tikai septītajā vietā.
Iepriecināja Dinamo juniori (treneri Rešetņikovs, Banovs), pēc astoņu
gadu pārtraukuma iekļūdami PSRS labāko komandu skaitā. Finālturnīrs
notika aprīļa beigās Severodoņeckā. Rīdziniekiem bija labas izredzes
iekļūt pirmajā četriniekā, diemžēl, izšķirošajā spēlē pret ACSK vienību
mūsējie pēdējās minūtēs ielaida divus vārtus un izlaida uzvaru no rokām
(4:4). Kopvērtējumā nācās samierināties ar piekto vietu. Par turnīra
labāko vārtsargu atzina Samoilovu. Arī Dinamo jaunieši (J.Antonovs un
Agureikins) cīnījās daudz veiksmīgāk kā agrāk, izcīnot ceturto vietu zonā.
Republikas meistarsacīkstēs pārliecinošu uzvaru izcīnīja Dinamo
juniori. Rīgas meistarsacīkstēs uzvarēja RVR vīri (H.Vītoliņš II),
Ķekavas jaunieši (Kupčs), Latvijas Bērza pusaudži (Krastiņš) un vecākās
grupas zēni (Krastiņš), Dinamo vidējās grupas zēni (Ronis) un jaunākās
grupas zēni (Skudra). “Zelta ripas” vecākajā grupā pirmo vietu izcīnīja
Valmieras rajons, vidējā grupā – Proletāriešu rajons, jaunākajā grupā –
Valkas rajons.
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Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Vladimirs Bistrovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Guntis Bāliņš, Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins,
Agris Freimanis, Viktors Hatuļevs, Anatolijs Kramskojs,
Vladimirs Krikunovs, Vjačeslavs Nazarovs, Jevgeņijs
Popihins,
Sergejs Vikulovs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Anatolijs Antipovs, Helmuts Balderis,
Viktors Dobrohotovs, Vladimirs Golovkovs,
Anatolijs Jemeļjaņenko, Igors Koržilovs, Vladimirs Lubkins,
Sergejs Ņikitins, Juris Reps, Sergejs Skosirevs, Mihails
Šostaks,
Andrejs Tiškovs, Sergejs Tolstihs, Haralds Vasiļjevs,
Aleksandrs Veselovs, Germans Volgins
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Mihails Beskašnovs, Edgars Rozenbergs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
7. vietā – Latvijas Bērzs
vārtsargi: Viktors Durnovs, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Māris Baldonieks, Juris Dzenis, Gorbatovs, Andrejs Kaļiņins,
Andrejs Maticins, Sergejs Nikolajevs, Vasilijs Tihonovs
uzbrucēji: Guntars Balodis, Mihails Deņisovs, Aleksandrs Golubovičs,
Sergejs Ivčenko, Sergejs Koroļovs, Vitālijs Poļakovs,
Boriss V. Ponomarjovs, Sergejs Povečerovskis, Gints Ritums,
Igors Rodionovs, Jevgeņijs Semerjaks, Edmunds Vasiļjevs,
Valerijs Vauļins, Germans Volgins, Sergejs Vtorņikovs
galvenais treneris: Aleksandrs Kļinšovs

Republikas čempionāts
1.vietā – Dinamo
vārtsargi: Guntis Kārkliņš, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Guntis Bāliņš, Vladimirs Bogdanovs, Vladimirs Gorbatovs,
Juris Krūmiņš, Andrejs Maticins, Germans Milušs, Jurijs
Rakovs,
Ivo Rubļevskis, Andrejs Tumševics, Viktors Žiženkovs
uzbrucēji: Aleksandrs Beļavskis, Valerijs Bočins, Aleksandrs Fiļipovs,
Vladimirs Gaņins, Sergejs Ivčenko, Normunds Karpinskis,
Ēriks Kaža, Jevgeņijs Linkēvičs, Vilnis Pavlovskis,
Igors Rodionovs, Nikolajs Sirotkins, Viktors Smirnovs,
Aigars Straume, Oļegs Šeļjags, Valerijs Vauļins,
Germans Volgins, Sergejs Vovčeks, Andris Zaharevskis
galvenais treneris: Vladimirs Rešetņikovs
treneris: Jevgeņijs Banovs

1981./82. sezona
Kanādas kausa izcīņas finālā PSRS negaidīti smagi sagrāva Kanādu
(8:1). Arī pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Somijā pārliecinoši
uzvarēja PSRS.

Bīstamajā zonā
Rīgas Dinamo veterāns Reps pārgāja trenera darbā uz Latvijas Bērzu,
bet vietā nāca Beļavskis, Froļikovs, Maticins, Samoilovs, Semerjaks.
Jurzinovu kritizēja par spēlētāju pārvilināšanas politiku, taču treneris savu
izvēli pamatoja pavisam vienkārši – vietējiem puišiem trūkstot
viselementārako hokeja iemaņu, arī fiziskais rūdījums esot nepietiekams.
Jurzinovam lielā mērā bija taisnība. Tiesa, iepriekšējā sezonā labu
sniegumu nodemonstrēja Rīgas Dinamo juniori, un labākie no viņiem
(Beļavskis, Maticins, Samoilovs) šīs sezonas gaitā debitēja meistaros,
taču ar to vien bija par maz. Pirms trim gadiem savu darbību uzsāka
specklases Rīgas 55. vidusskolā, taču šīs skolas audzēkņu laiks vēl nebija
pienācis. Starp citu, šajā sezonā 55. vidusskolā tika izveidots hokeja
internāts, lai arī talantīgākajiem lauku puišiem būtu iespēja regulāri
trenēties. Taču pagaidām nācās samierināties ar to, ka Rīgas Dinamo gadu
no gada papildināja iebraucēji. Diemžēl, arī viņi ne vienmēr spēja
nodemonstrēt tādu sniegumu, kas apmierinātu prasīgos Latvijas hokeja
cienītājus.
PSRS meistarsacīkstes atkal notika pēc jaunas sistēmas – pēc
priekšsacīkstēm komandas sadalījās trijās finālgrupās pa četri. Turnīra
grafiks bija spraigāks kā jebkad agrāk – vairums spēļu notika ar vienas
dienas intervālu. Mūsējie sāka ļoti neveiksmīgi: pirmajās trīspadsmit
kārtās guva tikai divas uzvaras (Kijevā un Voskresenskā), nospēlēja
neizšķirti Čeļabinskā un piedzīvoja desmit zaudējumus, turnīra tabulā
nostabilizējoties pēdējā vietā. Aizraujošākā spēle Rīgā izdevās pret
ACSK. Karavīri iesāka pavirši, un ripas abu komandu vārtos bira kā no
pārpilnības raga. Pateicoties galvenokārt Makarova-Larionova-Krutova
maiņas pūlēm, beigās grūtu uzvaru tomēr izcīnīja viesi (7:8).
Mūsējie spēlēja smagnēji, neprecīzi, pieļāva taktiskas un tehniskas
kļūdas. Vislielākās problēmas sagādāja aizsardzība un vairākuma
realizācija. Jurzinovs neveiksmes centās izskaidrot ar paaudžu maiņu. Pēc
pērnajā sezonā gūtās traumas vēl joprojām komandai nevarēja palīdzēt
Nazarovs. Balderi izmēģināja visās iespējamās maiņās, taču spēle
nevedās. Vienīgi Vasiļonoks turējās godam.
Pirmo uzvaru Rīgā mūsējie sagaidīja tikai 14. kārtā pret Kriļja Sovetov
(11:4). Pēc tam dinamieši pieveica arī Traktoru un Sokol (abās – 7:5).

Rezultativitāte uzbrukumā liecināja, ka rīdzinieku spēles kvalitāte
patiešām nedaudz uzlabojusies, arī tabulā dinamieši vairs nebija vienīgie
pastarīši, bet nostājās līdzās citiem tādiem pašiem bēdu brāļiem. Ļoti
svarīga bija cīņa savā laukumā pret Saratovas Kristālu. Abas komandas
atradās vienlīdz smagā situācijā. Šoreiz piedzīvojumiem bagātā spēlē
veiksmīgāki izrādījās rīdzinieki (8:7).
Pēc Ziemassvētku pārtraukuma ierindā atgriezās Nazarovs – tūdaļ
nostabilizējās komandas sniegums aizsardzībā. Savā laukumā pret Ižstaļ
mūsējie nospēlēja gandrīz “kā vecos labos laikos” (10:4). Dinamiešu
liktenis izšķīrās pēdējās priekšsacīkšu kārtās. Cīņa pret Kristālu aizritēja
tikpat haotiski kā visa sezona. Pirmajā trešdaļā pārliecinošā vadībā
izvirzījās saratovieši (0:4), beigās uzvaru svinēja rīdzinieki (6:4). Pēc tam
mūsējie pieveica arī Himik (3:1) un pakāpās līdz astotai vietai, kas
garantēja vietu augstākajā līgā arī nākamajā gadā. Finālturnīrā rīdzinieku
sniegums palika iepriekšējā līmenī. Izcēlās vienīgi Balderis, deviņās
spēlēs gūstot piecpadsmit vārtus. Tomēr uz pasaules meistarsacīkstēm
Tihonovs Balderi nepaņēma.
Pirmais Talsu rajona čempionāts
Latvijas Bērzu atstāja vairums pieredzējušo spēlētāju – palika vienīgi
Dzenis, Vas.Tihonovs un E.Vasiļjevs. Pārējie bija juniori. Iesācējs bija arī
komandas galvenais treneris Vorobjovs. Sezonas vidū Vorobjovs pārgāja
uz Rīgas Dinamo, un Latvijas Bērzu pārņēma Rozenbergs. Rīdzinieku
sniegums bija ļoti nestabils. Mūsējie pieveica abas turnīra līdervienības –
izbraukumā Toljati Torpedo (4:1), savā laukumā Harkovas Dinamo (4:2,
6:2). Taču Latvijas Bērzs bija vienīgā komanda, kas zaudēja pastarītim –
Arhangeļskas Spartakam. Turnīra beigās mūsējie ierindojās astotajā vietā.
Droši spēlēja vārtsargs Samoilovs, uzbrukumā izcēlās maiņa
Povečerovskis-Semerjaks-E.Vasiļjevs. Vājākais posms bija aizsardzība.
Šeit labākais bija Maticins.
Junioriem un jauniešiem svarīgākais bija starts PSRS 5. Tautu
spartakiādē Noriļskā. Juniori (treneri Agureikins, Rešetņikovs un Zaicevs)
ierindojās 13. vietā, jaunieši (A.Siliņš, Banovs un Baldonieks) – 12. vietā.
Republikas meistarsacīkstēs pirmās vietas liktenis izšķīrās turnīra
pēdējā spēlē, kurā Ķekava (Opits) uzvarēja jauniešu izlasi (4:3). 1967.–
68. gadā dzimušie puiši sacentās LPSR spartakiādē. Finālspēlē Latvijas

Bērzs I (A.Siliņš) pieveica Latvijas Bērzu II. “Zelta ripas” jaunākajā
grupā uzvarēja Stučka, vidējā – Cēsis, vecākajā – Saldus.
Ša jā sezonā notika pirmais Talsu rajona čempionāts. Hokeja dzīvi
Talsos organizē jaunais un enerģiskais LVFKI absolvents Imants Ziediņš.
Pateicoties Ziediņa un viņa domubiedru darbam, ar laiku Talsos tika
izbūvēta mākslīgā ledus slidotava, 1990. gadā tā tika apjumta. Hokeja
halle ar katru gadu kļūst aizvien ērtāka un mājīgāka. Tiesa, Talsu hokeja
laukumam ir būtisks trūkums – tas ir mazāks, nekā paredzēts hokeja
noteikumos. Tādēļ hokeja spēles Talsos notiek nedaudz īpatnēji,
piemēram, laukuma spēlētāju skaits katrā komandā ir nevis pieci, bet
četri. Lai nu kā, Talsi kļuvuši par ievērojamu Kurzemes hokeja centru.
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Turnīrs par 5.–8. vietu

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Vladimirs Bistrovs, Vitālijs Samoilovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins, Agris Freimanis,
Andrejs Kaļiņins, Anatolijs Kramskojs, Vladimirs Krikunovs,
Valerijs Kuzņecovs, Andrejs Maticins, Vjačeslavs Nazarovs,
Jevgeņijs Popihins, Sergejs Vikulovs

uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Helmuts Balderis, Aleksandrs Beļavskis,
Aleksejs Froļikovs, Vladimirs Golovkovs,
Anatolijs Jemeļjaņenko, Igors Koržilovs, Vladimirs Lubkins,
Andrejs Morozovs, Igors Morozovs, Sergejs Ņikitins,
Sergejs Povečerovskis, Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs
Skosirevs,
Mihails Šostaks, Andrejs Tiškovs, Sergejs Tolstihs,
Edmunds Vasiļjevs, Haralds Vasiļjevs, Aleksandrs Veselovs,
Germans Volgins
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Mihails Beskašnovs, Edgars Rozenbergs (līdz janvārim),
Pjotrs Vorobjovs (kopš janvāra)

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
8. vietā – Latvijas Bērzs
vārtsargi: Guntis Kārkliņš, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Guntis Bāliņš, Igors Dončuks, Juris Dzenis, Juris Krūmiņš,
Andrejs Maticins, Vjačeslavs Nazarovs, Rubļevskis,
Vasilijs Tihonovs, Viktors Žiženkovs
uzbrucēji: Aleksandrs Beļavskis, Aleksandrs Golubovičs, Sergejs
Ivčenko,
Kārlis Kalniņš, Ēriks Kaža, Normunds Karpinskis,
Sergejs Povečerovskis, Gints Ritums, Igors Rodionovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Aigars Straume, Oļegs Šeļjags,
Edmunds Vasiļjevs, Valerijs Vauļins, Aleksandrs Veselovs,
Sergejs Vovčeks, Andris Zaharevskis
galvenais treneris: Pjotrs Vorobjovs (līdz janvārim),
Edgars Rozenbergs (kopš janvāra)
treneri:
Aleksandrs Kļinšovs (līdz janvārim), Juris Reps,
Vladimirs Rešetņikovs (kopš janvāra)

Republikas čempionāts

Ķekava
vārtsargi: Aleksejs Trigubjuks, Andrejs Zaķis
aizsargi: Valentīns Bļugers, Oļegs Bogdanovs, Mihails Paskars,
Sandis Sīpols, Valdis Vitkovskis
uzbrucēji: Nikolajs Aleksejenko, Guntars Balodis, Anatolijs Čerņavskis,
Rūdolfs Forstmanis, Ziedonis Grava, Juris Pauderis,
Aleksandrs Pirko, Igors Prokofjevs, Juris Reps, Juris Šaicāns,
Ēriks Šendo, Igors Žurzdins
treneris: Uldis Opits

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
V.Ņikitins (Jauniešu izlase)
aizsargs:
Nikolajs
Aleksejenko
(Ķekava)
uzbrucējs:
Aleksandrs
Beļavskis
(Jauniešu izlase)
rezultatīvākais:
Aleksandrs Beļavskis (Jauniešu izlase)

1982./83. sezona

Pasaules un Eiropas meistarsacīkstes Rietumvācijā notika pēc jaunas
sistēmas. Vispirms astoņas komandas sacentās priekšsacīkstēs, pēc kuru
rezultātiem noteica Eiropas čempionus. Finālā četras labākās komandas
atsāka cīņas “no nulles”. Izšķirošajā cīņā par pasaules čempiona titulu
PSRS nospēlēja neizšķirti ar Čehoslovakiju (1:1). Labāka iegūto un
zaudēto vārtu starpība pirmajā vietā izvirzīja PSRS vienību, kuras
sastāvā pēdējo reizi bija iekļauts arī Balderis.
Balderis – trīskārtējs pasaules čempions
Rīgas Dinamo vairs nespēlēja Jemeļjaņenko un Krikunovs. Sezona
aizritēja visai vienmuļi – bez īpašiem satricinājumiem vai galvu
reibinošiem panākumiem. Uzvaras mijās ar zaudējumiem tikpat regulāri,
kā dienu ikvakaru nomaina nakts. Šis ritms visas sezonas laikā nojuka
tikai pāris reizes. Oktobra beigās rīdzinieki zaudēja četras spēles pēc
kārtas, savukārt, janvārī izcīnīja četras uzvaras pēc kārtas. Priekšsacīkstēs
mūsējie izcīnīja piekto vietu un iekļuva otrajā finālgrupā. Atlikušās spēles
neko nemainīja – rīdzinieki tā arī palika piektie. Sava talanta cienītājus
iepriecināja Balderis, otro reizi kļūdams par PSRS meistarsacīkšu
rezultatīvāko hokejistu. Cīņa par rezultatīvākā spēlētāja godu risinājās
līdz pat priekšsacīkšu pēdējai kārtai, kurā mūsējie savā laukumā pieveica
Salavatu Julajevu (9:5), bet Balderis nopelnīja sešus punktus, apsteidzot
savu sīvāko sāncensi – spartakieti Koževņikovu. Bet tabulā, kurā uzskaita
visus augstākajā līgā gūtos vārtus, sākot ar pašu pirmo sezonu 1947. gadā,
Balderis sasniedza maģisko skaitli 250 un vēlāk to arī pārsniedza. Pēc
divu gadu pārtraukuma Balderis atkal piedalījās pasaules meistarsacīkstēs
un izcīnīja savu trešo pasaules čempiona zelta medaļu. Savukārt, Maticins
un Volgins kļuva par pasaules junioru čempioniem. Sezonas beigās LPSR
Hokeja federācija noteica Dinamo labākos spēlētājus: vārtsargs
Vasiļonoks, aizsargs Nazarovs, uzbrucējs Balderis – visi trīs kopā ar
komandu bija nogājuši garo ceļu no otrās grupas līdz augstākajai līgai.
Par sezonas labāko debitantu atzina Semerjaku. Latvijas Bērzs otrajā līgā
nospēlēja neveiksmīgi, četrpadsmit komandu konkurencē ierindojoties
desmitajā vietā.

Republikas meistarsacīkstēs uzvarēja Latvijas Bērza jaunieši (treneri
A.Siliņš, Baldonieks), sīvā cīņā apsteidzot ķekaviešus un Dinamo
juniorus. Dinamiešu rindās ļoti rezultatīvi spēlēja Čeļabinskas hokeja
audzēknis Znaroks, Eiropas čempions jauniešiem. “Vārpas”
meistarsacīkstēs uzvarēja Ķekava (Opits), jauniešu grupā – Valmiera
(Grāpēns). Republikas jaunatnes meistarsacīkstēs pirmo vietu izcīnīja
Latvijas Bērzs (A.Siliņš, Baldonieks), “Zelta ripas” vecākajā grupā –
Cēsis, vidējā – Ķekava, jaunākajā – Gulbene.
1982. gada 1. septembrī durvis vēra “Dinamo” hokeja skola (direktors
Davidovs, treneri Agureikins, Baldonieks, Kļinšovs, A.Siliņš). Savukārt,
fabrikā “Ausma” sāka ražot aizsarginventāru 8-10 gadus veciem
hokejistiem. Tas deva cerību, ka ar laiku hokejs Latvijā atkal piedzīvos
uzplaukumu.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Turnīrs par 5.–8. vietu

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Vitālijs Jerohins, Vitālijs Samoilovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins, Anatolijs Kramskojs,
Valerijs Kuzņecovs, Andrejs Maticins, Vjačeslavs Nazarovs,
Jevgeņijs Popihins, Sergejs Vikulovs, Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Helmuts Balderis, Aleksandrs Beļavskis,
Vladimirs Dudins, Aleksejs Froļikovs, Vladimirs Golovkovs,
Igors Koržilovs, Vladimirs Lubkins, Sergejs Mančenko,
Sergejs Ņikitins, Pjotrs Prirodins, Jevgeņijs Semerjaks,
Sergejs Skosirevs, Oļegs Šeļjags, Mihails Šostaks,
Andrejs Tiškovs, Haralds Vasiļjevs, Germans Volgins
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Mihails Beskašnovs, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
10. vietā – Latvijas Bērzs
vārtsargi: A.Carjovs, Guntis Kārkliņš, Vadims Ņikitins

aizsargi:

Guntis Bāliņš, Juris Dzenis, Agris Freimanis,
Konstantīns Grigorjevs, Vladimirs Jurzinovs, Konstantīns
Kikass,
Juris Krūmiņš, N.Moskaļenko, Aivars Muste,
Aleksandrs Sokolovs, Andrejs Taboļins, Vasilijs Tihonovs,
Eduards Zelčs, Viktors Žiženkovs
uzbrucēji: Aleksandrs Beļavskis, Raitis Brakšs, V.Fedorinovs,
Sergejs Gapejenko, Sergejs Ivčenko, Kārlis Kalniņš,
Normunds Karpinskis, G.Manzurovs, Vadims Mihailovs,
N.Mozgaļovs, Sergejs Povečerovskis, Gints Ritums,
N.Rubļevskis, V.Sosņins, Nikolajs Tolstiks, Valerijs Vauļins,
Edmunds Vasiļjevs
galvenais treneris: Edgars Rozenbergs (līdz janvārim),
Ēvalds Grabovskis (kopš janvāra)
treneri:
Juris Reps, Vladimirs Rešetņikovs

Republikas čempionāts

Latvijas Bērzs
vārtsargi: Viktors Afoņins, Artūrs Irbe
aizsargi: Māris Baldonieks (spēlējošais treneris), Konstantīns
Grigorjevs,
Mārtiņš Grundmanis, Ulvis Katlaps, Valerijs Knirks,
Sergejs Nikolajevs
uzbrucēji: Mihails Deņisovs, Fetkuļins, Vjačeslavs Malovs,
Vladimirs Mandriks, Ervīns Masaļskis, Jānis Prutāns,

Varis Pujāts, Pāvels Putruns, Guntis Stupeņš, Igors Šaloņins,
Uldis Teivāns, Vilnis Vabolis, Edmunds Vasiļjevs,
Aleksejs Zalovkins, Andris Zvirbulis
galvenais treneris: Andris Siliņš
Rezultatīvākais spēlētājs:
Bērzs)

Mihails Deņisovs (Latvijas

1983./84. sezona
Olimpiskajās spēlēs Sarajevā uzvarēja PSRS, izšķirošajā spēlē
pieveicot Čehoslovakiju (2:0).
Junioriem – sudrabs!
Jau gadiem ilgi PSRS izlases interešu vārdā visi valsts labākie spēlētāji
tika sapulcināti vienkopus ACSK rindās. Pārējās komandas līdz ar to,
protams, tika noplicinātas. Kopš Tihonova pārcelšanās uz ACSK
armijnieki soļoja no uzvaras uz uzvaru. Arī PSRS izlase šajā laikā bija
praktiski neuzvarama. Tikai vienu reizi Tihonova vadītā komanda
piedzīvoja sāpīgu neveiksmi – Leikplesidas olimpiādē. Taču pēc četriem
gadiem Sarajevā PSRS izlase izcīnīja arī olimpiādes zeltu. Tātad
funkcionāru nospraustie mērķi bija sasniegti. Turpretim PSRS čempionāts
kļuva aizvien neinteresantāks, un visneinteresantākā no visām bija
1983./84. gada sezona, kad ACSK pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem
turnīra tabulā izauga līdz gluži fantastiskiem apmēriem. 44 spēlēs
armijnieki izcīnīja 43 uzvaras, apsteidzot sudraba medaļu ieguvējus par
28 punktiem! Rīdzinieku augstākais “sasniegums” pret ACSK bija
zaudējums ar piecu vārtu starpību. Dabiski, ka sabiedrības interese par
vietējām sacensībām mazinājās – arī Rīgā pēc olimpiskā pārtraukuma
tribīnēs parādījās neparasti daudz tukšu vietu. Turklāt dinamieši spēlēja
savā ierastajā līmenī, ierindojoties 8. vietā. Komandai ardievas teica
H.Vasiļjevs. No jaunajiem sastāvā visdrošāk iekļāvās Znaroks. Vārtsargi
Vasiļonoks un Samoilovs demonstrēja apmēram vienlīdzīgu sniegumu.
Samoilovs atvairīja trīs soda metienus. Samoilova īpašais ķēriens uz

“sodiem” atklājās pirmssezonas turnīrā Popradā, kur “bullīšu” sērijas tika
izpildītas pēc katras spēles. Rezultatīvākais uzbrucējs kā parasti bija
Balderis. Viņš pārsniedza 300 vārtu robežu augstākajā līgā. Labākos
Dinamo hokejistus šoreiz noteica skatītāji: vārtsargs – Vasiļonoks,
aizsargi – Maticins un Durdins, uzbrucēji Balderis, Froļikovs un Lubkins.
Latvijas Bērzs otrajā līgā ierindojās sestajā vietā. 1984. gada 16. februārī
Rīgā pret Kirovočepeckas Olimpiju (8:3) pirmo reizi vārtus PSRS
meistarsacīkšu spēlē sargāja Artūrs Irbe. Sezonas beigās komanda pati
noteica savus labākos spēlētājus – vārtsargs Ņikitins, aizsargs Vauļins,
uzbrucējs Povečerovskis.
Lielu panākumu guva Dinamo juniori (treneris Kļinšovs). PSRS
meistarsacīkšu finālturnīrā Andropovā* rīdzinieki izcīnīja otro vietu. Par
turnīra labāko vārtsargu atzina Irbi. Lūk, “sudraba komandas” sastāvs:
vārtsargi A.Irbe un O.Eiduks, aizsargi V.Beļakovs, K.Grigorjevs,
M.Grundmanis, V.Jurzinovs, K.Kikass, A.Monahovs, D.Zinovjevs,
uzbrucēji I.Brezgins, S.Gapejenko, O.Gross, S.Kirilovs, O.Maslovs,
V.Sosņins, I.Šaloņins, V.Vabolis, A.Vaičuls, A.Zalovkins.
Vietējās sacensībās gandrīz visus laurus plūca Latvijas Bērza komandas
(treneri Baldonieks, A.Siliņš, H.Vītoliņš), uzvarot gan republikas
meistarsacīkstēs, gan Rīgas meistarsacīkstēs pieaugušo, jauniešu,
pusaudžu un jaunāko zēnu grupās. Vienīgi vecāko zēnu grupā pirmo vietu
izcīnīja Dinamo (Hmeļņickis). Interesanti atzīmēt, ka jaunāko zēnu grupā
spēles risinājās divkārt samazinātā laukumā. “Zelta ripas” jaunākajā
grupā uzvarēja Valkas rajons (Vasiļkovskis), vidējā un vecākajā grupā –
Stučkas rajons (Kļeščenogovs).
Brīvā olimpiāde Toronto
Tā dēvētās Brīvās olimpiādes ideja dzima 1979. gadā kā protests pret
olimpisko spēļu sarīkošanu Maskavā. Pirmā Brīvā olimpiāde notika 1980.
gadā Toronto (Kanādā), un tajā piedalījās trimdas sporta pārstāvji:
ukraiņi, armēņi, lietuvieši, igauņi un latvieši. 1984. gada jūlijā turpat
Toronto notika otrā Brīvā olimpiāde. Šoreiz sacensību programmā bija
iekļauts arī hokejs. Toronto latvieši izveidoja komandu šādā sastāvā:
A.Aveniņš, J.Bērziņš, A.Briedītis, R.Cicurskis, A.Dzintars, E.Innes,
P.Jansons, A.Kelle, J.Krastiņš, J.Kudrašovs, D.Kuksis, L.Kuksis,
E.Legzdiņš, A.Miezītis, V.Paulēns, Z.Pērkons, E.Robežnieks, E.Skilliņš,

P.Skilliņš, G.Šteins. Trenera pienākumus uzņēmās Juris Bērziņš. Mūsējie
startēja neveiksmīgi, zaudējot gan lietuviešiem (5:6), gan ukraiņiem (4:7).
Labākais spēlētājs komandā bija centra uzbrucējs Juris Kudrašovs, kurš
ilgus gadus ar panākumiem startēja Internacionālās Hokeja līgas un
Ontario līgas klubos. Kudrašovs, piemēram, bija Toledo Goaldiggers
kapteinis, kad šī vienība 1975. gadā izcīnīja uzvaru IHL. Toreiz
finālsērijas pēdējā (septītajā) spēlē Kudrašovs guva izšķirošos vārtus un
devās saņemt Tērnera kausu – to pašu, kuru pēc daudziem gadiem izcīnīja
Irbe, Ozoliņš un Ignatjevs. Savukārt, Toronto latviešu vienība
turpmākajos gados startēja dažādās vietēja mēroga līgās, vairākkārt
ierindojoties godalgotās vietās.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Valerijs Jerohins, Vitālijs Samoilovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Sergejs Akulovs, Viktors Avdejevs, Leonīds Beresņevs,
Vladimirs Durdins, Anatolijs Kramskojs, Valerijs Kuzņecovs,
Andrejs Maticins, Vjačeslavs Nazarovs, Jevgeņijs Popihins,
Andrejs Taboļins, Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Helmuts Balderis, Aleksandrs Beļavskis,
Vladimirs Dudins, Aleksejs Froļikovs, Vladimirs Golovkovs,
Normunds Karpinskis, Vladimirs Lubkins, Sergejs Ņikitins,
Sergejs Povečerovskis, Pjotrs Prirodins, Jevgeņijs Semerjaks,
Sergejs Skosirevs, Oļegs Šeļjags, Mihails Šostaks,
Valerijs Vauļins, Germans Volgins, Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Mihails Beskašnovs, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
6. vietā – Latvijas Bērzs

vārtsargi: Artūrs Irbe, Valerijs Jerohins, Guntis Kārkliņš, Vadims
Ņikitins
aizsargi: Guntis Bāliņš, Agris Freimanis, Konstantīns Grigorjevs,
Mārtiņš Grundmanis, Vladimirs Jurzinovs, Ulvis Katlaps,
Konstantīns Kikass, Juris Krūmiņš, Aleksandrs Sokolovs,
Guntis Stupeņš, Eduards Zelčs, Viktors Žiženkovs
uzbrucēji: O.Brezgins, Sergejs Gapejenko, Valerijs Igumnovs,
Sergejs Ivčenko, Kārlis Kalniņš, Normunds Karpinskis,
Sergejs Kirilovs, Sergejs Mančenko, N.Mozgaļovs,
Sergejs Povečerovskis, Nikolajs Sirotkins, V.Sosņins,
Nikolajs Tolstiks, Vilnis Vabolis, Aleksandrs Vaičuls,
Valerijs Vauļins, Edmunds Vasiļjevs, A.Zvirbulis
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis
treneri:
Juris Reps, Vladimirs Rešetņikovs

Republikas čempionāts

Latvijas Bērzs
vārtsargi: Artūrs Irbe, Ēriks Miļūns
aizsargi: Māris Baldonieks (spēlējošais treneris), A.Gailis,
Konstantīns Grigorjevs, Mārtiņš Grundmanis,
Voldemārs Karpēvičs, Valerijs Knirks, Guntis Stupeņš
uzbrucēji: Ringolds Arnītis, Aleksandrs Kerčs, Eduards Lasenbergs,
Andrejs Monahovs, Ivo Pētersons, Varis Pujāts,
Nikolajs Sirotkins, Žanis Smons, Raimonds Stūris, Aigars

Šulcs,
Uldis Teivāns, Vilnis Vabolis, Aleksejs Zalovkins,
Andris Zvirbulis
galvenais treneris: Andris Siliņš

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
Artūrs Irbe (Latvijas Bērzs)
aizsargs:
Mārtiņš
Grundmanis
(Latvijas Bērzs)
uzbrucējs:
Aleksandrs
Beļavskis
(Dinamo)
rezultatīvākais:
Aleksandrs Beļavskis (Dinamo)

1984./85. sezona
1984. gada septembrī trešo reizi notika Kanādas kausa izcīņa.
Uzvarēja kanādieši, pusfinālā pieveicot PSRS (3:2 pagarinājumā) un
finālā – Zviedriju (5:2, 6:5). Pasaules meistarsacīkstēs Prāgā pirmās
vietas likteni izšķīra Čehoslovakijas uzvara pret Kanādu (5:3).
Neveiksmīga sezona ar skumju izskaņu
Rīgas Dinamo vairs nespēlēja Nazarovs, klāt nāca Grigorjevs,
Grundmanis, Kerčs. Šoreiz komanda atteicās no savas ierastās stratēģijas
– spēkus uzkrāt pamazām sezonas gaitā. “Iešūpoties” neatlika laika, jo jau
līdz decembrim tika noskaidrots labāko astotnieks, kurā iekļūt, protams,
gribēja arī rīdzinieki. Tādēļ sagatavošanās posmā tika forsēti atlētisma
treniņi. Mūsējie iepriecināja “Sovetskij Sport” turnīra spēlē pret ACSK.
Sīvā cīņā minūti pirms beigām uzvaru “izrāva” armijnieki (3:4), taču
dinamieši droši turējās pretī superklubam, liekot saprast, ka beidzot
pārvarējuši savu biklumu, un turpmāk ar mūsējiem atkal būs jārēķinās
ikvienam pretiniekam.

PSRS meistarsacīkstes rīdzinieki sāka ar neizšķirtiem Sverdlovskā un
Čeļabinskā. Pirmo spēli savā laukumā mūsējie aizvadīja pret Maskavas
kluba biedriem. Divas trešdaļas risinājās līdzvērtīga spēkošanās, taču
beigās rīdzinieki piedzīvoja smagu sakāvi (1:7). Pirmo uzvaru mūsējie
izcīnīja pret Sokol (3:2). Pēc tam sekoja neizšķirts pret Kriļja Sovetov, bet
nākamajā izbraukumā – trīs zaudējumi pēc kārtas. Laikraksta “Sports”
redakcijā sāka pienākt sašutuma pilnas līdzjutēju vēstules. Hokeja
cienītāju neapmierinātības izvirdums uz laiku līdzēja – nākamajās divās
spēlēs rīdzinieki uzvarēja Spartaku un Torpedo. Bet turpmāk komandu
atkal mētāja kā pa viļņiem – negaidīti pārliecinošas uzvaras (Maskavā
pret Kriļja Sovetov 7:0 un Spartaku 7:3) mijās ar nepatīkamiem
zaudējumiem.
Pirms spēles pret ACSK pie Sporta pils bija vērojams sen neredzēts
skats – lieko biļetīšu tīkotāji. Šoreiz dinamieši attaisnoja līdzjutēju
uzticību – nodemonstrēja maksimālu pašatdevi. Mūsējie lietoja ciešu
presingu; lielisks vārtos bija Vasiļonoks, sevišķi spēles beigās, kad nācās
izturēt pretinieku neatlaidīgo spiedienu. Pirmo reizi pēc piecu gadu
pārtraukuma rīdzinieki atņēma armijniekiem punktu (2:2).
Cīņa par vietu astotniekā neatslāba līdz pat priekšsacīkšu beigām.
Nepieciešamos punktus, kas palīdzēja noturēties “virs svītras”, mūsējie
izcīnīja pēdējās spēlēs Rīgā: pret Automobilistu (3:2) un Traktoru (3:3).
Ziemas brīvlaikā Balderis, Durdins, Prirodins un Vasiļonoks Maskavas
Dinamo sastāvā aizbrauca uz Kanādu, kur sacentās ar “kļavas lapu”
olimpiskās izlases kandidātiem. Balderis desmit spēlēs guva desmit
vārtus, lielisks bija arī Vasiļonoks. Pēc kādas spēles Edmonton Oilers
pārstāvji piedāvāja Balderim noslēgt līgumu – atradīšoties vieta pat vienā
maiņā ar Grecki. Toreiz Balderis bija spiests atteikties no vilinošā
piedāvājuma.
PSRS meistarsacīkšu otro posmu mūsējie aizvadīja ļoti neveiksmīgi, 14
spēlēs izcīnot tikai piecus punktus. Trešā posma spēles par 4.–8. vietu
Rīgā aizritēja pie pustukšām tribīnēm – pat visfanātiskākie hokeja
cienītāji sāka zaudēt interesi par savu komandu. Jurzinovs tika kritizēts
aizvien uzstājīgāk – viņam pārmeta, ka pēdējo piecu gadu laikā Rīgas
Dinamo sastāvā izmēģināti 32 iebraucēji, no kuriem tikai deviņi spējuši
iekļauties komandas pamatsastāvā. Turpretim pašmāju audzēkņi netika
pie vārda. Visbiežāk šajā sakarībā tika minēts Freimanis. Bāliņš un

Karpinskis, neredzēdami perspektīvu Rīgā, posās uz Ufu, Golovkovs – uz
Ustinovu. Jurzinovs deklarēja: “Iztikt tikai ar pašmāju rezervēm
nespēsim. Iegūt no malas jau gatavu hokejistu ir grūti. Tāpēc uzaicināsim
jaunos cerībā ar laiku izveidot augstas klases meistarus. Viņi gatavojas
junioru, Latvijas Bērza komandās, kā arī pie mums, Rīgas Dinamo.
Rodas liels atbirums. Turpmāk atlasi centīsimies veikt daudz
mērķtiecīgāk.” Neveiksmīgajai sezonai skumju izskaņu piešķīra ziņa, ka
no lielā sporta nolēmis atvadīties Balderis – kā vēlāk izrādījās, uz laiku.
Grūti klājās arī Latvijas Bērzam otrajā līgā. Komandu nācās veidot
praktiski no jauna. Pavisam sezonas gaitā treneris Grabovskis izmēģināja
43 hokejistus. Šajos apstākļos 14 komandu konkurencē izcīnītā astotā
vieta uzskatāma par sasniegumu.
Piecpadsmitgadīgie puiši – finālā
Latvijas junioru un jauniešu komandas iekļuva PSRS čempionāta
pusfinālā. Šajā sezonā notika pirmās vissavienības jaunatnes sporta
spēles. Sverdlovskā sešpadsmitgadīgo zēnu turnīrā Latvija palika desmitā,
toties mūsu piecpadsmitgadīgie puiši treneru Baldonieka un Kļinšova
vadībā Pervouraļskā iekļuva finālā, kur gan piekāpās Maskavai (2:6),
izcīnot otro vietu. Šajā komandā spēlēja: vārtsargi S. Poļakovs, Zaicevs,
laukumā Boldaveško, Ditners, Drelings, Freibergs, Lukaševskis, Orleāns,
Parfjonovs, Semjonovs, Šilovs un citi.
Vissavienības sporta biedrību sacensībās Kijevā piecpadsmitgadīgajiem
puišiem pirmo vietu izcīnīja Trud izlase. Latviju šajā vienībā pārstāvēja
Latvijas Bērza audzēkņi Boldaveško, Drelings, Ignatjevs, Nugumanovs,
Zaicevs. Otrajā vietā palika Dinamo (V.Poļakovs un V.Solovjovs).
Eiropas jauniešu čempionātā labākā vārtsarga godu izpelnījās Irbe,
pasaules junioru čempionātā viens no PSRS izlases līderiem bija
Golovkovs, kurš spēlēja vienā maiņā ar vēlāko gadu superzvaigznēm
Larionovu un Krutovu. Februārī Rīgā notika četru valstu: PSRS, ČSSR,
Zviedrijas un Somijas turnīrs sešpadsmitgadīgajiem hokejistiem. Pirmo
vietu izcīnīja somi, otrajā palika PSRS izlase, kurā spēlēja divi Latvijas
hokeja audzēkņi – Naumovs un Opuļskis.
Uz ledus – vecmeistari

Republikas meistarsacīkstēs uzvarēja Latvijas Bērzs, kurā spēlēja vēlāk
populārie hokejisti: Grundmanis, Irbe, Katlaps, Kerčs, Sējējs, I.Tomans,
H.Vītoliņš III. Rīgas meistarsacīkstēs un Rīgas kausa izcīņā pirmo vietu
izcīnīja Jaunciems. “Zelta ripas” jaunākajā un vecākajā grupā uzvarēja
Rīgas rajons, vidējā grupā – Gulbenes rajons.
Aktivizējās Latvijas hokeja vecmeistari. 10. maijā “Daugavas” hallē
notika zibensturnīrs “tiem, kam pāri 35”. Katra spēle ilga 2x15 minūtes.
Četru komandu konkurencē uzvarēja RER, kurā savu māku demonstrēja
Afoņins, Beskašnovs, Šalajevs, Verižņikovs un citi. Arī pārējās komandās
bija skanīgi vārdi: Apsītis, Liepiņš, Micītis, Nazarovs, Odincovs,
Rozenbergs, Salcevičs, Spāde. Pavisam uz aicinājumu “izlocīt kaulus”
atsaucās 48 vecmeistari.
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2. posms

Turnīrs par 4.–8. vietu

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Vadims Ņikitins, Vitālijs Samoilovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Viktors Avdejevs, Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins,
Agris
Freimanis,
Konstantīns
Grigorjevs,
Mārtiņš
Grundmanis,
Anatolijs Kramskojs, Valerijs Kuzņecovs, Andrejs Maticins,
Andrejs Taboļins, Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Helmuts Balderis, Aleksandrs Beļavskis, Igors Brezgins,

Vladimirs Dudins, Aleksejs Froļikovs, Sergejs Gapejenko,
Vladimirs Golovkovs, Normunds Karpinskis, Aleksandrs
Kerčs,
Vladimirs Lubkins, Sergejs Povečerovskis, Pjotrs Prirodins,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Jurijs Šipicins,
Mihails Šostaks, Valerijs Vauļins, Sergejs Vovčeks,
Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Mihails Beskašnovs, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
8. vietā – Latvijas Bērzs
vārtsargi: Guntis Kārkliņš, Vadims Ņikitins
aizsargi: Sergejs Akulovs, Nikolajs Aleksejenko, Guntis Bāliņš,
Pēteris Buhrots, Vladimirs Čebotarjovs, Vladimirs Jurzinovs,
Ulvis Katlaps, Konstantīns Kikass, Juris Krūmiņš,
Andrejs Monahovs, Normunds Sējējs, Aleksandrs Sokolovs,
Igors Tēvs, Eduards Trofimovs, Eduards Zelčs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Aleksandrs Beļavskis, R.Boļšakovs,
Sergejs Gapejenko, Vladimirs Golovkovs, Oļegs Gross,
Valerijs Igumnovs, Sergejs Ivčenko, Kārlis Kalniņš,
Normunds
Karpinskis, Aleksandrs Kerčs, Sergejs Kirilovs, Eduards
Lasenbergs, Sergejs Mančenko, Oļegs Maslovs, Sergejs
Povečerovskis, Uldis Pūpols, Ivo Rubļevskis, Nikolajs
Sirotkins,
V.Skopovs, Nikolajs Tolstiks, Ilmārs Tomans, Vilnis Vabolis,
Aleksandrs Vaičuls, Edmunds Vasiļjevs, Harijs Vītoliņš III,
Sergejs Vovčeks, Aleksejs Zalovkins
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis
treneris: Vjačeslavs Nazarovs

Republikas čempionāts

Latvijas Bērzs
vārtsargi: Artūrs Irbe, Ēriks Miļūns
aizsargi: Mārtiņš Grundmanis, Ulvis Katlaps, Normunds Sējējs,
Ža nis Smons, Guntis Stupeņš, Aigars Šulcs
uzbrucēji: Ģ.Bulavs, Aleksandrs Kerčs, Eduards Lasenbergs, Ivo
Pētersons,
Varis Pujāts, Uldis Pūpols, Raimonds Stūris, Uldis Teivāns,
Ilmārs Tomans, Vilnis Vabolis, Harijs Vītoliņš III,
Aleksejs Zalovkins, Andris Zvirbulis
treneri:
Gunārs Krastiņš, Andris Siliņš

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
aizsargs:
Bērzs)
uzbrucējs:
rezultatīvākais:

Artūrs Irbe (Latvijas Bērzs)
Ulvis Katlaps (Latvijas
Gints Ritums (RPI)
Vilnis Vabolis (Latvijas Bērzs)

1985./86. sezona
Pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Maskavā uzvarēja PSRS,

izšķirošajā spēlē pieveicot Zviedriju (3:2).
Laikmetu griežos
Padomju Savienībā sākās lielo pārmaiņu laikmets – Gorbačova
“perestroika”. Liberālisma apstākļos padomju cilvēkiem pavērās jauni
apvāršņi, jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas, un sports daļēji zaudēja
savu milzīgo auditoriju. PSRS hokeja čempionātā šo procesu pastiprināja
apstāklis, ka uzvarētājs praktiski bija zināms jau iepriekš – neviens
nespēja nopietni apdraudēt ACSK hegemoniju. Īpaši strauji apmeklētāju
skaits samazinājās Maskavā, kur daudzas spēles norisinājās pie
pustukšām tribīnēm. Arī Rīgas Sporta pilī parādījās tukšas vietas, kaut
gan tieši šogad – vismaz sezonas sākumā – rīdzinieki spēlēja ļoti
veiksmīgi.
Balderis bija pārgājis darbā uz Japānu, kur trenēja Oji Seishi vienību.
Līdz ar to mūsu komandas vēsturē bija noslēdzies vesels laikmets, kuru
varētu dēvēt par “Baldera laiku”. No Rīgas Dinamo aizgāja arī
Golovkovs. Arī papildinājums bija krietns: Katlaps un Pavlovs.
Sezonas ievadā mūsējie uzvarēja “Sovetskij Sport” balvas turnīrā Rīgā.
Skatītāji pirmo reizi varēja praksē vērot jaunu taktisko paņēmienu –
pusminūtes pārtraukumu, ko treneris var pieprasīt jebkurā spēles brīdī. Arī
PSRS meistarsacīkstes dinamieši sāka veiksmīgi – pēc pirmā riņķa rīdzinieki
ieņēma trešo vietu aiz ACSK un Maskavas Dinamo. Armijniekiem mūsējie
Rīgā zaudēja (1:4), bet pret Maskavas kluba biedriem aizraujošā spēlē
izbraukumā panāca neizšķirtu (3:3).
Otrā riņķa sākumā Maskavas dinamieši viesojās Rīgā. Diemžēl,
izrādījās, ka rīdzinieki vēl joprojām psiholoģiski nav gatavi cīņai par
medaļām. Mūsējie nokļuva iedzinēju lomā jau pašā sākumā pēc aizsargu
kļūdas un tā arī nespēja atgūties no šī trieciena (1:5). Toties pēc tam
rīdzinieki Maskavā pieveica Kriļja Sovetov un ACSK. Īpašu prieku
sagādāja panākums pret armijniekiem, kuriem tas bija pirmais zaudējums
turnīrā. Vispirms vārtus guva mājinieki, taču jau pēc nepilnām divām
minūtēm Šipicins realizēja skaitlisko vairākumu. Otrajā trešdaļā rīdzinieki
ar Taboļina un Pavlova metieniem izvirzījās vadībā. Spēles beigas
aizritēja ar nospiedošu ACSK teritoriālo pārsvaru, tomēr vairāk par
vieniem vārtiem mājinieki atgūt nespēja (3:2). Šī uzvara vēlreiz
apliecināja mūsu komandas potenciālās iespējas, tomēr izšķirošajos

brīžos, kad vajadzēja nostiprināties vadošo komandu trijniekā, rīdzinieki
nespēja mobilizēties un nodemonstrēt savu labāko sniegumu. Jau
nākamajā kārtā pēc lieliskā panākuma Maskavā mūsējie izlaida no rokām
uzvaru pret Ļeņingradas ASK, pēdējās minūtēs zaudējot divus vārtus
(4:4). Īstu sagrāvi dinamieši piedzīvoja pret Spartaku (1:7). Pirmā posma
noslēgumā mūsējie ieņēma ceturto vietu, par četriem punktiem atpaliekot
no trešās.
Lūk, Jurzinova vērtējums: “Detalizētā aizvadītās sezonas analīze,
pārkārtojumi gatavošanās plānos, savlaicīgā kritika devusi rezultātus. Labā
sadarbība ar komplekso zinātnisko brigādi, atgūtā ticība saviem spēkiem,
kurā neatsveramu ieguldījumu devuši Vasiļonoks, Freimanis, Lubkins,
Durdins un citi mūsu pieredzējušākie spēlētāji, ļauj ieņemt ceturto vietu.
Astoņpadsmit kārtas Dinamo stabili turējās trešajā vietā – nebijis gadījums
komandas vēsturē. Sākumā konkurenti Dinamo iespējas vērtēja ļoti zemu,
jau priekšlaicīgi atvēlot vietu tabulas lejasdaļā. Taču pavisam drīz notika
vērtību pārvērtēšana, un absolūti visas komandas sāka rūpīgi gatavoties
spēlei ar mums. Visās spēlēs uzticējāmies jaunajiem, un laukumā vienmēr
izgāja četri pilni piecnieki. Tomēr beigu posmā jaunie fiziski pagura. Savu
negatīvo iespaidu uz komandas spēli atstāja arī “neierastā” atrašanās
trešajā vietā. Viena otra spēlētāja darbībā parādījās pa “iedomības
velniņam”. Stabilākais sniegums bija Lubkina un Šipicina piecniekiem.
Vasiļonoks savu uzdevumu gan kā spēlētājs, gan kā jauno hokejistu
audzinātājs izpildīja. Samoilovam lieliski aizvadītas spēles mijās ar vāji
nospēlētām. No uzbrucējiem labākais bija Lubkins – uzbrukuma līderis un
teicams partneris jaunajiem. Ar lielu uzņēmību uzbrukumā cīnījās Šipicina
trijnieks. Froļikova un Šostaka piecnieki neattaisnoja cerības. Abi uzbrucēji
neveica savu galveno uzdevumu – saspēles vadīšanu. Šostaks bija
samierinājies ar “ēnas” lomu. Vāji spēlēja Froļikovs, Maticins, Semerjaks.
Vairāk gaidījām no Skosireva, Beresņeva, Dudina. Mums ir pretenzijas arī
pret Znaroku un Kuzņecovu.”
Ziemassvētku pārtraukumā mūsējie uzvarēja Parīzes turnīrā, pieveicot
Frančais Volants un Česke Budejovices Motoru, taču ar to bija par maz,
lai uzturētu augstu sportisko formu. Cīņu par PSRS meistarsacīkšu
medaļām mūsējie atsāka ar spēli savā laukumā pret Maskavas Dinamo.
Vispirms vadībā izvirzījās rīdzinieki. Otrās trešdaļas sākumā maskavieši
panāca izlīdzinājumu brīdī, kad mūsējo vārtiem šķietami nevarēja draudēt

ne mazākās briesmas. Viesi pārkāpa noteikumus, tiesnesis signalizēja
aizturēto sodu, Vasiļonoku nomainīja sestais laukuma spēlētājs, un
Abalmasovs... ieraidīja ripu savas komandas tukšajos vārtos. Gala
rezultātā rīdzinieki piedzīvoja sāpīgu neveiksmi (2:3). Mūsējie vēl ilgi
nespēja atgūties no šī trieciena, finālposma pirmajā riņķī (deviņās spēlēs)
gūstot tikai sešus punktus. Toties sezonas beigās rīdzinieki sasparojās un
izcīnīja septiņas uzvaras pēc kārtas, pieveicot gan Maskavas Dinamo
(3:0), gan Spartaku (4:1), gan ACSK (3:2). Noslēgumā mūsējie ierindojās
piektajā vietā. Par labākajiem spēlētājiem komandā pasludināja vārtsargu
Vasiļonoku, aizsargus Durdinu un Freimani, uzbrucējus Beļavski,
Lubkinu un Znaroku, kā arī debitantu Pavlovu.
Otrās līgas rietumu zonā, sākot ar šo sezonu, Latviju pārstāvēja
RASMS (Republikas Augstākās sporta meistarības skola). Jaunajiem
spēlētājiem acīm redzami trūka pieredzes šāda līmeņa sacīkstēs. Uz laiku
mūsējie pat noslīdēja pēdējā vietā. Talkā nāca gadījums – izrādījās, ka
Kijevas ASMS sastāvā pret mūsējiem spēlējis pieteikumā neminēts
hokejists. Divi zaudējumi pārvērtās uzvarās, un mūsējie nedaudz
attālinājās no bīstamās zonas. Turnīra beigās RASMS ieņēma desmito
vietu.
Jauno panākumi
Veiksmīgi vissavienības sacensībās startēja jaunie hokejisti. RASMS
juniori (treneris A.Siliņš) PSRS meistarsacīkšu finālā Severodoņeckā
izcīnīja astoto vietu. Labākie spēlētāji komandā bija Sējējs, Smons,
Trofimovs un H.Vītoliņš III. Pirmo reizi pēc 19 gadu pārtraukuma finālā
iekļuva arī jaunieši (Vītoliņš II). Finālturnīrā Toljati mūsējie izcīnīja
septīto vietu. Labākie bija Boldaveško, Drelings, Jeļisejevs, Platonovs,
Rode, Saukāns, kā arī Fanduļs, kurš kļuva par finālturnīra rezultatīvāko
spēlētāju. Pirmo reizi notika PSRS meistarsacīkstes specklašu komandām,
kurās ar labiem panākumiem startēja Latvijas Bērzs (Baldonieks) un
Rīgas Dinamo (Bistrovs, Rešetņikovs). PSRS tautu VI sprtakiādē
Krasnojarskā Latvija (treneris Krastiņš) izcīnīja piekto vietu. Komandā
spēlēja vēlāk populārie hokejisti Drelings, Fanduļs, Hehts, Katlaps,
Naumovs, Opuļskis, Sējējs, I.Tomans, H.Vītoliņš III, Zinkovs. Bet
vislielāko panākumu guva Sergejs Gapejenko, kurš no Kanādas pārveda
pasaules junioru čempiona titulu.

Vecmeistari uzsāk regulārus treniņus
Vietējie hokeja sarīkojumi aizritēja tikpat kā bez ievērības. Republikas
meistarsacīkstēs pirmo vietu izcīnīja Dinamo, jauniešu sacensībās –
Latvijas Bērzs (Baldonieks). “Vārpas” meistarsacīkstēs trešo gadu pēc
kārtas uzvarēja Olaine (spēlējošais treneris – G.Ritums), jauniešu grupā –
Pļaviņas (Kļeščenogovs). “Zelta ripas” jaunākajā un vecākajā grupā pirmo
vietu izcīnīja Daugavpils, vidējā grupā – Talsi. Regulārus treniņus uzsāka
vecmeistari. “Daugavas” stadionā notika veterānu (35+) zibensturnīrs, kurā
uzvarēja Repa vienība. Savukārt, paraugspēlē Sporta pilī Hendeļa komanda
pieveica Salceviča komandu.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Vitālijs Samoilovs, Mihails Vasiļonoks
aizsargi: Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins, Agris Freimanis,
Konstantīns Grigorjevs, Mārtiņš Grundmanis, Ulvis Katlaps,

Valerijs Kuzņecovs, Andrejs Maticins, Andrejs Taboļins,
Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Aleksandrs Beļavskis, Igors Brezgins,
Vladimirs Dudins, Aleksejs Froļikovs, Sergejs Gapejenko,
Aleksandrs Kerčs, Vladimirs Lubkins, Igors Pavlovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Jurijs Šipicins,
Mihails Šostaks, Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Vjačeslavs Nazarovs, Pjotrs Vorbojovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
10. vietā – RASMS
vārtsargi: Artūrs Irbe, Guntis Kārkliņš, Vadims Ņikitins
aizsargi: V.Avdejevs, Guntis Bāliņš, Pēteris Buhrots, Mārtiņš
Grundmanis,
Vladimirs Jurzinovs, Konstantīns Kikass, Juris Krūmiņš,
Andrejs Monahovs, Agris Roštoks, Normunds Sējējs,
Guntis Stupeņš, Eduards Trofimovs
uzbrucēji: Vjačeslavs Fanduļs, Oļegs Gross, Ainārs Hehts,
Valerijs Igumnovs, Sergejs Jeļisejevs, Sergejs Kirilovs,
Eduards Lasenbergs, G.Manzurovs, Oļegs Maslovs,
Juris Opuļskis, Ivo Pētersons, Varis Pujāts, Uldis Pūpols,
V.Skopovs, Žanis Smons, Edgars Stūris, Nikolajs Tolstiks,
Ilmārs Tomans, Vilnis Vabolis, Aleksandrs Vaičuls,
Andris Vītoliņš, Harijs Vītoliņš III, Aleksejs Zalovkins,
A.Zvirbulis
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis
treneris: Haralds Vasiļjevs

Republikas čempionāts

Dinamo
vārtsargs: Artūrs Irbe
aizsargi: Mārtiņš Grundmanis, Konstantīns Kikass, Ivo Labucks,
Boriss P. Ponomarjovs, Andrejs Tumševics, Normunds
Viškers
uzbrucēji: Aleksandrs Ankudinovs, Sergejs Ankudinovs, Sergejs
Gapejenko,
Aleksandrs Kerčs, Aleksejs Rešetņikovs, Māris Saukāns,
Nikolajs Sirotkins, Igors Volgins, Aleksejs Zalovkins,
Igors Brezgins, A.Broks, Aleksandrs Čunčukovs, Andris
Ditners,
O.Fomins, Oļegs Gross, Sergejs Kirilovs, Oļegs Maslovs,
R.Ozols, Konstantīns Platonovs, Vadims Solovjovs
treneri:
Jurijs Agureikins, Pjotrs Vorobjovs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
aizsargs:
uzbrucējs:
rezultatīvākais:

Artūrs Irbe (Dinamo)
Guntis Bāliņš (9.maijs)
Aleksandrs Kerčs (Dinamo)
Edmunds Vasiļjevs (RER)

1986./87. sezona
1987. gada februārī Kvebekā notika paraugspēles starp PSRS un NHL
hokejistiem – “Rendez Vous’87”. Katra komanda guva pa uzvarai. Ar
vispārēju kautiņu noslēdzās pasaules junioru meistarsacīkšu cīņa starp
Kanādu un PSRS. Abas komandas tika diskvalificētas. Pamatīgs skandāls
izcēlās arī pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Vīnē – “Miroslava
Sikoras lieta”. Turnīrā uzvarēja Zviedrija, pēdējā dienā negaidīti
pārliecinoši pieveicot Kanādu (9:0). Pirmo reizi notika pasaules
meistarsacīkstes D grupā. Savdabīgu rekordu uzstādīja Austrālija,
sagraujot Jaunzēlandi ar 58:0.
Jaunieši – soli no medaļām
Latvijas hokejā lielisku vārtsargu nekad nav trūcis. Mūsu vārtsargu
skolas pirmie izcilākie pārstāvji bija Kušķis un Lapainis, kuri spēlēja
neatkarīgās Latvijas valstsvienībā. Vēlāk nāca Mellupa un Spundiņa laiks,
no viņiem stafeti pārņēma Opits, pēc tam Micītis un vēlāk – Vasiļonoks.
Vasiļonoka karjera Rīgas Dinamo ilga veselus 19 gadus – šai ziņā viņš
ievērojami apsteidza visus pārējos “ilgdzīvotājus”. Vasiļonoks bija arī
pēdējais aktīvais spēlētājs, kurš kopā ar komandu veicis grūto ceļu no
otrās grupas līdz augstākajai līgai. Pēc iepriekšējās sezonas beigām Miša
jeb Ļapurs, kā viņu dēvēja komandā, nolēma teikt ardievas aktīvā
sportista gaitām. Bija pienācis laiks rīdzinieku vārtu atslēgas nodot
jaunajiem. Vasiļonokam atradās cienīgi sekotāji. Par izcilu meistaru bija
izaudzis Samoilovs. Turklāt šīs sezonas vidū Rīgas Dinamo sastāvā
debitēja pavisam jauns, izcili talantīgs sportists – Artūrs Irbe, kura
meistarība pavisam drīz pārsteidza ne vien PSRS un Eiropas, bet arī NHL
hokeja lietpratējus. Šajā sezonā mūsējo sastāvā debitēja arī Vītoliņu
dinastijas jaunākais pārstāvis – Harijs Vītoliņš III, kurš turpināja sava
vectēva un tēva aizsāktās tradīcijas.
Diemžēl, sezona iesākās gaužām neveiksmīgi. PSRS meistarsacīkšu
pirmajās piecās kārtās mūsējie ieguva tikai vienu punktu. Lielākās
problēmas sagādāja aizsardzība un skaitliskā vairākuma realizācija. Pirmo
uzvaru mūsējie izcīnīja sestajā kārtā – Maskavā pret Dinamo (3:2).

Pamazām rīdzinieki iespēlējās un pēc pirmā posma beigām ieņēma septīto
vietu. Saturīgāko sniegumu dinamieši nodemonstrēja savā laukumā pret
Spartaku. Lielisks vārtos bija Samoilovs. Pēdējā minūtē, spēlējot trijatā,
rīdzinieki izturēja pretinieku neatslābstošo spiedienu un nosargāja uzvaru
(2:1). Savā laukumā mūsējie pieveica arī Maskavas kluba biedrus (5:4).
Ziemassvētku pārtraukumā dinamieši aizvadīja četras draudzības spēles
Zviedrijā. Sundsvallā pirmo reizi oficiālā cīņā Rīgas Dinamo vārtos stājās
Irbe. Atsākot PSRS meistarsacīkstes, mūsējie guva vienu uzvaru, vienā
spēlē panāca neizšķirtu, bet pēc tam piedzīvoja sešus zaudējumus pēc
kārtas. Atkal kļūdaini spēlēja aizsargi, arī uzbrucēju darbība bija
vienveidīga un neefektīva. Turnīra beigās dinamieši nedaudz sasparojās,
tomēr augstāk par septīto vietu pakāpties nespēja. Rīdzinieki izcēlās citā
ziņā – nopelnīja visvairāk soda minūšu.
Sezonas noslēgumā Rīgas Dinamo savā laukumā draudzības spēlē
sacentās ar Zviedrijas otro izlasi – tā dēvētajiem Vikingiem. Ātrā,
dinamiskā, vārtu momentiem bagātā spēlē uzvarēja rīdzinieki (3:0). Mūsu
komandā labākā spēlētāja balvu izpelnījās Irbe.
Aizvien biežāk informāciju par komandas gaitām līdzjutēji varēja gūt
no “iekšienes” – no jaunā un daudzsološā aizsarga Katlapa publikācijām.
Lūk, kā Katlaps novērtēja Rīgas Dinamo sniegumu: “Treneri atzina, ka
dažreiz pret disciplīnas pārkāpējiem izturējušies pārāk liberāli. Pašreiz
pozīcija kardināli pārveidojas. Jurzinovs to formulēja īsi un saprotami –
katrs saņems to, ko pelnījis. Jau pašreiz spēlētāji tiek materiāli sodīti par
vāju darbību laukumā.
Šo sezon bija neparasti daudz traumu. Brezgins, Pavlovs un Semerjaks
guva smadzeņu satricinājumus, Kerčs pēc sadursmes laukumu atstāja ar
lauztu žokļa kaulu un bez sešiem zobiem, Skosirevs pārcieta galvaskausa
plīsumu, man savainoja kaklu. Visu sezonas beigu daļu ar cirkšņa traumu
spēlēja Lubkins.”
Raksturojumu papildina Jurzinovs: “Komandu no sliedēm izsita tas, ka
sagatavošanās periodā ļoti vēlu, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām,
tikām uz ledus. Mēģinājumi kompensēt ledus trūkumu ar pastiprinātu
fizisko sagatavotību vēlamos rezultātus nedeva. Mūsu stāvokli sarežģīja
arī tas, ka sezonu uzsākām bez Vasiļonoka. Samoilovs veidojas par labu
vārtsargu, taču viņš nav līderis, tāda autoritāte komandā, kāds bija
Mihails. Pērn neapšaubāmi labākais bija Lubkina piecnieks. Šogad tas

izkrita no kopējā ansambļa. Savu meistarību šogad pazeminājuši
Taboļins, Gapejenko, Durdins, bet jo īpaši – Beļavskis. Labi sezonu
aizvadīja Grigorjevs, Katlaps, Semerjaks, Brezgins, Vītoliņš, Kerčs,
stabilāk – Maticins, Zinovjevs, Šostaks, savu spēju līmenī – Beresņevs.”
Par labākajiem Rīgas Dinamo spēlētājiem aizvadītajā sezonā atzina
vārtsargu Samoilovu, aizsargus Durdinu un Maticinu, uzbrucējus
Froļikovu, Znaroku un Lubkinu, par labāko debitantu – Katlapu.
Daudz rīdzinieku spēlēja dažāda ranga PSRS izlasēs. Samoilovu
izmēģināja pirmajā izlasē, Akuļiņinu, Beļavski, Maticinu, Pavlovu,
Znaroku – otrajā. Vītoliņš III un Brezgins studentu komandas sastāvā
izcīnīja otro vietu vispasaules universiādē Čehoslovakijā. Kerčs piedalījās
pasaules junioru čempionātā – arī Čehoslovakijā. PSRS izlase spēlēja
neparasti neveiksmīgi, sešās spēlēs izcīnot tikai piecus punktus. Septītajā
spēlē – turnīra pēdējā dienā pret Kanādu izcēlās vispārējs kautiņš, pēc
kura abas komandas tika diskvalificētas. Drelings un Boldaveško jauniešu
komandas sastāvā gadu mijā apceļoja Kanādu. Liels bija puišu
pārdzīvojums, kad kādas spēles pārtraukumā pie viņiem iegāja NHL
superzvaigznes Greckis, Kofijs un Martins.
Otrās līgas meistarkomandu RASMS no šīs sezonas vadīja jauns
galvenais treneris – Andris Siliņš. Viņš izveidoja saliedētu kolektīvu, kurā
gandrīz visi spēlētāji bija Latvijas hokeja audzēkņi, turklāt ļoti jauni –
divas mūsējo maiņas bija junioru vecumā. Pieredzes trūkuma dēļ
zaudējumu bija vairāk nekā uzvaru, taču ar laiku RASMS sāka cīnīties
drošāk, bet pēdējās astoņās spēlēs zaudēja tikai vienu punktu. Labi spēlēja
vārtsargi Irbe un Zinkovs, aizsargi Bāliņš, Grundmanis, Krūmiņš, Sējējs,
uzbrucēji Fanduļs, Hehts, I.Tomans, Vaičuls, Zalovkins. Kopvērtējumā
RASMS ierindojās 21. vietā.
Junioru meistarsacīkstēs RASMS (treneri Grabovskis, Vas.Tihonovs)
tika līdz pusfinālturnīram. Jauniešiem (Agureikins, Baldonieks) veicās vēl
labāk. Rīdzinieki iekļuva finālturnīrā, kurš risinājās Severodoņeckā, un
izcīnīja ceturto vietu. No bronzas godalgām mūsējos šķīra tikai sliktāka
vārtu starpība. Komandā spēlēja vairāki vēlāk populāri hokejisti:
Boldaveško, Drelings, Ignatjevs, S.Poļakovs, Semjonovs, Tambijevs.
Daudz dažādu sacensību notika arī jaunākiem hokejistiem. Harkovas
turnīrā pirmo vietu izcīnīja Dinamo’72 (Reps), Elektrēnos – Dinamo’76
(Rešetņikovs, Tumševics).

Republikas meistarsacīkšu sākumā septiņas uzvaras pēc kārtas izcīnīja
Latvijas Bērzs; vēlāk priekšgalā izvirzījās RHS (Rīgas Hokeja skola)
jaunieši, tomēr turnīra beigās visvairāk spēka bija saglabājuši rerieši. Viņi
izcīnīja pirmo vietu. “Vārpas” meistarsacīkstēs gan pieaugušo, gan
jauniešu grupā uzvarēja Ķekava (Kampmanis). “Zelta ripas” jaunākajā
grupā uzvarēja Daugavpils, vidējā – Talsi, vecākajā – Pļaviņas.
7. maijā 2x12 minūšu ilgā paraugspēlē sacentās divas veterānu
komandas: “baltie” un “zilie”. Uz ledus izgāja tādas agrāko gadu
slavenības kā Apsītis, Balderis, Beskašnovs, Hendelis, Jemeļjaņenko,
Krastiņš, Kraulis, Liberts, Micītis, Nazarovs, Reps, Salcevičs, Serņajevs,
H.Vasiļjevs, Verižņikovs. Balderis trīs reizes pārspēja “zilo” vārtsargus
Bistrovu un Opitu, tomēr uzvarēja “zilie” (4:3).

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Artūrs Irbe, Vadims Ņikitins, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Leonīds Beresņevs, Vladimirs Durdins, Agris Freimanis,
Konstantīns Grigorjevs, Mārtiņš Grundmanis, Ulvis Katlaps,

Valerijs Kuzņecovs, Andrejs Maticins, Andrejs Taboļins,
Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Aleksandrs Beļavskis, Igors Brezgins,
Vladimirs Dudins, Aleksejs Froļikovs, Sergejs Gapejenko,
Aleksandrs Kerčs, Vladimirs Lubkins, Igors Pavlovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Vladimirs Šašovs,
Mihails Šostaks, Aleksandrs Veselovs, Harijs Vītoliņš III,
Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Vjačeslavs Nazarovs, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas 1. zona
21. vietā – RASMS
vārtsargi: Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs, Sergejs Poļakovs, Andrejs
Zinkovs
aizsargi: Guntis Bāliņš, Aldis Girgensons, Mārtiņš Grundmanis,
Viktors Ignatjevs, Vladimirs Jurzinovs, Konstantīns Kikass,
Juris Krūmiņš, Andrejs Monahovs, Agris Roštoks,
Normunds Sējējs, Eduards Trofimovs
uzbrucēji: Sergejs Boldaveško, Valdis Briedis, Māris Drelings, Ingus
Eglītis,
Vjačeslavs Fanduļs, Ainārs Hehts, Valerijs Igumnovs,
Sergejs Jeļisejevs, Sergejs Kirilovs, Oļegs Maslovs,
Druvis Meluškāns, Juris Opuļskis, Ivo Pētersons, Uldis
Pūpols,
Ža nis Smons, Nikolajs Tolstiks, Ilmārs Tomans, Vilnis
Vabolis,
Aleksandrs Vaičuls, Andris Vītoliņš, Aleksejs Zalovkins,
A.Žeivāts
galvenais treneris: Andris Siliņš
treneris: Haralds Vasiļjevs

Republikas čempionāts

RER
vārtsargi: Viktors Afoņins, Dmitrijs Jerjomins
aizsargi: Nikolajs Aleksejenko, Māris Baldonieks, Mihails Beskašnovs,
G.Gefners, Vladimirs Jurzinovs, Konstantīns Kikass,
Sergejs Nikolajevs, Aleksandrs Ņikiforovs
uzbrucēji: Mihails Abalmasovs, Vasilijs Aleksejenko, Mihails Deņisovs,
Anatolijs Jemeļjaņenko, Andrejs Krasovskis, S.Pavlovs,
Vitālijs Poļakovs, J.Salnieks, Nikolajs Sirotkins, Žanis Smons,
Nikolajs Tolstiks, Edmunds Vasiļjevs, Viktors Verižņikovs
treneris: Jevgeņijs Banovs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
Bērzs)
aizsargs:
uzbrucējs:
rezultatīvākais:

Sergejs Naumovs (Latvijas
Jānis Lukaševskis (RHS)
Mihails Deņisovs (RER)
Edmunds Vasiļjevs (RER)

1987./88. sezona
Kanādas kausu ieguva kanādieši, finālsērijā reti aizraujošā cīņā
pieveicot PSRS (5:6 pagarinājumā, 6:5 otrajā pagarinājumā un 6:5).
Olimpiskajā turnīrā Kalgari pirmo vietu izcīnīja PSRS izlase. Abos šajos
turnīros PSRS sastāvā bija iekļauts arī rīdzinieks Samoilovs, taču spēlēs
nepiedalījās.
Sudraba pavasaris
Jau augusta beigās Samoilovs PSRS izlases sastāvā aizbrauca uz
Kanādas kausa izcīņu. Gluži tāpat kā Vasiļonokam 1976. gadā, arī
Samoilovam visu laiku nācās deldēt rezervistu soliņu. Drīz pēc tam sākās
PSRS meistarsacīkstes. Pēc Rīgas Dinamo treneru ieceres šai sezonai
vajadzēja kļūt par jaunu virsotni komandas biogrāfijā. Dinamieši mērķēja
uz trešo vietu. Beigās šo plānu izdevās pat pārsniegt, taču vienubrīd visi
labie nodomi karājās mata galā. Rīdzinieku sastāvā vairs nebija Freimaņa,
toties debitēja vairāki latviešu puiši: Hehts, Sējējs, I.Tomans. Kopā ar
nedaudz agrāk komandā iesaistītajiem Grundmani, Irbi, Katlapu,
H.Vītoliņu III viņi komandā valdošo gaisotni padarīja ievērojami
latviskāku un ar savu sniegumu drīz vien izpelnījās speciālistu atzinību,
kā arī iesauku “latviešu strēlnieki”. Tomēr turnīru mūsējie uzsāka
neveiksmīgi – 8 spēlēs tikai 3 punkti. Ļoti kļūdaini spēlēja aizsargi, bez
izdomas darbojās uzbrucēji. Mūžīgie nemiera cēlāji žurnālisti
nekavējoties uzstādīja diagnozi – komandā ir pārāk daudz viesstrādnieku,
turpretim pašmāju puiši lāgā netiek pie teikšanas. Īpaši pamācošs šajā
ziņā bija zaudējums Iževskas Ižstaļ vienībai (2:4), kurā spēlēja Latvijas
hokeja audzēkņi Kārkliņš un Karpinskis. Rīgas Dinamo sastāvā viņiem
vieta neatradās... Dinamo Republikāniskās padomes priekšnieka vietnieks
A.Gailītis paskaidroja: “Spēlētāju atnākšana un aiziešana Rīgas Dinamo
komandā zināmā mērā saistīta ar biedrības interesēm vissavienības
mērogā.” Hokeja cienītājiem tas bija kā pliķis sejā – viņi bija
norūpējušies par savas komandas likteni, nevis par nīstās savienības
interesēm. Daudzi savās vēstulēs pieprasīja Jurzinovu padzīt.

Jurzinovs centās attaisnot neveiksmes ar to, ka valsts meistarsacīkstēs
vāju pretinieku neesot. Lāča pakalpojumu daudziem hokejistiem esot
izdarījusi iekļaušana dažādu izlašu sastāvos. Avanss, kuram vajadzējis
stimulēt spēlētāju izaugsmi, izrādījies par bremzi. Nākšoties nopietni
padomāt par audzināšanas darbu. Šajā jomā tiešām kaut kas nebija kārtībā
– par to liecina kaut vai atgadījums pēc spēles ar Kriļja Sovetov (starp
citu, rīdzinieki tajā izcīnīja pirmo uzvaru savās mājās – 6:3), kad visu acu
priekšā sakāvās divi mūsējie – Znaroks un Durdins.
Mūsu komandas lepnums bija divi pasaules klases vārtsargi, kuri katrs
spēlēja savā stilā. Samoilovs bija impulsīvs, Irbe – ļoti nosvērts. Irbe bija
pirmais vārtsargs Padomju Savienībā, kurš aktīvi darbojās ar nūju,
drosmīgi devās ārā no vārtiem, iesaistījās uzbrukumu veidošanā. Sezonas
sākumā “pirmais numurs” bija Samoilovs, bet tad viņu iesauca PSRS
izlasē, un izrādījās, ka Irbe nemaz nav sliktāks. Pēc atgriešanās no izlases
Samoilovs lieliski nospēlēja Maskavā pret Dinamo (6:3). Pēc tam mūsējie
izcīnīja trīs uzvaras pēc kārtas savā laukumā. Iespēlējās arī uzbrucēji,
turklāt katrai maiņai piemita savs “rokraksts”.
Taču panākumu sērijai sekoja trīs zaudējumi, un cīņa par vietu
desmitniekā kļuva dramatiska. Neizšķirts Iževskā un savā laukumā
izmocīta uzvara pret Ustjkamenogorskas Torpedo palīdzēja “noturēties
virs ūdens”. Izšķirošās cīņas notika pēc Ziemassvētku brīvlaika. Mūsējie
savā laukumā pieveica Traktoru, bet Ļeņingradā zaudēja. Tomēr Maskavā
dinamieši pārspēja Kriļja Sovetov (5:0) un kā caur adatas aci iespraucās
finālturnīrā. Starp citu tā bija Irbes pirmā “sausā” uzvara PSRS
čempionātā, un tieši pēc šīs spēles Samoilova “pirmā numura” pozīcijas
Rīgas Dinamo sašķobījās.
Neraugoties uz to, Samoilovs atkal tika iekļauts PSRS izlasē un
aizbrauca uz Kalgari olimpiādi. Diemžēl, gluži tāpat kā Kanādas kausā,
Tihonovs ne reizi neizlaida viņu laukumā – pat tad ne, kad pirmā vieta jau
bija nodrošināta. Lai nu kā – no Kanādas Samoilovs atgriezās ar zelta
medaļu un olimpiskā čempiona titulu.
PSRS meistarsacīkšu otrajā posmā iepriekš izcīnītos punktus šoreiz
neņēma vērā. Rīdziniekiem tas bija ļoti izdevīgi. Turnīru mūsējie uzsāka
kā no jauna piedzimuši. Ar savu lielisko sniegumu komandu iedvesmoja
Irbe. Daudz organizētāk nekā sezonas sākumā darbojās aizsargi.
Vislabākā bija maiņa Frolovs-Maticins; Skosirevs-Semerjaks-Froļikovs.

Skatītājus Rīgas Sporta pilī ielīksmoja ne vien hokejisti, bet arī kāds
jaunievedums – muzikālais pavadījums. Pirmajā kārtā mūsējie Maskavā
negaidīti pieveica ACSK (4:3). Turklāt rīdzinieki nepaļāvās tikai uz
veiksmi pretuzbrukumos, bet droši uzņēmās iniciatīvu. Pēc tam dinamieši
savā laukumā sagrāva Automobilistu (7:3) un Himik (8:1). Sekoja neliela
aizķeršanās Ļeņingradā (2:2) un Maskavā pret Dinamo (2:3). Taču
neveiksmes neiedragāja rīdzinieku cīņas sparu. Savā laukumā mūsējie
pārspēja Traktoru (6:3). Nākamajās divās spēlēs Irbe neielaida savos
vārtos nevienu ripu – gan Maskavā pret Spartaku, gan Rīgā pret Kriļja
Sovetov mūsējie uzvarēja ar 2:0. Neraugoties uz klupienu Kijevā (2:5),
pēc pirmā riņķa Rīgas Dinamo ieņēma pirmo vietu. Turpat līdzās
“drūzmējās” visas četras Maskavas komandas.
Otrajā riņķī klājās grūtāk. Pēc zaudējuma pret ACSK (1:5) rīdzinieki
atkrita uz ceturto vietu. Mūsējie turpināja cīņu ar iespaidīgu uzvaru
Sverdlovskā (6:2). Voskresenskā dinamieši pirmajā trešdaļā izcīnīja četru
vārtu pārsvaru, tomēr beigās vienu punktu “izsēja” (4:4). Rīgā pret
Ļeņingradas ASK – atkal neizšķirts (3:3). Pēc tam rīdzinieki savā
laukumā līdzvērtīgā spēlē piekāpās Maskavas kluba biedriem (2:3).
Iekļūšana četru labāko komandu skaitā, lai turpinātu cīņu par medaļām,
kļuva problemātiska.
Dinamieši tomēr neatlaidās un Čeļabinskā atkal uzvarēja (5:3). Viena
no svarīgākajām bija spēle Rīgā pret Spartaku. Skatītāji redzēja augstas
klases hokeju. Pirmajās divās trešdaļās pārsvarā bija spartakieši, ko
apliecina arī rezultāts (0:1). Pēdējā cēlienā rīdzinieki nodemonstrēja
kolektīvismu, cīņassparu, neatlaidību, maksimālu spēku atdevi. Trešdaļas
sākumā Skosirevs, realizējot skaitlisko pārsvaru, panāca izlīdzinājumu.
Semerjaks izvirzīja vadībā mūsējos, Froļikovs vēlreiz realizēja
vairākumu. Priekšpēdējā minūtē spartakieši vienus vārtus atguva. Vēl pēc
46 sekundēm rupji kļūdījās mūsējo aizsargi, un uz rīdzinieku vārtiem tika
piešķirts soda metiens. Irbe aukstasinīgi atvairīja ripu. Grūta, bet lieliska
uzvara (3:2)! Pēc neizšķirta Maskavā pret Kriļja Sovetov (2:2) viss bija
skaidrs – esam pusfinālā! Otrā posma noslēgumā mūsējie beidzot pārspēja
arī kijeviešus (4:2).
Maijā PSRS čempionāts iegāja izšķirošajā fāzē. Pēc Kanādas parauga
godalgoto vietu ieguvējus šoreiz noteica ar tā dēvētā play-off jeb
izslēgšanas turnīra palīdzību. Pusfināla pāros cīņa risinājās līdz divām

uzvarām. Mūsējiem pretiniekos tika Maskavas kluba biedri. Izskanēja
šaubas, kā nu būs ar “biedrības interesēm vissavienības mērogā”. Pirmā
spēle notika Rīgā. Jau 3. minūtē Semerjaks izvirzīja vadībā mūsējos.
Otrajā trešdaļā maskavieši aktivizējās, taču Irbe atkal bija nepārspējams.
Spēles beigās Kerčs nostiprināja rīdzinieku uzvaru (2:0). Atbildes spēlē
Maskavā vēl pēc otrās trešdaļas vadībā bija mūsējie, tomēr beigās gavilēja
mājinieki (3:5). Izšķirošajā spēlē – atkal Maskavā – rīdzinieki
nodemonstrēja visu savu meistarību, pašaizliedzību, uzvaras gribu. Pirmie
vārtus guva mājinieki. Otrās trešdaļas sākumā Semerjaks panāca
izlīdzinājumu. Maskavieši vēlreiz izvirzījās vadībā, bet Šašovs drīz vien
atkal stāvokli līdzsvaroja. Pēdējā trešdaļā spilgti izpaudās rīdzinieku
fiziskais pārākums, jo mūsējie spēlēja ar četrām maiņām, bet maskavieši
– tikai ar trim. Trešdaļas vidū Froļikovs pirmoreiz izvirzīja vadībā
rīdziniekus, bet spēles beigās Šašovs nostiprināja mūsējo uzvaru (4:2).
Otrajā pusfinālā starp ACSK un Kriļja Sovetov visas trīs cīņas nācās
izšķirt ar soda metienu palīdzību. Veiksme uzsmaidīja armijniekiem.
Finālsērijā starp Rīgas Dinamo un ACSK cīņa ritēja līdz trim uzvarām.
Pirmās divas spēles notika Rīgā. ACSK izcēlās ar augstāku individuālo
meistarību un pieredzi, rīdzinieki – ar kolektīvismu un pašaizliedzību.
Pirmajā spēlē ACSK ar spēka spiedienu jau pašā sākumā ieguva izšķirošu
pārsvaru un uzvarēja pārliecinoši (3:7). Otrajā spēlē rīdzinieki prasmīgi
aizsargājās un veidoja bīstamus pretuzbrukumus. Pirmie vārti “krita”
otrās trešdaļas pēdējā minūtē pēc Znaroka caurgājiena. Pēdējās trešdaļas
sākumā Semerjaks nostiprināja mūsējo pārsvaru. Armijnieki vienīgos
atbildes vārtus guva 58. minūtē (2:1). Lai gan Maskavā mūsējie
piedzīvoja divus zaudējumus (2:4, 2:5) un palika otrajā vietā, izcīnītās
sudraba medaļas ir un paliek izcilākais sasniegums Rīgas Dinamo vēsturē,
varbūt pat visā Latvijas hokeja vēsturē. Par labākajiem spēlētājiem sezonā
atzina vārtsargu Irbi, aizsargus Frolovu un Zinovjevu, uzbrucējus
Froļikovu, Semerjaku un Znaroku, par labāko debitantu – Hehtu.
Otrajā līgā veiksmīgi spēlēja RASMS. Savā reģionālajā zonā mūsējie
izcīnīja otro vietu. Lai iekļūtu otrās līgas finālā, sērijā līdz divām uzvarām
vajadzēja pārspēt Rjazaņas Stankostroiteļ. Spēcīgāki tomēr izrādījās
rjazaņieši (2:5, 1:2). Otrajā finālgrupā RASMS ierindojās ceturtajā vietā
(kopvērtējumā – desmitajā vietā otrajā līgā).

Junioriem – bronza
Junioru meistarsacīkstēs RASMS (treneri Baldonieks un Vas.Tihonovs)
savā apakšgrupā izcīnīja otro vietu. Pusfinālturnīrā pretinieki bija jau
spēcīgāki. Sešu komandu konkurencē rīdzinieki palika piektie un par
vietu finālā divās pārspēlēs sacentās ar Penzas Dīzelistu. Uzvarēja
mūsējie
(5:4, 7:0). Arī finālturnīrā Ustjkamenogorskā rīdzinieki
nospēlēja veiksmīgi, kopvērtējumā izcīnot trešo vietu. Komandas sastāvā
bija: vārtsargi Naumovs, S.Poļakovs, Zaicevs, aizsargi Fjodorovs,
Ignatjevs, Jeļizarovs, Lukaševskis, Platonovs, Rode, A.Roštoks, V.
Solovjovs, uzbrucēji Ankudinovs, Boldaveško, Briedis, Ditners, Drelings,
Fanduļs, Freibergs, Ļeonovs, Meluškāns, Opuļskis, Orleāns, Parfjonovs,
V.Ponomarjovs, Rabčevskis, Razgals, Saukāns, I.Šilovs, Tambijevs.
Labi sezonu iesāka arī Dinamo jaunieši (Bistrovs un Rešetņikovs).
Apakšgrupā mūsējie ierindojās ceturtajā vietā un pēc tam četru komandu
turnīrā cīnījās par vienīgo atlikušo ceļazīmi uz finālu. Finišā rīdzinieki,
diemžēl, par mata tiesu atpalika no Minskas Junostj. Tā kā sacensību
nolikums atļāva finālistus pastiprināt ar tās pašas zonas citu komandu
spēlētājiem, seši mūsējie tomēr piedalījās finālturnīrā. Vārtsargs Žagars,
laukuma spēlētāji Ceplis, Hamrakulovs, Ignatovičs, Paltovs un
Rešetņikovs Minskas Junostj sastāvā izcīnīja bronzas medaļas. Mūsu
maiņas kontā bija vairāk nekā puse no minskiešu gūtajiem vārtiem; visu
spēļu smagumu iznesa arī vārtsargs Žagars.
Play-off – arī republikas meistarsacīkstēs
Arī republikas meistarsacīkstēs notika superfināls – Latvijas Bērza
juniori pieveica RER (9:7, 4:2). Cīņā par trešo vietu Dinamo jaunieši
uzvarēja Ķekavu (4:2, 2:6, 4:3). Jaunatnes čempionātā pirmo vietu izcīnīja
Latvijas Bērzs (Linkēvičs). “Vārpas” meistarsacīkšu vietā šogad notika
“Daugavas” meistarsacīkstes – uzvarēja 2.ATK (Adjutovs, Kurusovs).
Jauniešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ķekava (Kampmanis).
Republikas bērnu un jaunatnes spartakiādes vidējā grupā (1973–74 gadā
dzimušajiem) uzvarēja Maskavas rajons (Rode, Vītoliņš II), jaunākajā
grupā (1975-76 g. dzim.) – Proletāriešu rajons (Cicurskis, Grabovskis).
“Zelta ripas” jaunākajā grupā uzvarēja Sigulda, vidējā un vecākajā grupā
– Talsi.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

2. posms

Pusfināls: Dinamo (Rīga)–Dinamo (Maskava)
Fināls: Dinamo (Rīga)–ACSK
Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

2:0, 3:5, 4:2
3:7, 2:1, 2:4, 2:5

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Artūrs Irbe, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Sergejs Čudinovs, Vladimirs Durdins, Dmitrijs Frolovs,
Konstantīns Grigorjevs, Mārtiņš Grundmanis, Ulvis Katlaps,
Andrejs Maticins, Normunds Sējējs, Andrejs Taboļins,
Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Aleksandrs Beļavskis, Igors Brezgins,
Aleksejs Froļikovs, Ainārs Hehts, Aleksandrs Kerčs,
Staņislavs Komarovs, Vladimirs Lubkins, Igors Pavlovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Vladimirs Šašovs,
Mihails Šostaks, Ilmārs Tomans, Nikolajs Varjanovs,
Aleksandrs Veselovs, Harijs Vītoliņš III, Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Vjačeslavs Nazarovs, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrajā līga
10. vietā – RASMS
vārtsargi: Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs, V.Zaicevs, Andrejs Zinkovs,
Andrejs Žagars
aizsargi: Guntis Bāliņš, Gatis Ceplis, Agris Freimanis, Aldis
Girgensons,
Viktors Ignatjevs, S.Jeļizarovs, Ulvis Katlaps, Konstantīns
Kikass, Juris Krūmiņš, Jānis Lukaševskis, Agris Roštoks,
Normunds Sējējs, Eduards Trofimovs
uzbrucēji: Sergejs Boldaveško, Valdis Briedis, Nikolajs Demidovs,
Māris Drelings, Ingus Eglītis, Vjačeslavs Fanduļs,
Armands Freibergs, Ainārs Hehts, Andrejs Ignatovičs,
O.Jegorovs, Sergejs Jeļisejevs, Vitālijs Ļeonovs, Druvis
Meluškāns, Juris Opuļskis, Ronalds Orleāns, Grigorijs
Panteļejevs, Parfjonovs, Ivo Pētersons, Uldis Pūpols, Aigars
Razgals, Igors Šilovs, Mihails Šostaks, Ilmārs Tomans, Vilnis
Vabolis, Aleksandrs Vaičuls, Aleksandrs Veselovs, Andris
Vītoliņš, Harijs Vītoliņš III, Aleksejs Zalovkins

treneri:

Andris Siliņš, Haralds Vasiļjevs

Republikas čempionāts*

par 1. vietu: Latvijas Bērzs–RER
par 3. vietu: Dinamo–Ķekava

9:7, 4:2
4:2, 2:6, 4:3

Latvijas Bērzs
vārtsargi: Sergejs Naumovs, Vjačeslavs Zaicevs
aizsargi: Andrejs Fjodorovs, Viktors Ignatjevs, Sergejs Jeļizarovs,
Jānis Lukaševskis, Nils Martirovs, Raivo Rode,
Vadims Solovjovs, Eduards Tkačuks, Eduards Trofimovs
uzbrucēji: Aleksandrs Ankudinovs, Sergejs Boldaveško, Valdis Briedis,
Andris Ditners, Māris Drelings, Ingus Eglītis, Vjačeslavs
Fanduļs,
Armands Freibergs, Vitālijs Ļeonovs, Druvis Meluškāns,
Ronalds Orleāns, Aleksandrs Parfjonovs, Māris Saukāns,
Normunds Šics, Igors Šilovs, Leonīds Tambijevs
treneri:
Māris Baldonieks, Vasilijs Tihonovs

1988./89. sezona

Pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Stokholmā, nezaudējot ne punkta,
uzvarēja PSRS izlase, kurā spēlēja arī Artūrs Irbe. Pirmo reizi notika
Eiropas meistarsacīkstes sievietēm. Zelta medaļas izcīnīja somietes.
NHL valstībā
No lielā sporta atvadījās Grundmanis un Šostaks. Rīgas Dinamo
komandu atstāja arī Lubkins; viņš šo sezonu aizvadīja Francijā, Amjēnas
klubā. No jaunpienācējiem jāpiemin Fanduļs. Tik forsētu gatavošanos
dinamieši sen nebija piedzīvojuši. Mūsējie izcīnīja uzvaras Litvīnovas
kausā (pret mājiniekiem – 16:2!) un “Sovetskij Sport” balvas izcīņā Rīgā.
PSRS meistarsacīkstes sākās par trim nedēļām agrāk nekā parasti – jau 3.
septembrī. Neraugoties uz iepriekšējā čempionāta aizraujošo finišu, tika
atjaunota vecā kārtība – bez play-off. Laikam jau tādēļ, lai saudzētu
izlases (lasi – ACSK) spēlētājus no liekiem satraukumiem. Izslēgšanas
turnīra vietā, ko augstu novērtēja līdzjutēji, tika sarīkota tā dēvētā “Līgas
kausa izcīņa”. Taču līdzjutējus nepiemānīsi – par šo “surogātu” skatītāju
interese bija minimāla. Arī čempionātam trūka īstas kulminācijas.
Dinamieši sāka neveiksmīgi, vienpadsmit kārtās gūstot tikai divas
uzvaras – savā laukumā pret minskiešiem un harkoviešiem. Noslīdējuši
turnīra tabulas astē, rīdzinieki beidzot sasparojās, pieveicot Sokol un
Ļeņingradas ASK. Vadošās uzbrucēju maiņas lomā iejutās Beļavskis–
Akuļiņins–Kerčs. Aizsargu neprecizitātes pašaizliedzīgi laboja Irbe. Pēc
pirmā riņķa mūsējie ieņēma necilo devīto vietu. Tomēr līdzjutējus tobrīd
vairāk satrauca baumas, ka rīdzinieki it kā esot nolēmuši atteikties no
godam nopelnītās Ziemeļamerikas turnejas. Ūdeni bija saduļķojuši
Maskavas funkcionāri. Jurzinovs kādā intervijā atzinās, ka šāds
priekšlikums mūsējiem tiešām izteikts, tomēr atteikties no spēlēm ar NHL
profesionāļiem komandai nenākot ne prātā.
Otrā riņķa sākumā dinamieši beidzot izcīnīja pirmo uzvaru izbraukumā
– Minskā. Savā laukumā pret Automobilistu rīdzinieki pirmo trešdaļu
zaudēja (0:2). Un tad sākās Irbes lieliskā sērija – 263 minūtes bez vārtu
zaudējuma! Lūk, rezultāti: pret Automobilistu – 4:2, pret Traktoru – 3:0,
Maskavā pret Kriļja Sovetov – 5:0, Gorkijā – 2:0, Rīgā pret Spartaku –

5:2. Rīdzinieki izcīnīja arī septīto uzvaru pēc kārtas, pārspējot Jaroslavļas
Torpedo. Pēc tam sekoja divi neizšķirti: Harkovā un Kijevā.
Neticamu sagrāvi dinamieši piedzīvoja Ļeņingradā. Vēl pēc otrās
trešdaļas mūsējie bija vadībā ar 2:0, taču beigās smagi zaudēja (4:7).
Murgs turpinājās savā laukumā pret ACSK – jau 10. minūtē 0:5, spēles
beigās – 1:6. Priekšsacīkstēs mūsējie ierindojās astotajā vietā, iekļūstot to
desmit komandu skaitā, kuras turpināja cīņu par medaļām. Taču atšķirībā
no iepriekšējās sezonas šoreiz otrajā posmā ieskaitīja arī priekšsacīkstēs
savstarpējās spēlēs iegūtos un izsētos punktus, tādēļ rīdziniekiem
praktiski vairs nebija nekādu cerību atkārtot iepriekšējās sezonas
panākumus.
Atlika tikai viena iespēja apliecināt sevi – labi nospēlēt pret
Ziemeļamerikas profesionāļiem. Gatavojoties šim notikumam, mūsējie
aizvadīja draudzības spēļu turneju Austrumvācijā, pārspējot gan Polijas,
gan VDR izlases, izcīnīja pirmo vietu “Rīgas gaiļa” turnīrā, finālā
pieveicot PSRS olimpisko vienību (4:1). Un tad pienāca laiks kravāt
ceļasomas vēsturiskajam ceļojumam NHL valstībā. Kanādieši atsūtīja
rīdziniekiem jaunus formastērpus un ekipējumu. Maskavas darboņu
neizdarības dēļ Rīgā sūtījums nepienāca. Ar lielu kņadu un uztraukumiem
to izdevās “izcīnīt” Maskavā. Pa ceļam uz Kanādu rīdzinieki aizvadīja vēl
divas pārbaudes spēles ar Francijas izlasi un abās uzvarēja. Pēc tam tika
noteikts galīgais Kanādas braucēju sastāvs: vārtsargi Irbe, Samoilovs;
aizsargi Čudinovs, Durdins, Frolovs, Katlaps, Kramskojs, Zinovjevs,
uzbrucēji Akuļiņins, Beļavskis, Froļikovs, Hehts, Kerčs, Skosirevs,
Šašovs, Varjanovs, Vītoliņš III, I.Tomans, Znaroks, kā arī
“piekomandētie” Maskavas dinamieši Jašins, Lomakins, Semjonovs un
treneris Moisejevs. Viņu klātbūtnes nepieciešamība tika pamatota ar
PSRS izlases interesēm – “galvenās komandas” kandidātiem trūkstot
iespēju kvalitatīvi gatavoties. Turklāt rīdziniekiem esot nepieciešami daži
Kanādā rūdīti vīri, kam nenodrebētu roka, stājoties pretī NHL
profesionāļiem.
Jau Ziemeļamerikā dinamieši uzzināja spēles likmi. Par katru uzvaru
tika solīti 300 dolāri, par piedalīšanos spēlē – 50 dolāri, no kuriem 10
jānodod nepiepildāmajā PSRS FKSK kabatā. Pavisam Rīgas Dinamo
nopelnīja 240 000 dolāru. Cik no tā tika mūsu republikai, nav zināms.

Starp citu, tas bija kaut kas jauns – atklāti apspriest hokejistu nopelnītās
summas.
Sēriju mūsējie uzsāka ar neizšķirtu Kalgari (2:2). Interesanti atzīmēt, ka
šī komanda pēc dažiem mēnešiem izcīnīja profesionālā hokeja augstāko
apbalvojumu – Stenlija kausu. Sekoja zaudējumi Edmontonā (1:2) un
Vankūverā (1:6), uzvara Losandželosā (5:3), neveiksmes Čikāgā (1:4) un
Sentluisā (0:5) un visbeidzot – panākums Minnesotā (2:1). Kopumā
nebija nemaz tik slikti. Vietējie žurnālisti raksturoja rīdziniekus kā jaunu,
perspektīvu komandu, kas spēlē azartiski, aizrautīgi un ikvienā spēlē
parāda raksturu. Uzbrukumā labākie bija I.Tomans, Vītoliņš III, bet it
īpaši Hehts. Aizsardzībā stabilākie vīri bija Čudinovs un Durdins. Tomēr
visvairāk kanādieši sajūsminājās par Irbi. Viņu aicināja uz preses
konferencēm, lūdza intervijas. Trīs reizes Irbe saņēma labākā spēlētāja
balvas. Kā uz delnas atklājās arī mūsējo trūkumi – aizsargu kļūdas,
neprasme realizēt skaitlisko vairākumu, uzbrucēju zemā rezultativitāte.
Dinamieši saņēma ļoti augstu novērtējumu arī uzvedības un kultūras
ziņā, kanādieši īpaši akcentēja, ka intervijās runāja ne tikai treneri, bet arī
spēlētāji. Pēc uzvaras pār leģendārā Grecka komandu – Losandželosas
Kings – Jurzinovs atļāva latviešu puišiem (Hehtam, Irbem, Katlapam,
I.Tomanam, Vītoliņam III, kā arī dakterim Kvēpam) piedalīties Latviešu
biedrības organizētajā Ziemassvētku ballē. Tikšanās laikā risinājās
sarunas par visu ko, sākot ar hokeja sudraba pavasari un beidzot ar Tautas
frontes rudeni.
Atsākot PSRS meistarsacīkstes, rīdzinieki piedzīvoja piecus
zaudējumus pēc kārtas. Līdz ar Ziemeļamerikas turnejas veiksmīgu
noslēgumu mūsējie šķita zaudējuši motivāciju. Diezgan negaidīti
komandu atstāja Samoilovs. Lūk, kā viņš pamatoja savu lēmumu:
“Paliku tikai par otro vārtsargu un veselīgas konkurences vietā tiku
“kapitāli” atsēdināts uz rezervistu soliņa. Mūsu konflikts ar Vorobjovu
sākās jau pirms desmit gadiem, kad viņš vēl bija Latvijas Bērza treneris,
un šajā komandā toreiz spēlēju arī es. Ne katrs var nereaģēt uz ik dienas
atklāti izteiktajiem apvainojumiem, pazemojumiem, regulāri uzklausīt
lamas un nievas. Nereti ir tā, ka gandrīz neviens negrib doties laukumā,
jo par katru kļūdu jāmaksā ar pārāk dārgu cenu. Arī nemitīgā dzīvošana
bāzē, atrauti no ģimenes saasina situāciju un attiecības komandā. Mūsu
otrais treneris Vorobjovs nav iemantojis puišu cieņu.”

Konfliktā ar treneriem nonāca arī Znaroks. Neapmierināti bija visi –
gan ar zemajām algām, gan ar sen apnikušo kazarmu režīmu. Pa vecam
dzīvot vairs nevarēja. Treneriem cits nekas neatlika, kā no spēlēm
brīvajās dienās atlaist puišus uz mājām; arī Vorobjovam nācās likt aiz
auss, ka ar bļaušanu vien nekas nav panākams. Katarse līdzēja – mūsējie
atkal sāka uzvarēt, pieveicot arī medaļu kandidātus Maskavas Dinamo
(2:0 un 5:3) un Voskresenskas Himik (2:1). Turnīra beigās rīdzinieki
ierindojās sestajā vietā.
Irbe nostiprināja savu reputāciju kā PSRS labākais vārtsargs. Februāra
sākumā viņš izmēģināja spēkus PSRS izlasē spēlēs pret Zviedriju (5:4,
4:3), bet sezonas noslēgumā kļuva par Eiropas un pasaules čempionu.
Lūk, kā Irbi raksturoja leģendārais Tretjaks: “Artūrs aizvien vairāk
veidojas par lielu talantu. Viņš stāv stingri uz kājām un pie ledus
piedabūjams vienīgi tad, ja vārtu priekšā kļūst karsti. Viņš spēj labi
kombinēt un bieži vien iepriekš paredz pretinieku uzbrucēju rīcību. Vēl
viena viņa priekšrocība ir precīzās, tālās piespēles, ar kurām viņš it bieži
ievada veiksmīgus uzbrukumus.”
Gadskārtējā sezonas noslēguma vakarā līdzjutēji uzzināja, ka pēc
deviņiem Rīgā aizvadītajiem gadiem Maskavā gatavojas atgriezties
Jurzinovs. Par viņa drošāko pēcteci Rīgas Dinamo trenera amatā
visbiežāk minēja Balderi.
“Nāvinieku” turnīrā
RASMS Energo (treneris H.Vasiļjevs) otrajā līgā spēlēja neveiksmīgi.
Visvairāk traucēja nemitīgās sastāva maiņas. Astoņi spēlētāji sezonas
vidū pameta komandu. Reizēm uz treniņiem ieradās labi ja desmit cilvēki.
Treneri iesaistīja sastāvā juniorus, bet viņi bija aizņemti arī savās
meistarsacīkstēs. Tomēr komanda saliedējās un spēja izturēt visgrūtāko
pārbaudījumu – cīņas Kuibiševā par tiesībām arī nākamgad spēlēt otrajā
līgā. Mūsējie to iesauca par “nāvinieku” turnīru, jo no agrākiem gadiem
bija zināms, ka komandas, kuras šādās sacensībās piedzīvo neveiksmi,
parasti pārstāj eksistēt! Izšķirošā spēle ar Engelsas Himik praktiski sākās
jau iepriekšējā vakarā, kad pa viesnīcas gaiteņiem kā lielceļa laupītāji
siroja pretinieku komandas funkcionāri, mēģinādami materiāli un
psiholoģiski ietekmēt mūsu komandas dalībniekus. Cīņa risinājās

dramatiski. Kad I.Tomans guva izšķirošos vārtus, puišu priekiem nebija
gala – it kā viņi būtu uzvarējuši vismaz pasaules čempionātā.
Jurnioru sudrabs
Savukārt
junioru
meistarsacīkstēs
RASMS
(Rešetņikovs,
Vas.Tihonovs) nospēlēja ļoti veiksmīgi. Mūsējie iekļuva finālā un cīnījās
ar Čeļabinskas Traktoru par zelta medaļām. Pirmo spēli Rīgā RASMS
uzvarēja (5:1), viesos diemžēl divreiz zaudēja (0:5, 2:7), tomēr arī otrā
vieta bija izcils panākums. Komandā spēlēja vārtsargi S.Poļakovs, Žagars,
aizsargi Ceplis, Fjodorovs, Jeļizarovs, Labucks, Meinarts, Paltovs,
Solovjovs, Zviedris, uzbrucēji A.Ankudinovs, Boldaveško, Čunčukovs,
Drelings, Hamrakulovs, Ignatovičs, Jegorovs, Kravčenko, Rabčevskis,
A.Rešetņikovs, Seņins, Tambijevs, Urbanovičs. RASMS juniori izcīnīja
arī sesto vietu vissavienības junioru spēlēs Permā. Par PSRS jauniešu
čempioniem, spēlējot Maskavas Dinamo sastāvā, kļuva Mitčenkovs,
Seņins un Žoltoks.
Aizvien biežāki kļuva jauniešu un bērnu komandu starti dažādās
starptautiskās sacīkstēs. Dinamo’74 (Banovs) uzvarēja tradicionālajā
turnīrā Maskavā, Dinamo’76 (Rešetņikovs, Tumševics) – Rēgensburgā.
Republikas meistarsacīkšu finālā RASMS juniori dramatiskā cīņā
pieveica Ķekavu. Pēc vairāku gadu pārtraukuma notika arī B klases
turnīrs, kurā pirmo vietu izcīnīja Cēsis. Rīgas meistarsacīkstēs uzvarēja
Latvijas Bērzs’74 (H.Vītoliņš II).
Tautas frontes zīmē
Aizvien pieaugošais atklātības vilnis neizbēgami skāra arī hokeju.
1988. gada decembrī laikrakstā “Sports” tika publicēts Vedēja apskats par
hokeja vēsturi pirmskara Latvijā. Padomju melu valstībā augušajiem
hokeja cienītājiem tas bija īsts atklājums.
Sezonas izskaņā tika apspriestas nākotnes ieceres. Hokeja sabiedrība
izrādījās sašķēlusies, jo spriešana notika divās vietās vienlaikus.
Federācijas sēdē runasvīri atzīmēja, ka LHF kļuvusi par saimnieciski
patstāvīgu organizāciju, Rīgas Dinamo veidojas par saimnieciskā
aprēķina klubu. Tautas frontes Hokeja un daiļslidošanas grupas dalībnieki
pauda radikālākas domas. Kopš 1968. gada Dinamo sastāvā spēlējuši 89
viesstrādnieki, kurus apgādāja ar dzīvokļiem, automašīnām un citiem

labumiem. Turpretim par pašmāju audzēkņiem, par Rīgas 55. vidusskolas
hokeja internāta darbu Rīgas Dinamo vadība interesējās minimāli. Rīgas
Dinamo problēmu risināšanā noteicošās bieži vien izrādījās vissavienības
resoru intereses. Sapulces dalībnieki nolēma, ka pienācis laiks izveidot
nacionālo izlasi un lūgt starptautisko federāciju atjaunot Latvijas statusu
IIHF sastāvā. Lielas cerības LTF grupa saistīja ar mākslīgā ledus
slidotavas izbūvi pie Rīgas 55. vidusskolas.* LTF grupas viedokli
laikrakstā “Sports” pauda A.Irbe: “Rodas iespaids, ka mēs dzīvojam
pilnīgi autonomā, ar sabiedriski politiskajiem procesiem nesaistītā
pasaulītē. Sezonas laikā komandā nav apspriests neviens (!) no Latvijas
sabiedriski politiskās dzīves aspektiem. Man ir pamatotas šaubas, vai,
izņemot dažus cilvēkus, spēlētāji iepazinušies ar LTF dokumentiem,
Valodu likumu un citām vitāli svarīgām politiskās dzīves norisēm. Katru
sezonu nākas sākt ar robiem komandas sastāvā, jo talantīgākie aizmānīti
uz citiem klubiem. Viesspēlētāji pie mums lielākoties meklē zvaigžņotos
uzplečus un ar tiem saistītos materiālos labumus. Pienācis laiks pārtraukt
republikas hokeja atkarību no vissavienības resoru savtīgajām interesēm.
Nepieciešama pāreja uz līgumu sistēmu, lai hokejistu materiālā
labklājība būtu atkarīga tikai no kontrakta ar komandu. Sāpīga ir valsts
valodas problēma. Visdziļāk sarūgtina vairāku jaunatnes treneru klaja
pašreizējo realitāšu ignorēšana, kā rezultātā daudzu viņu audzēkņu
latviešu valodas nezināšana pārvēršas demonstratīvā pozā.”

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo

vārtsargi: Artūrs Irbe, Vitālijs Samoilovs
aizsargi: Sergejs Čudinovs, Vladimirs Durdins, Dmitrijs Frolovs,
Konstantīns Grigorjevs, Ulvis Katlaps, Vladimirs Kramskojs,
Andrejs Maticins, Normunds Sējējs, Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Aleksandrs Beļavskis, Sergejs Boldaveško,
Igors Brezgins, Vjačeslavs Fanduļs, Aleksejs Froļikovs,
Ainārs Hehts, Aleksandrs Kerčs, Igors Pavlovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Vladimirs Šašovs,
Ilmārs Tomans, Nikolajs Varjanovs, Harijs Vītoliņš III,
Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Vladimirs Jurzinovs
treneri:
Juris Reps, Mihails Vasiļonoks, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrā līga – 32. vietā,
pārejas turnīrs – 3.vietā RASMS Energo
vārtsargi: Sergejs Naumovs, Sergejs Poļakovs, Andrejs Zinkovs,
Andrejs Žagars
aizsargi: Guntis Bāliņš, Gatis Ceplis, Andrejs Fjodorovs, Agris
Freimanis,
Aldis Girgensons, Mārtiņš Grundmanis, Viktors Ignatjevs,
Ulvis Katlaps, Konstantīns Kikass, Juris Krūmiņš, Jānis
Lukaševskis, Rolands Meinarts, Aigars Mitčenkovs,
Budimirs Paltovs, Agris Roštoks, Normunds Sējējs,
Vadims Solovjovs, Eduards Trofimovs
uzbrucēji: Sergejs Boldaveško, Māris Drelings, Ingus Eglītis,
Vjačeslavs Fanduļs, Armands Freibergs, Vladimirs
Hamrakulovs,
Ainārs Hehts, Andrejs Ignatovičs, Juris Opuļskis,
Ronalds Orleāns, Grigorijs Panteļejevs, Ivo Pētersons,
Uldis Pūpols, Eduards Rabčevskis, Aigars Razgals,
Aleksejs Rešetņikovs, Sergejs Seņins, Igors Šilovs,
Leonīds Tambijevs, Ilmārs Tomans, Vilnis Vabolis,
Aleksandrs Vaičuls, Harijs Vītoliņš III, Sergejs Žoltoks

treneri:

Andris Siliņš, Haralds Vasiļjevs

Republikas čempionāts

pusfināli:
RASMS–Dinamo
Ķe kava–2. AK
fināls:
RASMS–Ķekava
par 3. vietu:
2. AK–Dinamo

4:4 (sodi–0:2), 7:3, 4:1
10:9, 9:6
4:5, 7:4, 6:5
6:7, 7:6, 7:4

RASMS
vārtsargi: Mihails Deņisovs II, Sergejs Poļakovs, Andrejs Žagars
aizsargi: Gatis Ceplis, Andrejs Fjodorovs, Viktors Ignatjevs,
Sergejs Jeļizarovs, Ivo Labucks, Rolands Meinarts,
Budimirs Paltovs, Vadims Solovjovs, Egils Zviedris
uzbrucēji: Aleksandrs Ankudinovs, Aleksandrs Čunčukovs,
Agris Dambenieks, Andris Ditners, Vladimirs Hamrakulovs,
Igors Hatuļevs, Andrejs Ignatovičs, Oļegs Jegorovs, Sergejs
Kravčenko, Aleksejs Rešetņikovs, Sergejs Seņins, Pjotrs
Šibajevs,
Leonīds Tambijevs, Vladimirs Urbanovičs
galvenais treneris: Vladimirs Rešetņikovs
treneris: Vasilijs Tihonovs

Rezultatīvākais spēlētājs:

Ņi kitins (2.AK)

1989./90. sezona
Pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Bernē un Fribūrā uzvarēja PSRS
izlase, izšķirošajā spēlē sakaujot Čehoslovakiju (5:0). Irbi atzina par
turnīra labāko vārtsargu. Pirmo reizi notika pasaules meistarsacīkstes
sievietēm – uzvarēja kanādietes.
Hokejisti dodas peļņā
Padomju hokejisti allaž bijuši augsta līmeņa profesionāļi, kaut dēvēti
par amatieriem. Taču salīdzinājumā ar ārvalstu amata brāļiem par savu
darbu viņi saņēma niecīgu finansiālo atalgojumu. Tādēļ gandrīz ikviena
PSRS hokejista sapnis bija – vismaz “vecumdienas” aizvadīt kādā
ārzemju klubā, kur spēles līmenis zemāks, bet samaksa – augstāka,
piemēram, Austrijā, Francijā vai Šveicē. Spējīgākie un godkārīgākie
tēmēja uz NHL. Agrāk aiz “dzelzs priekškara” tika vienīgi izredzētie. No
rīdziniekiem tas izdevās Balderim, kurš pēdējos četrus gadus strādāja
Japānā. Lubkins pērn aizbrauca uz Franciju. Tiklīdz padomju
dzimtbūšanas iekārta kļuva nedaudz “vaļīgāka”, projām posās visi, kam
nebija slinkums. 1989/90 gada sezonu ārvalstu klubos aizvadīja jau ap
piecdesmit padomju hokejistu. No rīdziniekiem “leģionāru” pulku
papildināja Durdins un Froļikovs, kuri debitēja Pori Ässät sastāvā.
Vislielāko satraukumu izraisīja Baldera turpmākie nodomi. Sezonas
sākumā viņu minēja kā galveno pretendentu uz Rīgas Dinamo vecākā
trenera amatu, taču Balderis visiem par lielu pārsteigumu aizbrauca uz
Ziemeļameriku un sezonu aizvadīja NHL klubā Minnesota North Stars.
Latvijas hokeja aprindās uz laiku iestājās apjukums – PSRS čempionāts
tepat durvju priekšā, bet mūsu komandai nebija trenera. Desmit dienas
pirms turnīra sākuma šo darbu uzņēmās Grabovskis, “jo cita kandidāta
nebija, un nevarēja taču pieļaut, lai atkal ataicina kādu cilvēku no
malas”. Jaunais treneris sāka ar to, ka normalizēja attiecības komandā.

Hokejisti ieguva lielāku brīvību, nedzīvoja vairs visu laiku bāzē, bet
sapulcējās divas dienas pirms spēles. Janvārī no komandas nācās aiziet
otrajam trenerim Vorobjovam, kurš nespēja saprasties ar spēlētājiem.
Sagatavošanās posmā dinamieši aizvadīja piecas spēles Somijā, kurās
guva četras uzvaras, taču piedzīvoja zaudējumu pret Pori Ässät (1:6),
turklāt divus vārtus somu labā guva bijušais rīdzinieks Froļikovs.
Starptautiskajā turnīrā Rīgā mūsējie izcīnīja pirmo vietu. Grabovskis kādā
intervijā izteicās, ka Jurzinova atstātā vienība esot daudz spēcīgāka nekā
tā, kuru viņš savulaik pārņēma no Tihonova.
Augstākajā līgā spēlēja sešpadsmit komandas; desmit labākās pēc tam
sacentās finālā. Dinamieši sezonu iesāka svaigi, un spēle uzreiz gāja no
rokas. Lielisku sniegumu vārtos demonstrēja Irbe. Par īstu triecienmaiņu
izveidojās uzbrucēju trijnieks Šašovs–Varjanovs–Znaroks ar aizsargiem
Katlapu un Čudinovu. Rīdzinieki sāka ar grūtu uzvaru savā laukumā pret
Ustjkamenogorskas Torpedo (4:2). Turpmāk mūsējie spēlēja aizvien
drošāk – Čeļabinskā (2:2), Sverdlovskā (3:1), Rīgā pret Spartaku (5:3).
Uzvaru sēriju rīdzinieki turpināja arī Harkovā, Kazaņā un Gorkijā,
izvirzoties par turnīra līderiem.
19. septembrī Rīgā notika vēsturiska sacīkste pret NHL profesionāļiem
– Washington Capitals. Skatītāju interese bija milzīga. Biļešu visiem
gribētājiem, protams, nepietika, tādēļ tika sarīkota īpaša loterija. Ap 4000
cilvēku sanāca pavērot aizokeāna viesu rīta treniņu. Spēles pirmā trešdaļa
aizritēja nervozā cīņā. Vairāk izdevību bija viesiem. Savukārt otrā
trešdaļa pagāja ar jūtamu rīdzinieku pārsvaru. Pirmie vārti krita 53.
minūtē – Varjanovs ar tālu metienu izvirzīja vadībā dinamiešus, taču jau
pēc septiņām sekundēm Kristiāns rezultātu izlīdzināja. Viss izšķīrās
pagarinājuma trešajā minūtē, kad savu vārtu priekšā rupji kļūdījās
Vikulovs, piespēlējot ripu tieši uz nūjas pretiniekam. Stīvensa metienu
vārtos ielaboja Berglunds (1:2).
Pēc šī zaudējuma dinamiešiem arī PSRS meistarsacīkstēs klājās krietni
grūtāk. Nākamajā kārtā rīdzinieki uzņēma ACSK. Cīņa sākās neparasti –
titulētie viesi vairāk domāja nevis par uzbrukumu, bet par savu vārtu
drošību. Pirmajā trešdaļā mūsējie ar Šašova un Znaroka metieniem
izvirzījās vadībā. Diemžēl, tālākajā cīņas gaitā labāk veicās maskaviešiem
(2:3). Principiālā spēlē pret Sokol mūsējie tā arī neprata pārspēt savu
bijušo komandas biedru Samoilovu (0:2). Pēc pirmā riņķa dinamieši

turnīra tabulā ieņēma trešo vietu. Otrajā riņķī rīdzinieki pagura, tomēr
startā gūtie panākumi ļāva saglabāt ceturto pozīciju. Līderos negaidīti
izvirzījās Voskresenskas Himik.
Pēc priekšsacīkstēm turnīrā bija pusotra mēneša ilgs pārtraukums.
Rīdzinieki šajā laikā aizvadīja pārbaudes spēles abās Vācijās. Finālposmā
mūsējie augstāk par ceturto vietu pakāpties vairs nespēja, taču aktīvi
iesaistījās cīņā par medaļām, atņemot punktus favorītiem: Maskavā pret
ACSK (3:2), savā laukumā pret nākamo čempionvienību Maskavas
Dinamo (4:3). Dramatiska izvērtās cīņa Rīgā pret ACSK. Viesi sāka ar
tradicionālo spēka spiedienu un jau ceturtajā minūtē izvirzījās vadībā.
Otrās trešdaļas sākumā Vītoliņš panāca izlīdzinājumu, bet maskavieši līdz
pēdējam pārtraukumam ieguva divu vārtu pārsvaru. Rīdzinieki nepadevās.
Vispirms Varjanovs vienus vārtus atguva, bet 58. minūtē Znaroks panāca
neizšķirtu (3:3).
Irbe Šveicē izcīnīja pasaules čempiona titulu un tika atzīts par turnīra
labāko vārtsargu. Pilnīgi pelnīti – finālturnīra trijās spēlēs viņš ielaida
tikai vienu ripu! Savu augsto klasi Artūrs apliecināja arī “Labas gribas
spēlēs” (Goodwill games), kuras notika 1990. gada jūlija beigās un
augusta sākumā Sietlā. Finālā sacentās PSRS un ASV izlases. Cīņa ritēja
ļoti līdzīgi, un uzvarētāju noskaidrošanai bija nepieciešama soda metienu
sērija. Irbe nospēlēja pārliecinoši un precīzi, atvairot visus metienus.
Izlases kandidātos tika iekļauts arī PSRS meistarsacīkšu ceturtais
rezultatīvākais uzbrucējs Znaroks, tomēr Tihonovam viņš izrādījās lieks.
Sergejs Poļakovs pārveda sudraba medaļu no pasaules junioru čempionāta
Somijā. Žoltoks PSRS jauniešu izlases sastāvā izcīnīja trešo vietu
Kvebekas kausā.
RASMS-Energo (treneris H.Vasiļjevs) otrajā līgā ierindojās
vienpadsmitajā vietā. Vissavienības jauno hokejistu turnīros vislielākos
panākumus guva juniori – ceturto vietu. Mūsu jauniešu komandas ar
panākumiem spēlēja arī dažādās starptautiskās sacensībās: ASV, Somijā,
Polijā, Čehoslovakijā, VFR; divi starptautiski turnīri notika arī pie mums.
Draudzīgā vizītē Rīgā ieradās divas zēnu komandas no ASV – uz savu
tēva dzimteni amerikāņu puikas atveda Viesturs Kleinops.
Republikas meistarsacīkstes risinājās klusi un gandrīz nemanīti.
Finālsērijā RASMS (treneri Vas.Tihonovs, Linkēvičs) pieveica Ķekavu.
Rīgas meistarsacīkstēs uzvarēja RTU. Notika arī Baltijas čempionāts,

kuram piemita drīzāk politiska nevis sportiska nozīme. Latviju pārstāvēja
Ķekava un Dinamo jaunieši. Pirmo vietu izcīnīja Ķekava.
Latvijas vecmeistari – pasaules čempioni!
Izveidojās pastāvīga veterānu komanda, kuras vadību uzņēmās Opits.
Pirmajās spēlēs decembra sākumā mūsējie uzvarēja ļeņingradiešus (7:3,
6:5). Pēc tam mūsējie izcīnīja pirmās vietas turnīros Polijā un
Ļeņingradā, Baltijas kausā Narvā un visbeidzot – pasaules veterānu
čempionātā Tamperē (35+ grupā), finālā pieveicot Ļeņingradu (9:0).
Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana bija jāgaida vēl vairāk nekā
gadu, taču mums jau bija savi pasaules čempioni! Zelta medaļas Latvijai
izcīnīja: vārtsargi Afoņins un Vasiļonoks, aizsargi Apsītis, Beskašnovs,
Hatuļevs, Liberts, Nazarovs, Ņikiforovs, Odincovs, Tarnovskis, uzbrucēji
Abalmasovs, Deņisovs, Jemeļjaņenko, Jurāns, Kažberovs, Kļinšovs,
Krasovskis, Reps, Serņajevs, Verižņikovs.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs
aizsargi: Sergejs Čudinovs, Konstantīns Grigorjevs, Viktors Ignatjevs,

Ulvis Katlaps, Vladimirs Kramskojs, Andrejs Maticins,
Andrejs Pjatanovs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Aleksandrs Beļavskis, Sergejs Boldaveško,
Vjačeslavs Fanduļs, Aleksandrs Kerčs, Juris Opuļskis, Igors
Pavlovs, Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Skosirevs, Vladimirs
Ša šovs, Ilmārs Tomans, Nikolajs Varjanovs, Harijs Vītoliņš
III,
Oļegs Znaroks
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis
treneri:
Juris Reps, Pjotrs Vorobjovs

PSRS čempionāts
A klases otrās līgas rietumu zona
12. vietā – RASMS Energo
vārtsargi: Sergejs Naumovs, Sergejs Poļakovs, Andrejs Žagars
aizsargi: Gatis Ceplis, Andrejs Fjodorovs, Aldis Girgensons, Viktors
Ignatjevs, Juris Krūmiņš (spēlējošais treneris), Jānis
Lukaševskis,
Rolands Meinarts, Aigars Mitčenkovs, Budimirs Paltovs,
Agris Roštoks
uzbrucēji: Sergejs Ankudinovs, Sergejs Boldaveško, Aigars Cipruss,
Māris Drelings, Ingus Eglītis, Armands Freibergs, Sergejs
Jeļisejevs, Juris Opuļskis, Grigorijs Panteļejevs, Uldis Pūpols,
Eduards Rabčevskis, Aigars Razgals, Aleksejs Rešetņikovs,
Sergejs Seņins, Aleksandrs Vaičuls, Valerijs Vauļins, Sergejs
Žoltoks
galvenais treneris: Haralds Vasiļjevs

Republikas čempionāts

Pusfināli: RASMS–RPI
Ķe kava–2. AK
Par 5. vietu: Dinamo–RER
Par 3. vietu: 2. AK–RPI
Fināls: RASMS–Ķekava

2:1, 7:2
6:7, 7:2, 10:4
9:2
15:7, 8:7
5:4, 10:4

RASMS
vārtsargi: Sergejs Belovs, Mihails Deņisovs II
aizsargi: Ivo Labucks, Rolands Meinarts, Viktors Moiseikovs, Sandis
Ozoliņš, Igors Šilovs, Aleksandrs Šiškovičs, Viktors
Vodolazkis
uzbrucēji: Aleksandrs Ankudinovs, Aigars Cipruss, Jans Damenovskis,
Nikolajs Demidovs, Aleksejs Galkins, Vitālijs Gurevičs,
Vladimirs Hamrakulovs, Igors Hatuļevs, Oļegs Jurenko,
Grigorijs Panteļejevs, Aleksejs Rešetņikovs, Eduards
Revņaga,
Guntis Rubins, Aleksandrs Semjonovs, Sergejs Seņins,
Sergejs Žoltoks
treneri:
Jevgeņijs Linkēvičs, Vasilijs Tihonovs

1990./91. sezona
Pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs Somijā uzvarēja Zviedrija,

izšķirošajā spēlē pieveicot PSRS (2:1).
Neatkarības priekšvakarā
1990. gada 4. maijā LPSR Augstākā Padome pieņēma Neatkarības
deklarāciju, tomēr īsta neatkarība vēl bija jāpagaida – arī hokejā.
Starptautiskā Hokeja federācija Latviju pagaidām vēl nevēlējās atzīt.
Tomēr svarīgākais neatkarības kritērijs vienmēr ir bijis – cik neatkarīgi
uzdrīkstamies būt mēs paši? Uz šo jautājumu 1991. gada janvāra
trauksmainajās dienās katram nācās meklēt atbildi. Piemēram, bobslejisti
izlēma nekavējoties – atsauca dalību PSRS izlasē un devās uz barikādēm.
Arī hokejistiem nācās izšķirties – turpināt spēlēt PSRS meistarsacīkstēs,
vai nē. Janvāra asiņaino notikumu laikā sacensības tika uz laiku
pārtrauktas. Latvijas Hokeja federācijas ārkārtas sēdē tika nolemts, ka
turnīrs tomēr jāaizvada līdz galam. No sportiskā viedokļa tas bija
vienīgais pareizais lēmums, jo – kur gan citur lai mūsējie spēlētu? Tomēr
šai lietai bija arī politisks aspekts. Kā rakstīja čehu žurnālists Vāclavs
Svoboda, tas bija “sāpīgs pliķis to valstu sportistiem, kuri,
solidarizējoties ar baltiešiem, atteicās tikties ar padomju komandām,
īpaši armijas klubiem”.
Irbem bija jātiek skaidrībā par savām attiecībām ar PSRS izlasi. Tolaik
daudzi uzskatīja, ka, atteikdamies spēlēt izlasē, Artūrs neglābjami kaitē
savai karjerai. Tomēr tādu lēmumu Irbe bija pieņēmis un pie tā arī palika,
kaut gan viņu līdz pēdējam brīdim mēģināja ietekmēt gan ar labu, gan ar
ļaunu.
Politiskās kaislības aizēnoja hokeja kaislības. Tostarp Rīgas Dinamo
aizvadīja vienu no veiksmīgākajām sezonām, kopvērtējumā izcīnot piekto
vietu un vismaz pa reizei pieveicot ikvienu no favorītiem. Turnīra sākumā,
balstoties uz Irbes meistarību, mūsējie galveno akcentu lika uz spēli
aizsardzībā. Tas nedeva gaidītos rezultātus, jo Artūrs tomēr nespēja atkārtot
pērnā gada fantastisko sniegumu. Aizsardzībā rīdzinieku stabilākais pāris bija
Maticins-Grigorjevs. Strauji progresēja Sandis Ozoliņš. Tomēr mūsējo
galvenais spēks bija uzbrukumā. Rīdzinieki kļuva par meistarsacīkšu
rezultatīvāko komandu. Fanduļa, Semerjaka un Vītoliņa maiņas visu sezonu
aizvadīja praktiski nemainīgā sastāvā; ceturtā piecnieka ietvaros treneri
izmēģināja jaunos. Turnīra sākumā līderu lomu uzņēmās maiņa BeļavskisFanduļs-Boldaveško. Veiksmīgo finiša spurtu nodrošināja trijotne I.Tomans-

Vītoliņš III-Pavlovs. Individuāli otro vietu rezultatīvāko sarakstā izcīnīja
Znaroks, sesto – Beļavskis, septīto – Fanduļs. Znaroks tika iekļauts PSRS
izlases kandidātu sarakstā, tomēr uz pasaules čempionātu Tihonovs viņu
nepaņēma.
Rīgas Dinamo cīnījās saliedēti, azartiski un aizrautīgi. Sevišķi atmiņā
iespiedušās cīņas ar ACSK vienību, kura vienmēr simbolizējusi padomju
sporta varenību. Turklāt šī komanda pārstāvēja to pašu armiju, kuras tanki
braukāja pa Viļņas un Rīgas ielām! Maskavā mūsējie armijniekus
pieveica, panākot lūzumu pēdējā trešdaļā (5:3). Dramatiski risinājās spēle
Rīgā. Pirmā trešdaļa pagāja abpusēji bīstamos uzbrukumos, tomēr
vārtsargu meistarība ņēma virsroku. Otrās trešdaļas vidū ACSK izvirzījās
vadībā, taču pēc trim minūtēm Fanduļs panāca izlīdzinājumu. Pēdējo
trešdaļu rīdzinieki iesāka neveiksmīgi, un trīs minūtes pirms beigām
rezultāts bija rīdziniekiem nelabvēlīgs (1:3). 58. minūtē Znaroks vienus
vārtus atguva. Rīdzinieki nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma
spēlētāju, iespieda ACSK vienību aizsardzības zonā, un dažas sekundes
pirms beigu signāla Beļavskis panāca neizšķirtu (3:3).
1990. gada 14. septembrī Rīgas Dinamo draudzības spēlē sacentās ar
leģendāro NHL komandu Montreal Canadiens. Pirmā trešdaļa aizritēja
līdzīgā cīņā. 15. minūtē pēc lieliskas kombinācijas pirmos vārtus guva
Boldaveško, taču jau pēc trim minūtēm Korsons panāca izlīdzinājumu.
Otrajā trešdaļā Kurtnols no burzmas vārtu priekšā vadībā izvirzīja
kanādiešus. Pēdējā trešdaļā Rišē un Savārs vēl divreiz pārspēja Irbi,
vienus vārtus guva arī Znaroks (2:4). Ziemassvētku brīvdienās mūsējie
Olbani izcīnīja “Amerikas kausu”, finālā pieveicot ASV studentu izlasi
(5:2).
RASMS-Energo (treneris Banovs) PSRS meistarsacīkšu otrajā grupā
ieņēma 13. vietu. Junioru vienība izstājās no vissavienības
meistarsacīkstēm. Latvijas hokeja augsto klasi apliecināja S.Ozoliņš un
Žoltoks, kuri PSRS junioru izlases sastāvā pasaules meistarsacīkstēs
Kanādā izcīnīja sudraba medaļas.
Meitenes hokejā
Pēdējās LPSR meistarsacīkstēs uzvarēja RASMS juniori (Beskašnovs),
“Vārpas” meistarsacīkstēs pirmo vietu izcīnīja Smiltene. Rīgā notika
starptautisks vecmeistaru turnīrs divās vecuma grupās. Abās uzvarēja

Latvija. Izveidojās sieviešu komanda – Laima (Opits un Zaķis).
Komandas sastāvā iekļāvās dažādu sporta veidu pārstāves: bijušās
daiļslidotājas, ātrslidotājas, kamaniņu braucējas, vieglatlētes – meitenes
vecumā no 12 līdz 21 gadam. Sākumā daiļslidotājas cēli slidoja,
ātrslidotājas joņoja, bet pārējās šļūkāja, kā nu kura mācēja. Laimai klājās
grūti. Viss tik dārgs... Daļu izdevumu sedza meiteņu vecāki. Pirmajā
sezonā Laima nopietnākās sāncenses atrada Harkovā, kur aizvadīja divas
draudzības spēles (2:2, 4:1). Dažas spēles notika arī ar Talsu meitenēm,
taču Talsos sieviešu hokejs drīz vien izputēja. Tā kā vairāk sieviešu
komandu Padomju Savienībā nebija, Laima sacentās arī ar puikām.

Statistika
PSRS čempionāts
Augstākā līga, priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīgas Dinamo
vārtsargi: Artūrs Irbe, Sergejs Naumovs, Sergejs Poļakovs
aizsargi: Leonīds Beresņevs, Sergejs Čudinovs, Konstantīns Grigorjevs,
Viktors Ignatjevs, Ulvis Katlaps, Andrejs Maticins,
Aigars Mitčenkovs, Sandis Ozoliņš, Normunds Sējējs,
Dmitrijs Zinovjevs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Aleksandrs Beļavskis, Sergejs Boldaveško,
Aigars Cipruss, Vjačeslavs Fanduļs, Aleksandrs Kerčs,
Juris Opuļskis, Grigorijs Panteļejevs, Igors Pavlovs,
Jevgeņijs Semerjaks, Sergejs Seņins, Ilmārs Tomans,
Harijs Vītoliņš III, Oļegs Znaroks, Sergejs Žoltoks
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis
treneri:
Juris Reps, Mihails Vasiļonoks

PSRS čempionāts
A klases otrā līga
13. vietā – RASMS Energo
vārtsargi: Uģis Freivalds, Juris Klodāns, Sergejs Naumovs,
Sergejs Poļakovs, Pēteris Skudra, Andrejs Žagars
aizsargi: Igors Bondarevs, Andrejs Fjodorovs, Agris Freimanis,
Viktors Ignatjevs, Artūrs Kupaks, Ivo Labucks, Rodrigo
Laviņš,
Jānis Lukaševskis, Rolands Meinarts, Aigars Mitčenkovs,
Sandis Ozoliņš, Budimirs Paltovs, Agris Roštoks,
Kārlis Skrastiņš, Aleksandrs Šilovs
uzbrucēji: Aleksandrs Ankudinovs, Sergejs Ankudinovs, Artis ābols,
Igors Brezgins, Aigars Cipruss, Māris Drelings, Ingus Eglītis,
Armands Freibergs, Sergejs Gerasimovs, Normunds
Karpinskis,
Sergejs Linčuks, Vitālijs Ļeonovs, Edgars Nadežņikovs,
Juris Opuļskis, Grigorijs Panteļejevs, Uldis Pūpols,
Aigars Razgals, Aleksejs Rešetņikovs, Sergejs Seņins,
Sergejs Skosirevs, Igors Šilovs, Jānis Tomans,

Aleksandrs Vaičuls, Valerijs Vauļins, Sergejs Žoltoks
galvenais treneris: Jevgeņijs Banovs
treneri:
Māris Baldonieks, Ojārs Rode

Republikas čempionāts
1. vietā – RASMS
vārtsargi: Mihails Deņisovs II, Pēteris Skudra
aizsargi: Aivars Gaters, Andis Keisters, Artūrs Kupaks, Ivars Mūzis,
Ronalds Ozoliņš, Dainis Strožs, Aleksandrs Šilovs,
Viktors Vodolazkis
uzbrucēji: Artis ābols, Jans Damenovskis, Sergejs Gerasimovs,
Atis Gerdens, Vitālijs Gurevičs, Oļegs Jurenko,
Aleksejs Loginovs, Grigorijs Panteļejevs, Guntis Rubins,
Vitālijs Solovjanovs, Jānis Tomans
treneris: Mihails Beskašnovs

1991./92. sezona
Kanādas kausa izcīņā uzvarēja kanādieši, finālā pieveicot ASV (4:1,
4:2). Olimpiskajās spēlēs Albērvilā pirmo vietu izcīnīja Neatkarīgo
Valstu Savienība (finālā 3:1 pret Kanādu). Pasaules čempionāts Prāgā
un Bratislavā risinājās pēc jaunas sistēmas. Vispirms divpadsmit
komandas sacentās divās apakšgrupās pa seši. Pēc tam astoņas labākās
pēc vienmīnusa sistēmas noskaidroja uzvarētāju. Finālā Zviedrija
pārspēja Somiju (5:2). 1992. gada 7. maijā Latvija tika no jauna uzņemta
Starptautiskajā Hokeja federācijā.
Lielais juceklis
Jūnija beigās, kad pēc vasaras atvaļinājuma kopā sanāca Rīgas
dinamieši, situācija hokejā bija visai neskaidra. Par galveno problēmu bija
kļuvis prozaiskais jautājums – kur ņemt naudu? Centralizētā finansēšana
bija pajukusi. Galvenais treneris Grabovskis deklarēja, ka hokeja

problēmu risināšanā jāiesaista valdība, tomēr tie laiki bija pagājuši – par
velti neviens neko nedeva. Bija jāmācās pelnīt pašiem. Sponsoru
meklēšana ievilkās pusgada garumā. Ilgstoši dzīvojot bez algas, katrs sevi
cienošs hokejists mēģināja izrauties no pašmāju nabadzības un iekļūt kādā
bagātā ārzemju klubā. Beļavskis gatavojās spēlēt Zviedrijā Björklöven
vienībā, Irbe – jaunizveidotajā NHL klubā San Jose Sharks, Naumovs –
ACSK, Znaroks – Pori Ässät. Visskaļāko rezonansi izraisīja Znaroka
gaitas Somijā – pārbaudes spēlē pret Beļavska jauno klubu Björklöven
Oļegs piekāva tiesnešus un bija spiests atgriezties mājās. Pēc tam Znaroks
izmēģināja laimi Amerikā, taču arī tur panākumus neguva.
Rīgas Dinamo sagatavošanās posmā aizvadīja tikai četras treniņspēles.
Vispirms mūsējie piedzīvoja divus zaudējumus Somijā. Rīdzinieku
tradicionālie pretinieki Pori Ässät, kur par treneri strādāja Latvijā
izaugušais Vasilijs Tihonovs un kurā spēlēja Froļikovs un tobrīd arī
Znaroks, mūsējos sakāva pārliecinoši (3:9). Augusta puča dienās Rīgā
notika starptautisks turnīrs “Rīgas gailis”. Nestabilās politiskās situācijas
dēļ ieradās vienīgi padomijas – Čeļabinskas un Toljati – hokejisti.
Vislatvijas beztermiņa politiskā streika apstākļos sacīkstes atceltas netika,
taču apkalpošana bija minimāla – piemēram, nedarbojās tablo. Pirmajā
spēlē rīdzinieki pieveica Traktoru (6:4). Pirms izšķirošās cīņas pret Ladu
(arī tajā uzvarēja mūsējie – 3:1) pučs jau bija izgāzies un Latvija formāli
kļuvusi brīva.
Latvijas neatkarība hokejistiem radīja nopietnas problēmas. Līdz šim
mūsu hokejā galvenās sacensības bija PSRS čempionāts, bet ko darīt
tālāk? Kaimiņvalsts meistarsacīkstēs mūsējie drīkstēja piedalīties vienīgi
tādā gadījumā, ja tās pasludinātu par atklātām. Šī formalitāte tika
nokārtota. Pēdējā brīdī rīdzinieki attapa, ka vecais nosaukums Dinamo
neatbilst jaunajai situācijai. Ko likt vietā? Žurnālists Matulis ierosināja
visai trāpīgo “Rīgas nabagi”, tomēr iesākumā komandu nodēvēja
vienkārši HK Rīga; savukārt RASMS Energo pārtapa par LNSS Energo.
Īsi pirms sezonas sākuma Latvijā atgriezās Balderis. Vispirms viņš
piedāvāja savus pakalpojumus dinamiešiem – bet vienīgi pašmāju spēlēs.
Grabovskis šādam variantam nepiekrita. Tad Balderis ar līdzīgiem
noteikumiem iekļāvās LNSS Energo sastāvā. Helmuta milzīgā pieredze un
nevīstošā meistarība sniedza ievērojamu ieguldījumu komandas
panākumos un pulcēja pilnas skatītāju tribīnes. Kad Rīgā viesojās ACSK-

2 (uzvarēja rīdzinieki 8:4, 11:4), Sporta pilī valdīja tāda pati gaisotne kā
“lielajos” mačos.
HK Rīga meistarsacīkstes uzsāka ar uzvaru Toljati. Savu skatītāju
priekšā mūsējie pieveica Ustjkamenogorskas Torpedo, bet tad sekoja
pieci zaudējumi pēc kārtas. Komandu nomāca neziņa naudas lietās.
Grabovskis kādā intervijā pat izteicās, ka viņam vienalga, ko pārstāvēt, ka
tikai maksātu. Oktobra sākumā LHF ģenerālsekretārs H.Vītoliņš II
informēja, ka komanda praktiski ir bankrotējusi un drīzumā spēlētāji
saņemšot darba grāmatiņas. Līdzīgs liktenis gaidīja arī otro
meistarkomandu – Nacionālās Sporta skolas direktors Tikmers paziņoja,
ka hokeja komandu turpmāk vairs neuzturēs. Pagaidām mūsējie turpināja
spēlēt. PSRS čempionātā bija ieviests kāds jauninājums – piecu minūšu
pagarinājums neizšķirta gadījumā. HK Rīga pirmo reizi to izbaudīja
Jekaterinburgā – veiksme uzsmaidīja mūsējiem.
Oktobra beigās Latvijā ieradās San Jose Sharks īpašnieks Gands kopā
ar selekcionāru Grillo un juristu Lombardi. Amerikāņi interesējās par
Sandi Ozoliņu, kuru bija nolūkojuši pērn pasaules junioru čempionātā.
Aizokeāna viesu klātbūtnē mūsējie nodemonstrēja labu sniegumu pret
Maskavas Spartaku (5:4). Pēc priekšsacīkšu pirmā riņķa HK Rīga ieņēma
desmito vietu. Meistarsacīkšu pārtraukumā mūsējie izcīnīja uzvaru
Čeļabinskas komercturnīrā, nopelnot 45 tūkstošus rubļu. LNSS Energo
otrajā līgā spēlēja daudz veiksmīgāk. Savā laukumā mūsējie pieveica
turnīra līdervienību Maskavas Dinamo II (2:2, 3:0). Kopā ar Balderi
laukumā izgāja arī komandas priekšnieks Jemeļjaņenko, otrajā spēlē – arī
no Francijas pārbraukušais Lubkins.
Novembra sākumā no Amerikas mājās atgriezās Znaroks. Arī viņš
vispirms izmēģināja spēkus LNSS Energo sastāvā, kļūstot par
neapšaubāmu komandas līderi (Balderis šajās spēlēs nepiedalījās). Pēc
tam Znaroks iesaistījās HK Rīga vienībā. Samērā veiksmīgi HK Rīga
iesāka principiālo cīņu Maskavā ar ACSK. I.Tomans izvirzīja vadībā
rīdziniekus, mājinieki trešdaļas vidū rezultātu izlīdzināja, bet pēc
Grigorjeva un Kerča precīziem metieniem mūsējie ieguva divu vārtu
pārsvaru. Tomēr uzvarēt nebija lemts. Tiesnesis “izdomāja” divu minūšu
sodu Čudinovam, kam tūdaļ pievienoja desmit minūtes par nedisciplinētu
uzvedību. Mājinieki nekavējās izmantot tiesnešu labvēlību, un beigās
mūsējie pārliecinoši zaudēja (6:10).

Pēc tam rīdzinieki sāka spēlēt aizvien nesakarīgāk, un cerības uz vietu
astoņniekā drīz vien izgaisa. Par īstu parodiju izvērtās spēle pašu mājās
pret Toljati Ladu (1:7). Tā nebija neveiksme, bet gan spēlētāju protesta
izpausme. Ilgstoši dzīvojot bez algas, nevajadzēja daudz, lai puišu
neapmierinātība izlauztos uz āru. Kad priekšniecība pēc trim aizvadītajām
spēlēm nolēma atskaitīt Znaroku, spēlētāji iestājās par to, ka Oļegu
vajadzētu paturēt komandā, taču viņu domas neviens neņēma vērā. Puišu
pacietības mērs beidzot bija pilns – ne vien Znaroks, bet arī pārējie sāka
meklēt iespējas spēlēt kaut kur citur. Boldaveško un Fanduļs iesniedza
atlūgumus un atteicās iziet laukumā, I.Tomans slepus aizbrauca uz
Vāciju.
Priekšsacīkstēs HK Rīga ierindojās 14. vietā. S.Ozoliņš un Žoltoks gadu
mijā aizbrauca līdzi PSRS izlasei uz pasaules junioru čempionātu Vācijā.
Turnīra vidū PSRS beidza pastāvēt, un izlasi pārdēvēja par NVS vienību.
Zviedri un čehi protestēja pret mūsējo līdzdalību šajā komandā – Latvija
taču nebija iestājusies NVS. Protestu tomēr noraidīja, un Latvijai atkal
bija savi pasaules čempioni.
Vecā gada pēdējās dienās tika panākta vienošanās ar koncerna
“Pārdaugava” ģenerāldirektoru Ļeskovu, ka “Pārdaugava” kļūs par
Latvijas hokeja ģenerālsponsoru. Paputējušo HK Rīga savā aprūpē ņēma
“Pārdaugavai” piederošā akciju sabiedrība “Stars”; komandu pārdēvēja
par Rīga-Stars. Mainījās arī treneri – Grabovska vietā nāca Banovs no
LNSS Energo. Komandā iekļāva visus labākos hokejistus, kuri
pārsnieguši junioru vecumu; vienīgi Balderis palika otrajā
meistarkomandā, kuru savukārt pārdēvēja par Pārdaugavu. Šajā komandā
sapulcināja spēcīgākos juniorus. Pēc Banova aiziešanas par treneri iecēla
Linkēviču, par viņa palīgu – Rodi. Balderi apstiprināja par Pārdaugavas
hokeja kluba ģenerālmenedžeri un Latvijas izlases treneri.
Pēc šīm pārmaiņām stāvoklis Rīga-Stars vienībā normalizējās, tomēr ne
jau visi bija apmierināti. LHF funkcionāri bija pasteigušies pieņemt
lēmumu, ka atļaujas pārejai uz ārvalstu klubiem izsniedzamas tikai tiem,
kuri sasnieguši 25 gadu vecumu. Fanduļs netika atlaists uz Pori,
Boldaveško – uz Toljati. Turpretim Sandi Ozoliņu neviens vairs nespēja
aizkavēt, un sezonas vidū viņš devās uz Kanzassitiju, kur pievienojās
Irbem.

Janvāra vidū sākās tā dēvētais pārejas turnīrs, lai gan nevienam nebija
īsti skaidrs, par kādu “pāreju” ir runa. Rīga-Stars turnīru iesāka veiksmīgi,
septiņās spēlēs zaudējot tikai vienu punktu. Taču tad organizētāji atjēdzās,
ka transporta izdevumi šādām sacensībām ir nesamērīgi augsti. Ko nu?
Sacīkstes pārtrauca, visus rezultātus anulēja un steigšus izstrādāja jaunu
nolikumu. Kamēr turpinājās šī jezga, mūsējie aizbrauca nelielā
viesturnejā uz Zviedriju. Rīdzinieku sportiskie rezultāti bija gluži labi,
taču raizes sagādāja Roštoks un Razgals. Abi puiši par zagšanas
mēģinājumu nokļuva policijā, kur pavadīja gandrīz diennakti.
Janvāra beigās spēlētāji parakstīja līgumus ar sporta klubu Pārdaugava
– atteicās vienīgi Fanduļs. Kā izteicās kāds no hokejistiem, tagad puiši
saņēma vismaz trīsreiz lielāku algu kā agrāk. Februāra vidū pārejas turnīrs
sākās no jauna – šoreiz komandas bija sadalītas reģionālajās zonās.
Mūsējie veiksmīgi nospēlēja savā zonā, pēc tam izcīnīja otro vietu
pusfinālgrupā un cīņā par trešo vietu kopvērtējumā sacentās ar Omskas
Avangardu. Omskā katra komanda guva pa uzvarai (7:1, 0:3), taču no
atbildes spēlēm Rīgā omskieši atteicās. Sezonas beigās no darba tika
atlaists Banovs; par komandas galveno treneri palika Reps.
Nesamērīgi augsto ceļojuma izdevumu un transporta problēmu dēļ no
atklātajām Krievijas meistarsacīkstēm izstājās Pārdaugava.
Sezonas nogalē Rīgas Sporta pilī notika neparasta treniņnometne –
Edmonton Oilers un Boston Bruins selekcionāri pārbaudīja talantīgākos
puišus no Austrumeiropas: Sanktpēterburgas, Minskas, Kijevas un Rīgas.
No rīdziniekiem visatzinīgākās atsauksmes izpelnījās Červjakovs,
Panteļejevs un Žoltoks.
Pirmais atjaunotās republikas čempions – Ķekavas Sāga
Daudz nopietnāk kā agrāk risinājās Latvijas meistarsacīkstes. Piedalījās
četrpadsmit komandas. Vispirms divās apakšgrupās noskaidroja astoņas
finālturnīra dalībnieces, kuras pēc tam divos riņķos cīnījās par medaļām.
Iespēja pārstāvēt Latviju Eiropas kausa izcīņā radīja sen nepieredzētu
sāncensību. Turnīra beigās Ķekavas Sāgai un Pārdaugavai bija vienāds
punktu skaits. Lai noskaidrotu uzvarētājus, sarīkoja pārspēli. Abas
komandas izgāja laukumā labākajos sastāvos. “Pārdaugaviešiem” vārtos
stājās Skudra (Rīgas-Staram Penzā šoreiz nācās iztikt bez viņa). Spēle
izvērtās ļoti spraiga. Kad pēdējās trešdaļas sākumā vadībā izvirzījās gados

jaunākie un labāk trenētie “pārdaugauvieši”, šķita, ka viņi uzvarēs. Tomēr
ķekavieši nepadevās un četru minūšu laikā guva trīs vārtus. Priekšpēdējā
minūtē Pārdaugava rezultāta starpību samazināja. Pēdējā minūtē viņi
nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, taču pēc iemetiena ripu
pārtvēra ķekavieši. Freimanis piespēlēja laukuma centrā Zalovkinam, kurš
ieraidīja ripu tukšajos vārtos – 8:6 Sāgas labā! Tā ķekavieši kļuva par
pirmo atjaunotās Latvijas čempionvienību. Daži funkcionāri gan mēģināja
apšaubīt Sāgas tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas kausā, taču veltīgi.
Sezonas izskaņā notika principiāla draudzības spēle starp Rīga-Stars un
Latvijas čempionāta izlasi, kuras sastāvā laukumā izgāja arī tādas
slavenības kā Balderis un Vasiļonoks. Sīvā cīņā uzvarēja Rīga-Stars (6:5).
Rīgas meistarsacīkstēs uzvarēja Latvijas Zelts (treneri Sproģis un
Teteris), “Vārpas” meistarsacīkstēs – Cēsu Amatieris. LHF kausu
jauniešiem izcīnīja Dinamo Juniors’77 I, pusaudžiem – Latvijas
Bērzs’79 I. “Vecmeistara” balvas izcīņā zēniem un meitenēm uzvarēja
Dinamo Juniors’80.
Starptautiskajā arēnā
Atgūtās neatkarības pirmajā gadā notika daudz starptautisku spēļu. Par
Rīgas Dinamo (HK Rīga, Rīga-Stars) un LNSS Energo (Pārdaugavas)
gaitām jau tika minēts. Ļoti aktīvi bija arī citu klubu hokejisti.
Vecmeistars viesojās Kanādā, kur aizvadīja septiņas draudzības spēles,
izcīnot sešas uzvaras (arī pret Toronto latviešu vienību) un vienreiz
spēlējot neizšķirti. Vecmeistars spēlēja arī Saratovā, Klaipēdā,
Sanktpēterburgā. Decembra sākumā Rīgā notika starptautisks veterānu
turnīrs “Baltija’91”. Jaunākajā grupā Vecmeistars izcīnīja pirmo vietu,
vecākajā – otro aiz Tamperes Super Stars. Pasaules čempionātā Zviedrijā
Vecmeistars aizstāvēja savu pirms diviem gadiem izcīnīto čempionu
titulu. Šoreiz mūsējie ierindojās otrajā vietā, finālā piekāpjoties Krievijas
zvaigznēm. No mūsējiem īpašu atzinību izpelnījās Vasiļonoks un turnīra
labākais uzbrucējs Balderis.
LSPA komanda pārliecinoši uzvarēja starptautiskā studentu turnīrā
Augsburgā. Laimas meitenes Rīgā aizvadīja trīs draudzības spēles ar
savām tradicionālajām sāncensēm no Harkovas. Kopējais iznākums –
neizšķirts. Lieldienās Rīgā notika sieviešu turnīrs, kurā bez mūsu un
Harkovas meitenēm piedalījās arī četras komandas no Vācijas. Finālā

Laimai nācās atzīt TUS Geretsried pārākumu. Pašā Jāņu laikā Laima
izcīnīja otro vietu “Balto nakšu” turnīrā Sanktpēterburgā, finālā
piekāpjoties ASV komandai Ambassadors.
Dažādos turnīros ar atzīstamiem panākumiem spēlēja Dinamo Juniora
un Latvijas Bērza hokeja skolu audzēkņi. Dinamo Juniors’73 (treneris
Beskašnovs) izcīnīja pirmo vietu Pitsburgas turnīrā. Mūsu jaunie hokejisti
guva uzvaras arī Monreālā, ASV Dienvidkrasta turnīrā, Ņūheivenā,
Ņūinglendā, “Marlboro” turnīrā, Somijā, Rēgensburgā. Starptautisks
turnīrs “Baltijas pavasaris” notika arī Rīgā. Starptautiskā draudzības spēlē
Talsos THK komanda pieveica Pori jauniešus (9:7).
Nākotnes plāni
1992. gada 7. maijā Prāgā Latvija tika atjaunota IIHF sastāvā. Taču vēl
1991. gada decembrī no Maskavas tika saņemta ziņa, ka PSRS Hokeja
federācija pārtopot NVS Hokeja savienībā, kurā savu līdzdalību esot
apstiprinājusi arī Latvija. Tā, protams, nebija taisnība.
Tomēr Latvijas hokeja nākotne bija neskaidra. Kas pēc savienības
sabrukuma stāsies PSRS čempionātu vietā? Ieceres bija dažādas. Janvāra
vidū nodibinājās NVS profesionālā līga, taču IIHF paziņoja, ka šīs līgas
dalībnieki pasaules meistarsacīkstēs spēlēt nedrīkstēs. Tā šis projekts
izjuka. Pēc tam sāka organizēties Starpnacionālā līga. Savukārt, mūsējie
kopā ar baltkrieviem un ukraiņiem apsprieda iespēju izveidot
Austrumvalstu līgu. Duļķainajos juku laiku ūdeņos kaut ko nozvejot
mēģināja arī visādi dēkaiņi. Bijušais Ļeņingradas sporta žurnālists Levins
(pazīstams ar segvārdu Hanli), ieradies Rīgā, sludināja Eiropas
Kontinentālās līgas izveidi, kurā vieta esot ieplānota arī rīdziniekiem.
Daži fantazēja par Latvijas komandu iespējamo līdzdalību Zviedrijas vai
Somijas čempionātā.
Tikmēr Latvijas hokejisti turpināja izklīst pa pasauli. Daudzi šo sezonu
aizvadīja dažādos ārvalstu klubos. Vislielāko interesi izraisīja Irbes debija
NHL. Pēc treniņnometnes Artūru aizsūtīja uz fārmklubu – Kansas City
Blades, kas spēlēja Internacionālajā Hokeja līgā. Irbe Blades sastāvā bija
lielisks, palīdzēdams kanzasiešiem kļūt par stabiliem IHL līderiem.
Savukārt, San Jose Sharks NHL kūlās turnīra tabulas “astē”. Novembra
sākumā Artūru aicināja atpakaļ uz Sanhosē, jo visi pārējie vārtsargi bija
guvuši traumas. Irbe NHL debitēja pret Edmonton Oilers un uzreiz

izpelnījās “pirmās zvaigznes” godu. Kopš tā brīža līdzjutēji un prese bija
Artūra pusē. Tomēr Sanhosē kluba vadība šajā sezonā ar Irbi nopietni
nerēķinājās – pēc pārējo vārtsargu atlabšanas Artūrs bija spiests
atgriezties Kanzassitijā. Sezonas vidū viņam tur pievienojās S.Ozoliņš.
Latviešu puikas Kanzassitijā nospēlēja ļoti veiksmīgi. Ar apbrīnojamu
stabilitāti izcēlās Sandis. Vārtus visās svarīgākajās cīņās sargāja Irbe.
Sezonas noslēgumā Kansas City Blades izcīnīja IHL galveno balvu –
Tērnera kausu, finālsērijā pieveicot Maskīgonas vienību.

Statistika
PSRS atklātā čempionāta augstākā līga
Priekšsacīkstes

NVS zonālās sacensības – priekšsacīkšu 2. grupa

Pusfinālturnīrs*
Rīga-Stars–Dīzelists (Penza)

3:3, 4:4

Rīga-Stars–Dinamo (Minska)
Rīga-Stars–Torpedo (Jaroslavļa)
Cīņa par 11. vietu
Rīga-Stars–Avangards (Omska)

3:3, 5:3
3:4, 3:2
7:1, 0:3**

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Rīga-Stars
vārtsargi: Vadims Ņikitins, Sergejs Poļakovs, Pēteris Skudra,
Andrejs Zinkovs
aizsargi: Igors Bondarevs, Gatis Ceplis, Deniss Červjakovs, Sergejs
Čudinovs, Andrejs Fjodorovs, Konstantīns Grigorjevs, Viktors
Ignatjevs, Artūrs Kupaks, Ivo Labucks, Rodrigo Laviņš,
Rolands
Meinarts, Aigars Mitčenkovs, Sandis Ozoliņš, Agris Roštoks,
Normunds Sējējs, Kārlis Skrastiņš, Aleksandrs Šiškovičs
uzbrucēji: Igors Akuļiņins, Artis ābols, Sergejs Boldaveško, Aigars
Cipruss,
Aleksandrs Čunčukovs, Vjačeslavs Fanduļs, Aleksejs
Hromčenkovs, Andrejs Ignatovičs, Oļegs Jurenko, Aleksandrs
Kerčs, Juris Opuļskis, Grigorijs Panteļejevs, Igors Pavlovs,
Aigars
Razgals, Aleksandrs Semjonovs, Sergejs Seņins, Leonīds
Tambijevs, Sergejs Tepļakovs, Ilmārs Tomans, Jānis Tomans,
Harijs Vītoliņš III, Oļegs Znaroks, Sergejs Žoltoks
galvenais treneris: Ēvalds Grabovskis, vēlāk – Jevgeņijs Banovs
treneri:
Juris Reps (sezonas beigās – galvenais treneris),
Mihails Vasiļonoks

Krievijas atklātās meistarsacīkstes (otrā līga)*
Pārdaugava
vārtsargi: Juris Klodāns, Sergejs Poļakovs, Pēteris Skudra, Andrejs
Žagars
aizsargi: Igors Bondarevs, Gatis Ceplis, Artūrs Kupaks, Ivo Labucks,
Rodrigo Laviņš, Rolands Meinarts, Aigars Mitčenkovs, Ivars
Mūzis, Agris Roštoks, Kārlis Skrastiņš, Aleksandrs Šiškovičs
uzbrucēji: Artis ābols, Helmuts Balderis, Igors Brezgins, Aigars Cipruss,
Aleksandrs Čunčukovs, Nikolajs Demidovs, Viktors Filatovs,
Sergejs Gerasimovs, Aleksejs Hromčenkovs, Andrejs
Ignatovičs,
Anatolijs Jemeļjaņenko, Oļegs Jurenko, Sergejs Linčuks,
Vladimirs Lubkins, Grigorijs Panteļejevs, Uldis Pūpols,
Aigars
Razgals, Guntis Rubins, Aleksandrs Semjonovs, Sergejs
Seņins,
Ludis Šņore, Leonīds Tambijevs, Jānis Tomans, Oļegs
Znaroks
galvenais treneris: Māris Baldonieks (vēlāk – Jevgeņijs Banovs)
treneris: Ojārs Rode

Latvijas čempionāts

Pārspēle par 1. vietu:

Sāga–Pārdaugava I

8:6

Rezultatīvākie spēlētāji

Sāga
vārtsargi: Inguss Kampmanis, Pēteris Ozoliņš
aizsargi: Guntis Bāliņš, Ralfs Bukarts, Agris Freimanis,
Mārtiņš Grundmanis, Jānis Lukaševskis, Guntis Stupeņš,
Eduards Upenieks
uzbrucēji: Ingus Eglītis, Normunds Karpinskis, Ivo Pētersons, Gints
Ritums,
Ivo Rubļevskis, Žanis Smons, Aigars Straume, Vilnis Vabolis,
Aleksejs Zalovkins
treneris: Aivars Kampmanis

Labākie spēlētāji
vārtsargs:

Andrejs

Zinkovs

(RTU

Hanza)
aizsargs:
uzbrucējs:

Agris Freimanis (Sāga)
Andris
Vītoliņš
(RTU
Hanza)

1992./93. sezona
Labi apzinoties bijušo socvalstu hokejistu spēku, IIHF funkcionāri
sarīkoja jaunpienācējiem kvalifikācijas turnīrus, kuru uzvarētāji
iekļuva ... C grupā. Latvija atlases spēlēs pieveica Lietuvu un Igauniju,
bet sezonas izskaņā uzvarēja arī C grupas turnīrā Slovēnijā, finālā
pārspējot Ukrainu (2:0). A grupā Vācijā uzvarēja Krievija, finālā
pieveicot Zviedriju (3:1).
Starpnacionālajā Hokeja līgā
Septembrī sākās cīņas jaunizveidotajā Starpnacionālajā Hokeja līgā, kas
būtībā bija pēc NHL parauga nedaudz pārveidots PSRS meistarsacīkšu
variants. Līgā startēja divdesmit četras komandas, sadalītas četrās zonās
pēc teritoriālā principa. Rīga-Stars spēlēja rietumu zonas 2. grupā. No
mūsu komandas peļņā uz ārzemēm bija devušies Červjakovs, Čudinovs,
Ignatjevs, Maticins, Panteļejevs, Pavlovs, Vītoliņš III, Žoltoks; drīz pēc
sezonas sākuma viņiem pievienojās S.Poļakovs. Aizgājušo vietā nāca
jauni spēlētāji, kā arī veterāns Froļikovs. Viņa pieredze lieti noderēja
cīņās ar spēcīgajiem pretiniekiem.
Rīdzinieki turnīru uzsāka ar mainīgām sekmēm: pārveda trīs punktus no
divām spēlēm Minskā, bet no Kijevas atgriezās tukšā. Pirmās spēles savu
skatītāju (ap 1000 cilvēku) priekšā rīdzinieki aizvadīja pret Čerepovecas
Metalurgu. Pirmajā dienā pārāki izrādījās viesi (3:5). Atbildes spēlē
mūsējie revanšējās ar tādu pašu rezultātu. Pēc tam Rīga-Stars iespēlējās
un izvirzījās par vienu no grupas vadošajām komandām. Tomēr skatītāji
nelabprāt apmeklēja SHL sacīkstes. Varbūt vainojamas bija biļešu cenas?

Abonements maksāja 1260 rubļu, jeb 60 rubļu par spēli; pērkot biļetes uz
katru spēli atsevišķi, sanāca vēl dārgāk. Salīdzinājumam – pasaules
meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīrā visdārgākās biļetes maksāja tikai
divdesmit “repsēnus”, un trībīnes bija pārpildītas.
Laba pārbaude pirms atlases sacensībām bija cīņas ar SHL zonas
līdervienību – Kijevas Sokil-Eskulap. Pirmajā dienā uzvarēja mūsējie,
otrajā – viesi (5:2, 3:5). Līdz ar to pirmajā posmā uzvaru izcīnīja kijevieši,
rīdzinieki atpalika par vienu punktu.
Kvalifikācijas cīņas
Oktobrī sākās atlase uz nedaudzajām brīvajām vietām dažādu
kategoriju Eiropas un pasaules meistarsacīkstēs. Mūsu (arī citu bijušo
padomju republiku) spēku IIHF funkcionāri apzinājās itin labi un laikam
gan tieši tādēļ apstiprināja tādu atlases kārtību, lai šīs spēcīgās komandas
virzītos augšup pēc iespējas lēnāk, pa ceļam “plēzdamās” savā starpā. Vēl
vairākus gadus zemākajās grupās tā bija gluži parasta situācija, ka turnīrā
interesi izraisa tikai viena spēle.
Pirmie atlases sacīkstes uzsāka jaunieši. Mūsējie (treneri Tumševics un
Agureikins) Elektrēnos pieveica gan Igauniju (6:3), gan Lietuvu (8:4).
Uzvaras nenāca viegli. Puiši pārliecinājās, ka izlašu līmenī ikviena, pat
visvājākā, komanda cīnās ar milzīgu apņēmību.
Sievietes (treneri Opits un Zaķis) par vienīgo ceļazīmi uz Eiropas
čempionātu sacentās ar savām tradicionālajām sāncensēm no Ukrainas.
Pirmajā spēlē Rīgā tribīnes bija tikpat pilnas kā SHL sacīkstēs – vismaz
1 500 skatītāju. Diemžēl, pirmo reizi spēlējot tik kupla līdzjutēju pulka
priekšā, mūsu meitenes nespēja pārvarēt satraukumu un nodemonstrēt
savas patiesās spējas. Rezultātā – sāpīgs zaudējums (0:3). Ukrainā veicās
jau labāk. Otrajā spēlē mūsējās izcīnīja uzvaru pagarinājumā (2:1).
Izšķirošajā cīņā liktenīga izrādījās 47. minūte, kad mājinieces guva divus
vārtus (0:2).
1992. gada 6.-8. novembrī Rīgā notika atlases turnīrs vīriešiem. Par
vienīgo ceļazīmi uz pasaules meistarsacīkšu C grupu sacentās triju
Baltijas valstu izlases, kurām tās bija pirmās valstsacīkstes pēc piecdesmit
divu gadu pārtraukuma. Latviju pārstāvēja Rīga-Stars puiši; laukumā
izgāja arī Latvijas hokeja leģenda Balderis. Galvenā trenera pienākumus
veica Beskašnovs. Lietuviešus mūsējie pieveica pārliecinoši (13:2).

Turpretim cīņa pret Igauniju sākās pavisam negaidīti – ar enerģiskiem
viesu uzbrukumiem. No vārtu zaudējuma mūsējos vairākkārt glāba
Skudras meistarība un veiksme. Tomēr trešdaļas vidū igauņu aktivitāte
vainagojās ar vārtu guvumu. Neilgi pirms pārtraukuma Ignatovičs panāca
izlīdzinājumu, bet Semjonovs izvirzīja vadībā mūsējos. Lūzums iestājās
otrajā trešdaļā. Vispirms igauņu vārtsargu pārspēja Kupaks, pēc tam
minūtes laikā divus vārtus guva Tambijevs. Latvija uzvarēja (6:3) un
iekļuva C grupā.
Tiklīdz vīri beidza, atlases sacīkstes tepat Rīgā uzsāka juniori. Latvijas
izlasei (treneri Linkēvičs un Reps) arī šajā turnīrā bija uzdevums uzvarēt.
Taču Hokeja federācijas un Rīga-Stars funkcionāri, gribēdami nošaut
divus zaķus ar vienu šāvienu, pārrēķinājās. Trīs labākos juniorus: ābolu,
Kupaku un Skrastiņu iekļāva pirmajā izlasē, kura devās uz draudzības
spēlēm Somijā. Tūkstoš ezeru zemē mūsējie nospēlēja negaidīti veiksmīgi
(3:6, 6:3). Taču junioriem atlases sacensības nācās iesākt bez vadošajiem
spēlētājiem. Grieķiju Latvija sagrāva ar gluži neticamu rezultātu (47:1).
Samērā vienkārši mūsējie tika galā arī ar Igauniju un Horvātiju. Slovēnija
bija nesalīdzināmi nopietnāks pretinieks. Arī vājinātā sastāvā spēlējot,
mūsējie atradās pārsvarā, taču to realizēt nebija nemaz tik vienkārši. Tikai
14. minūtē Keisters ar tālu metienu guva pirmos vārtus – jau pēc pāris
minūtēm viesi pretuzbrukumā panāca izlīdzinājumu. Izšķirošo panākumu
nācās gaidīt līdz otrās trešdaļas beigām, kad J.Tomans, meistarīgi
apspēlējis vairākus pretinieku aizsargus un vārtsargu, otrreiz ieraidīja ripu
slovēņu vārtos (2:1). Bet, lai iekļūtu pasaules čempionātā, vajadzēja
pārspēt arī otras apakšgrupas uzvarētājus ukraiņus. Uz šo spēli mājās
pārradās arī valstsvienībā iesauktie puiši. Diemžēl, viņi bija manāmi
paguruši un nospēlēja vājāk kā cerēts. Mūsējie sāka ar uzbrukumiem,
tomēr vārtu momentu bija maz. 5. minūtē vienkāršā situācijā rupji
kļūdījās Kupaks – viņa zaudēto ripu viesi nekavējoties ieraidīja Skudras
vārtos. Pēdējās trešdaļas sākumā Macijevskis beidzot panāca
izlīdzinājumu. Mūsējie turpināja uzbrukt vēl sparīgāk, taču arī ukraiņu
prettriecieni bija ļoti bīstami. 51. minūtē atkal nepiedodami kļūdījās
Kupaks, un ripa otrreiz atrada ceļu Latvijas vārtos. Lai kā mūsējie centās,
panākt izlīdzinājumu nespēja (1:2). Tā juniori palika soli no mērķa.
Arī Ķekavas Sāga izgāja Eiropā. Vispirms ķekavnieki aizvadīja piecas
treniņspēles Lielbritānijā. Četrās mūsējie piedzīvoja zaudējumus, toties

pieveica Anglijas čempionvienību Durham Wasps (8:6). Eiropas
čempionu kausa izcīņas pirmajā posmā Sofijā Sāga uzvarēja Budapeštas
Ferencvaros (4:1) un Sofijas Levski Spartak (5:1).
Pasaules čempionātu gaidot
SHL otrajā posmā pirmās un otrās grupas komandas apvienojās rietumu
zonā un vēl divreiz tikās katra ar katru. Uzņemot savā laukumā SokilEskulap, mūsējie dega nepacietībā atmaksāt ukraiņiem par “pāridarījumu”
junioru sacīkstēs. Tas izdevās negaidīti pārliecinoši (7:3). ACSK Rīgā
ieradās neierastajā pastarīša lomā. Tomēr gaidītās vieglās uzvaras vietā
laukumā risinājās līdzvērtīga cīņa (4:4). Visaugstākās klases hokeju Rīgā
nodemonstrēja Maskavas Spartaks. Aizraujošā spēlē uzvarēja mūsējie
(4:2). Maskavā principiāli svarīgā cīņā pret līdervienību Kriļja Sovetov
rīdziniekiem nedaudz pietrūka veiksmes (3:4).
Novembra vidū Ķekavas Sāga piedalījās Eiropas kausa izcīņas
pusfinālā Ruānā. Diemžēl, Francijas, Zviedrijas un Polijas čempioniem
mūsējie nopietnu pretestību izrādīt nespēja.
Gadu mijā Latvijas izlase, pastiprināta ar Skandināvijas leģionāriem
Beļavski un Maticinu, piedalījās Monblāna kausa izcīņā Francijā. Mūsējo
pretinieki bija pasaules čempionāta A grupas komandas: Austrija,
Francija un Norvēģija. Tās visas spēlēja ļoti primitīvi – centās ieraidīt
ripu mūsējo zonā un tur uzspiest spēka cīņu, pie pirmās izdevības meta uz
vārtiem. Latvija lika pretī ātrumu, kombinācijas, individuālo meistarību.
Ar to izrādījās pietiekami, lai pieveiktu gan Austriju (5:2), gan Franciju
(7:4), gan Norvēģiju (6:1). Tā mūsējie izcīnīja Monblāna kausu,
nodemonstrējot A grupas cienīgu meistarību.
Janvāra vidū Rīga-Stars tika pārdēvēts par Pārdaugavu. Mūsu komandā
vairs nebija Froļikova, kurš hokejista gaitas bija nolēmis turpināt Somijā.
Pārdaugava SHL turnīra Rietumu grupā tobrīd stabili turējās trešajā
vietā. Skaistu uzvaru mūsējie izcīnīja savā laukumā pret līdervienību
Kriļja Sovetov (5:2). Taču februāra sākumā rīdzinieki piedzīvoja
sportiskās formas kritumu. Uzvarai pret līderi sekoja vairāki zaudējumi.
Tālie pārbraucieni pa Krievijas nepārskatāmajiem plašumiem nogurdināja
puišus. Turklāt Pārdaugavas galvenie spēki piedalījās ne vien SHL cīņās,
bet arī atbildīgākajās Latvijas meistarsacīkšu spēlēs.

Februāra vidū Latvijas izlase Kopenhāgenā aizvadīja vēl vienu
pārbaudes turnīru. Vispirms mūsējie diezgan neizteiksmīgā spēlē pārspēja
Grabovska vadīto Polijas izlasi (3:2). Pieveicot arī Dāniju (7:1) un
Dānijas “līgas zvaigznes” (8:5), Latvija izcīnīja uzvaru turnīrā un
pievienoja savai kolekcijai arī “Tjaereborg” kausu.
Pēc atgriešanās mājās mūsējie atkal metās SHL cīņu virpulī. Principiāli
svarīga bija uzvara Kijevā pret vietējo Sokil-Eskulap – būtībā pret
Ukrainas izlasi (2:1). Tomēr mūsējo sportiskā forma tobrīd vēl bija tālu
no vēlamās. To spilgti apliecināja vairākas pavisam neizdevušās spēles.
SHL pamatturnīra pēdējo cīņu mūsējie aizvadīja savā laukumā pret
zonas uzvarētājiem Maskavas dinamiešiem. Šoreiz Pārdaugava
nodemonstrēja saturīgu sniegumu un panāca neizšķirtu (2:2). Rietumu
zonā rīdzinieki ierindojās sestajā vietā un play-off pirmajā kārtā tikās ar
austrumu zonas trešo labāko komandu – Omskas Avangardu. Tobrīd
mūsējie domās jau atradās pasaules meistarsacīkstēs Slovēnijā un
omskiešiem sevišķu pretestību neizrādīja (2:5, 3:5).
Uzvara Slovēnijā
Marta sākumā sengaidītais brīdis bija klāt – Latvijas izlase atkal
piedalījās pasaules čempionātā. Kā jau bija sagaidāms, spēku samēri
turnīrā izrādījās gaužām nevienlīdzīgi. C grupas “ilggadīgās iemītnieces”
izskatījās nožēlojami salīdzinājumā ar jaunpienācējiem: Latvijas,
Ukrainas, Kazahijas un Slovēnijas meistariem. Pirmajā spēlē mūsējie
sagrāva Beļģiju (26:3). Negaidīti grūta izvērtās cīņa pret KTDR. Spēle
visu laiku risinājās korejiešu aizsardzības zonā, metieni uz pretinieku
vārtiem sekoja cits citam. 5. minūtē mūsējie ieguva divu vīru pārsvaru,
soda metienu izpildīja Froļikovs – viss velti. Ar fantastisku reakciju
apveltītais korejiešu vārtsargs Sin Gjong Guks bija nepārspējams. Tikai
14. minūtē varēja uzelpot vieglāk – Tambijeva un Opuļska zibenīgo
kombināciju ar metienu vārtu nenosegtajā stūrī pabeidza Boldaveško.
Nākamo vārtu guvumu nācās gaidīt līdz 32. minūtei, kad Maticins ar
filigrānu piespēli izvirzīja izrāvienā Froļikovu. Pēc trim minūtēm viltīgu
Tambijeva piespēli vārtu guvumā pārvērta Boldaveško. Pēdējā minūtē,
spēlējot mazākumā, ripu vārtu priekšā saņēma Semerjaks un, stāvēdams
ar muguru pret vārtiem, meistarīgi ievirzīja to tīklā (4:0). Pēc tam mūsējie
sakāva Izraēlu (32:0).

Nākamajā kārtā mūsējiem pretim stājās nesalīdzināmi spēcīgāks
pretinieks – Ukraina. Latvija sāka brīvi un atraisīti. 3. minūtē Seņins
realizēja skaitlisko vairākumu, vēl pēc 16 sekundēm Tambijevs guva
otros vārtus. Trešdaļas beigās Froļikovs ar skaistu un negaidītu metienu
vēlreiz pārspēja pretinieku vārtsargu. Otrās trešdaļas sākumā ukraiņi
vienus vārtus atguva, taču Kupaks tūdaļ atjaunoja trīs vārtu pārsvaru.
Trešdaļas izskaņā Čudinovs vēlreiz realizēja skaitlisko vairākumu – jau
5:1. Taču pēdējā trešdaļā notika kaut kas neizprotams. Laikam mūsējie
pāragri noticēja uzvarai. Nepilnas minūtes laikā ukraiņi ieraidīja divas
ripas Naumova vārtos. Tagad laukumā pilnīgi dominēja pretinieki. 57.
minūtē, kad no laukuma bija noraidīts Froļikovs, ukraiņi atguva vēl
vienus vārtus. Mūsu puiši bija kā paralizēti. 58. minūtē tiesnesis visai
apšaubāmā situācijā piesprieda divas soda minūtes Naumovam. Ukraiņi
nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju un 46 sekundes pirms
spēles beigām panāca izlīdzinājumu (5:5). Apakšgrupas pēdējā spēlē
Latvija sagrāva Dienvidkoreju (27:0).
Otrās apakšgrupas komandas savu turnīru pabeidza vēlāk un varēja pēc
patikas “izveidot” pusfinālistu pārus. Zinoši cilvēki baumoja, ka kazahi
“atdošot” uzvaru Slovēnijai, “izvēloties” sev pretiniekos Ukrainu. Un
tiešām – šī spēle atgādināja drīzāk treniņu. Slovēņi netraucēti saimniekoja
kazahu zonā un uzvarēja pārliecinoši (4:0).
Tātad pusfinālā: Latvija–Slovēnija. Mājinieki bija pārliecināti, ka
mūsējos uzvarēs tikpat viegli kā kazahus. Spēle visu nolika vietā. Mūsējie
sāka ar vētrainiem uzbrukumiem. Sevišķi veiksmīgi spēlēja Froļikovs,
pirmajā trešdaļā gūdams trīs vārtus. Slovēņu pretuzbrukumus droši
likvidēja Naumovs. Bet mūsējiem bija sagatavots kāds nepatīkams
pārsteigums. Izrādījās, ka slovēņu tiesneši “aizmirsuši” ierakstīt protokolā
vairākus mūsu hokejistus. Pēc ilgākas izskaidrošanās Maticinam un pēc
tam arī Semerjakam nācās doties uz ģērbtuvi. Tomēr spēle turpinājās ar
neapstrīdamu Latvijas pārsvaru. Vītoliņš guva ceturtos vārtus. Šo
triecienu slovēņi neizturēja. 34. minūtē, kad noraidījumu izpelnījās kāds
mājinieku hokejists, uz laukuma sāka lidot papīri, plastmasas maisiņi,
alus bundžas un citādas drazas. Tiesnesis pārtrauca spēli, hokejisti
paslēpās ģērbtuvēs. Laukuma sakopšana ilga 15 minūtes. Pēc
pārtraukuma uzgavilēt varēja arī slovēņi, jo Naumovs netīšām ievirzīja
ripu savos vārtos. Tomēr apdraudēt Latvijas uzvaru mājinieki nespēja.

Punktu spēlei pielika Čudinovs (5:1). Otrajā pusfinālā Ukraina pieveica
Kazahiju (3:2).
Finālspēlē mūsējie vēlreiz sacentās ar Ukrainu. Abas komandas jau
sešas reizes bija tikušās SHL turnīrā; vēl svaigā atmiņā bija dramatiskā
priekšsacīkšu cīņa, taču tagad tam vairs nebija nozīmes. Visu izšķīra
fināls. Latvija sāka ar varenu spiedienu. Jau 3. minūtē, apturot mūsējo
uzbrukumus, ukraiņi izpelnījās divus noraidījumus. Skaitlisko pārsvaru
Latvija realizēja 40 sekunžu laikā – pēc Kerča un Vītoliņa saspēles vārtus
ar spēcīgu metienu no zilās līnijas guva Čudinovs. Pēc pārtraukuma
ukraiņi kāpināja tempu, taču mūsējo aizsargi un vārtsargs spēlēja nosvērti
un pārliecinoši. Pēdējā trešdaļā pretinieki pagura. 42. minūtē pēc lieliska
Ignatoviča sologājiena pirmais pie ukraiņu vārtsarga Vjuhina atvairītās
ripas piesteidzās ābols un guva otros vārtus. Pretinieki sāka nervozēt un
steigā pieļāva aizvien vairāk kļūdu. Mūsējie droši aizvadīja cīņu līdz
uzvarai (2:0). Tā Latvija iekļuva pasaules čempionāta B grupā. Par turnīra
labāko vārtsargu atzina Naumovu.
Meitenes iekļūst A grupā
Sezonas izskaņā notika Eiropas čempionāti jauniešiem un sievietēm.
Pēc tam, kad bulgāri atteicās no laukuma saimnieku rūpēm, jauniešu C
grupas turnīrs notika Rīgā. Deviņas komandas bija sadalītas trijās
apakšgrupās pa trim. Pirmajā spēlē mūsējie pieveica Igauniju (10:4). Cīņa
ar Baltkrieviju aizritēja neveiksmīgi. Vispirms vārtus guva baltkrievi,
Salijenko pēc lieliska caurgājiena izlīdzināja rezultātu. Otrajā trešdaļā
vadībā atkal izvirzījās viesi, pēdējās trešdaļas sākumā Kuļibaba, vēlreiz
panāca izlīdzinājumu. Kad baltkrievi guva trešos vārtus, mūsējiem
atspēlēties vairs neizdevās (2:3). Baltkrievija beigās izcīnīja pirmo vietu
visā turnīrā, turpretim, mūsējie, zaudējot arī ukraiņiem, finišā palika tikai
piektie.
Eiropas B grupas čempionāts sievietēm notika Kijevā. Zaudējušas
kvalifikācijas spēlēs Ukrainai, mūsējās turpināja cītīgi trenēties un
aizvadīja draudzības sacīkstes. Februāra vidū sešas mūsējās (Andriševska,
Balode, Geca, Kalniņa, Liepiņa, Sakne) Krievijas, Ukrainas un Latvijas
apvienotās komandas sastāvā izgāja lielisku skolu Ziemeļamerikā, kur
aizvadīja trīspadsmit spēles ar vietējo koledžu vienībām. Pēc tam, kad
līdzdalību Eiropas čempionātā atsauca Itālija un Nīderlande, B grupā

iekļāva arī Latviju. Radušos izdevību latvietes izmantoja spīdoši: uzvarēja
Franciju (4:3), Čehiju (3:1) un Lielbritāniju (3:0), zaudējot vienīgi
ukrainietēm (0:1). Latvija izcīnīja pirmo vietu un iekļuva Eiropas
meistarsacīkšu A grupā. Labākās vārtsardzes balvu saņēma Andriševska.
Pārdaugavas iekšējā lieta
Latvijas čempionāts sākās ar grandiozu izkaušanos pirmajā spēlē Talsos
starp THK un Pārdaugava-2. Abas komandas kopā nopelnīja 249 soda
minūtes. Cīņā par medaļām piedalījās Pārdaugava ar divām komandām,
kurās toni noteica SHL cīņās rūdītie vīri – pēc pērnā gada neveiksmes
“pārdaugavieši” otrreiz vairs nevēlējās riskēt. Visās izšķirošajās spēlēs
cīņas smagumu uz saviem pleciem iznesa tieši pieredzējušie, bet jaunie
deldēja rezervistu soliņu. Varbūt tas bija viens no iemesliem, kādēļ
Latvija tik neveiksmīgi nospēlēja Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs?
Abām Pārdaugavām nopietnu pretestību spēja izrādīt vienīgi Latvijas
Zelts, kurā spēlēja Pārdaugavas bosi Balderis, Beresņevs, Beskašnovs,
Jemeļjaņenko. Beigās pirmo vietu izcīnīja Pārdaugava-1. Jauniešu
čempionāta 1. grupā uzvarēja Dinamo Juniors’77 (treneri Bistrovs,
Stasikovs), 2. grupā – Latvijas Bērzs’79 (Linkēvičs), 3. grupā – Dinamo
Juniors’81 un 4. grupā – Dinamo Juniors’82 (Hincenbergs).
Bezzobainās haizivis
Līdzjutēji ar interesi sekoja mūsu hokejistu gaitām ārvalstu klubos.
Irbes un S.Ozoliņa komandai San Jose Sharks neveicās. Haizivis zaudēja
septiņpadsmit spēles pēc kārtas, atkārtojot vienu no bēdīgākajiem NHL
rekordiem. Tomēr Sandis izpelnījās speciālistu ievērību. Lūk, kā viņu
raksturoja “haizivju” selekcionārs Grillo: “Sandim ir iedzimta uzvarētāja
psiholoģija. Sanda vēlēšanās sacensties un sagraut pretinieku satriec
iztēli. Liekas, nav tāda spēka, kas varētu viņu apturēt.” Diemžēl, 30.
decembra spēlē pret Filadefiju Sandi no ierindas izsita ļoti smaga kreisās
kājas ceļgala trauma. Bija nepieciešama sarežģīta operācija, lai
divdesmitgadīgais puisis saglabātu cerības atgriezties hokeja laukumā.
H.Vītoliņš III piedalījās Montreal Canadiens treniņnometnē, pēc tam
kādu laiku trenējās Otavas “senatoros” un spēlēja Otavas fārmklubā
Koloniālajā līgā. Šīs līgas hokeju Haris raksturoja kā nepārtrauktus
kautiņus uz ledus. Vēlāk Vītoliņš pārcēlās uz Šveices komandu Chur.

Statistika
Pasaules čempionāts
C grupā Bledā un Ļubļanā
1993. gada 12.–21. martā

Pusfinālā:
Finālā:

Latvija–Slovēnija
Latvija–Ukraina

5:1
2:0

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Treneri: Helmuts Balderis, Mihails Beskašnovs

Starpnacionālā hokeja līga
2.grupa

Rietumu apakšgrupa

Astotdaļfināls: Pārdaugava (Rīga)–Avangards (Omska)

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

2:5, 3:5

Pārdaugava
vārtsargi: Sergejs Poļakovs, Pēteris Skudra, Andrejs Zinkovs
aizsargi: Igors Bondarevs, Gatis Ceplis, Konstantīns Grigorjevs, Artūrs
Kupaks, Rodrigo Laviņš, Ronalds Ozoliņš, Normunds Sējējs,
Kārlis Skrastiņš, Aleksandrs Šiškovičs
uzbrucēji: Artis ābols, Sergejs Boldaveško, Aigars Cipruss, Aleksandrs
Čunčukovs, Aleksejs Froļikovs, Aleksejs Hromčenkovs,
Andrejs Ignatovičs, Oļegs Jurenko, Aleksandrs Kerčs, Juris
Opuļskis, Aigars Razgals, Aleksandrs Semjonovs, Sergejs
Seņins,
Leonīds Tambijevs, Jānis Tomans
galvenais treneris: Mihails Beskašnovs
treneris: Juris Reps

Latvijas čempionāts

Rezultatīvākie spēlētāji

Pārdaugava-1
vārtsargi: Uģis Freivalds, Juris Klodāns, Andrejs Zinkovs, Andis
Znatnajs
aizsargi: Igors Bondarevs, Viktors Cimbaļuks, Nikolajs Grebņovs,
Andis

Keisters, Artūrs Kupaks, Rodrigo Laviņš, Ivars Mūzis,
Ronalds
Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš, Oļegs Sorokins
uzbrucēji: Artis ābols, Kaspars Astašenko, Jurģis Bērtiņš, Aigars
Cipruss,
Viktors Filatovs, Jurijs Gusaks, Aleksejs Hromčenkovs,
Andrejs
Ignatovičs, Oļegs Jurenko, Aleksandrs Kolčanovs, Sergejs
Linčuks, Aleksandrs Macijevskis, Vilnis Nikolaisons,
Alekandrs
Ņi živijs, Pāvels Parhomenko, Sergejs Seņins, Jānis Tomans
treneris: Jevgeņijs Linkēvičs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
Zelts)
aizsargs:
(Pārdaugava-1)
uzbrucējs:
Hanza)

Vitālijs Samoilovs (Latvijas
Rodrigo
Andris

Laviņš
Vītoliņš

(RTU

1993./94. sezona
Olimpiskajās spēlēs Lillehammerā uzvarēja Zviedrija, finālā pieveicot
Kanādu (2:2, ar soda metieniem – 3:2). Latvijai ceļu uz olimpiādi
aizšķērsoja Slovakija (1:7). Pasaules čempionātā Itālijā uzvarēja
Kanāda, finālā pārspējot Somiju (1:1, ar soda metieniem – 3:2). Latvija
B grupas turnīrā Kopenhāgenā ierindojās otrajā vietā, izšķirošajā spēlē
piekāpjoties Šveicei (1:2).
Neveiksme Šefīldā

Gatavošanās sezonai sākās agri, jo jau septembra sākumā bija
paredzētas ļoti atbildīgas sacensības – olimpiskais atlases turnīrs Šefīldā.
Jūlija sākumā valstsvienības kandidāti cītīgi lēja sviedrus uz Rīgas Sporta
pils ledus. Jūlija beigās notika pirmā pārbaudes spēle starp olimpisko
izlasi un klubu izlasi. Ap 4000 skatītāju izmantoja reto izdevību pavērot
mūsu “leģionārus” Irbi, S.Ozoliņu, Panteļejevu un Vītoliņu. Augusta
sākumā Pārdaugava izcīnīja pirmo vietu Sanktpēterburgas turnīrā. Pēdējā
pārbaude pirms olimpiskās atlases notika augusta beigās Rīgā –
“Pārdaugavas” kausa izcīņa. Šajā turnīrā piedalījās gan Latvijas izlase,
gan Pārdaugava. Izlase izcīnīja pirmo vietu, Pārdaugava palika pēdējā.
Kā parasti pirms svarīgām sacensībām daudz šķēpu tika lauzts par
izlases sastāvu. Kad treneri Balderis un Beskašnovs bija izdarījuši savu
izvēli, aiz “borta” palika Ignatjevs, I.Tomans, Žoltoks, kuri pēc treneru
vārdiem neizrādot interesi par spēli izlasē. Par Panteļejeva līdzdalību
funkcionāri nespēja vienoties ar Boston Bruins saimniekiem. Malā palika
arī Rīgas turnīra rezultatīvākais spēlētājs Semjonovs, kā arī Sējējs – it kā
tādēļ, ka atteicās parakstīt līgumu ar Pārdaugavu. Savukārt, S.Ozoliņš vēl
nebija atlabis pēc pērnajā sezonā gūtās smagās traumas.
Šefīldā mūsējo pirmie pretinieki bija poļi ar Grabovski priekšgalā.
Latvija sāka iespaidīgi – jau vienpadsmitajā sekundē Semerjaks guva
vārtus. Poļi ne mirkli nespēja apdraudēt mūsējo uzvaru (6:2). Savukārt,
pret Lielbritāniju mūsējie jau pašā sākumā ielaida divas ripas un tikai tad
ķērās pie lietas pa īstam, pat mazākumā nemitīgi apdraudot pretinieku
vārtus. Ar trim lieliskiem vārtu guvumiem izcēlās Kerčs. Piedzīvojumiem
bagātā spēlē uzvarēja Latvija (8:4).
Nākamajā kārtā notika galvenā cīņa – pret Slovakiju. Mūsējie atkal
iesāka diezgan pašpārliecināti. Sākumā spēle ritēja samērā līdzvērtīgi.
Pirmie vārtus guva slovaki, taču Kerčs ar soda metienu rezultātu
izlīdzināja. Tūdaļ pēc tam bija lieliska izdevība izvirzīties vadībā, taču,
gandrīz minūti spēlējot piecatā pret trim, mūsējie tikai nodemonstrēja
savu nevarību. Trešdaļas beigās pēc neveiksmīga Maticina metiena ripu
pārtvēra Palfijs, aizbēga vienatnē pret Irbes vārtiem un izvirzīja vadībā
Slovakiju. Tālākajā spēles gaitā pretinieku pārsvars kļuva nomācošs.
Mūsējo pašpārliecinātība pagaisa kā nebijusi, neviens nespēja atrast
pretlīdzekļus slovaku pārliecinošajam sniegumam (1:7). Gandrīz visus
vārtus pretinieki guva, izraujoties vienatnē pret vārtsargu. Diemžēl, šoreiz

arī Irbe nebija glābējs. Uzvarai pēdējā kārtā pret Japānu (7:1) vairs nebija
sevišķas nozīmes.
Juniori paveic neiespējamo
Septembrī sākās Starpnacionālās Hokeja līgas turnīrs. Šoreiz visas
divdesmit četras komandas sacentās vienā grupā. Pārdaugava sāka ar
uzvaru savā laukumā pret Jekaterinburgas Automobilistu (3:2).
Pamatvārtsarga lomā droši iejutās Naumovs, kurš bija atgriezies mājās no
ACSK. Pirmajam panākumam sekoja vēl četras uzvaras. Pirmo
zaudējumu mūsējie piedzīvoja tikai sestajā kārtā Ustjkamenogorskā.
Septembra beigās, kad Rīgā viesojās Maskavas Dinamo, Sporta pils bija
pārpildīta. Hokeja cienītāji vēlējās redzēt, kā spēlē pēdējo gadu stiprākā
Krievijas komanda. Pirmie vārtus guva rīdzinieki, tomēr beigās spēcīgāki
izrādījās viesi (1:4). Sezonas sākumā mūsu komandas sniegumu
nelabvēlīgi ietekmēja nesaskaņas starp Pārdaugavas vadību un
spēlētājiem, kuri pieprasīja augstāku darba samaksu. Oktobra sākumā,
kad priekšniecība beidzot izstrādāja stingrus kritērijus, lai katrs zinātu, par
ko viņam maksā un par ko atvelk no algas, Pārdaugava aizvadīja vienu
no savām labākajām spēlēm, pieveicot Kijevas Sokil (4:2).
Oktobra vidū Eiropas kausa izcīņas cetrutdaļfinālā Rīgā Pārdaugava
pārliecinoši sakāva Elektrēnu Enerģiju un Kārdifas Devils, bet ar Kijevas
Sokil nospēlēja neizšķirti (2:2). Latvijas junioru izlase divās pārbaudes
spēlēs pieveica savus vienaudžus no Norvēģijas (4:1, 6:3).
Lielu interesi Rīgā izraisīja spēle pret Magņitogorskas Metalurgu –
komandu, kura padomju laikos ne ar ko īpašu neizcēlās, bet tagad bija
izvirzījusies par SHL turnīra līderi. Aizraujošā cīņā uzvarēja viesi (6:7).
Novembra sākumā sadūrās Latvijas junioru izlases un Pārdaugavas
intereses. Junioriem bija jāpiedalās pasaules čempionāta atlases
sacensībās Slovakijā, bet Pārdaugavai – Eiropas kausa izcīņas pusfinālā
Ruānā. Uz vairākiem spēlētājiem pretendēja abas komandas. Funkcionāri
izlēma par labu Pārdaugavai, jo slovakus viņu laukumā tik un tā neesot
iespējams uzvarēt, turpretim Pārdaugava varot iekļūt Eiropas kausa
finālā.
Junioriem problēmu bija gana. Tikai divas nedēļas pirms atlases turnīra
sākuma komandai izdevās atrast treneri. Šo pienākumu uzņēmās Krastiņš.
Viņam palīdzēja Beresņevs, junioru audzinātājs Hokeja centra vienībā.

Turnīra sākumā Latvija diezgan negaidīti uzvarēja Baltkrieviju (2:1).
Igauniju un Slovēniju mūsējie pieveica visai pārliecinoši. Pirmajā
finālspēlē Latvija asā spēka cīņā piekāpās Kazahijai (2:3). Izšķirošajai
cīņai pret “neuzvaramo” Slovakiju puiši gatavojās ļoti nopietni. Mūsējiem
izdevās izsist mājiniekus no līdzsvara jau pirms spēles sākuma, ieņemot
mājinieku ierasto vietu aiz laukuma apmales (nekur nav norādīts, uz kura
soliņa katrai komandai jāsēž). Spēles gaita izvērtās Latvijai labvēlīga,
mūsējie izvirzījās vadībā ar 3:1. Pēc Sorokina kļūdas mājinieki
samazināja rezultāta starpību un drīz pēc tam panāca izlīdzinājumu. Vēlāk
pretinieki pārgāja uz spēli no aizsardzības cerībā nosargāt sev labvēlīgo
neizšķirto iznākumu, taču desmit sekundes pirms beigu signāla notika
negaidītais – Astašenko uzvarēja iemetienu pretinieku zonā, un Sorokins,
labojot savu kļūdu, guva uzvaras vārtus (4:3). Līdz ar to pirmajā vietā
izvirzījās Latvija. Uzvara bija visa kolektīva nopelns. Puiši uzmundrināja
cits citu un cīnījās kā lauvas. Lielisks bija vārtsargs Klodāns, kurš
daudzkārt glāba komandu pat šķietami bezcerīgās situācijās. Aizsardzībā
droši cīnījās Krepšs, Miranovičs, Sorokins. Uzbrukuma triecienspēku
veidoja Bērtiņš, Kuļibaba, Ņiživijs, Parhomenko. Juniori pierādīja
Pārdaugavas funkcionāriem, federācijai un visiem pārējiem, ka ir pāragri
norakstīti.
“Pār kapu lido melnas vārnas”
Izbaudīt uzvaras saldmi junioriem nebija lemts – tūdaļ pēc atgriešanās
no Slovakijas nācās doties uz Maskavu “aizvietot” Pārdaugavu SHL
spēlē pret Spartaku. Noguruši pēc tālajiem pārbraucieniem, juniori
Spartakam nespēja izrādīt nopietnu pretestību. Lielie meistari tikmēr
gatavojās “iekarot” Eiropu. Tomēr no tā nekas nesanāca. Ruānā Eiropas
kausa izcīņas pusfinālā Pārdaugava zaudēja Maskavas dinamiešiem
(3:7), pieveica mājiniekus (2:1) un nospēlēja neizšķirti ar Trenčīnas
Duklu (1:1). Lai iekļūtu finālturnīrā, tas izrādījās nepietiekami. Avīžnieku
kritika bija nesaudzīga. Piemēram, laikrakstā “Labrīt” zem virsraksta “Pār
kapu lido melnas vārnas” sniegts sekojošs vērtējums: “Kas tikai nebija
jāklausās pērn, kad turpat Ruānā savu līdzdalību analoģiskā turnīrā
beidza Sāgas hokejisti. Sak, ko jūs, nabagi, tur lienat. Aizbrauksim mēs,
tad redzēsiet! Tagad redzam. Juniori arī bez “pārdaugaviešiem” tika

galā un brauks uz pasaules čempionātu, bet ko tagad darīs Pārdaugava?
Nekas cits neatliek, kā turpināt spēlēt sevis cienīgajā SHL čempionātā.”
Starpnacionālajā līgā Pārdaugava stabili turējās turnīra tabulas
vidusdaļā. Novembra beigās rīdzinieki savā laukumā uzņēma līdervienību
– Toljati Ladu. Lai gan spēle risinājās galvenokārt viesu aizsardzības
zonā, tomēr pretuzbrukumos “ladieši” izšķīra cīņas likteni savā labā (2:4).
Kad uz divām pārbaudes spēlēm Rīgā ieradās norvēģi, Hokeja centra
puišiem atkal nācās aizstāt Pārdaugavu – šoreiz izbraukumā pa Urāliem.
Pret spēcīgajiem pretiniekiem jaunie piedzīvoja trīs zaudējumus, un
Pārdaugavas pozīcijas SHL turnīrā kļuva aizvien nedrošākas.
Pret norvēģiem Latvijas izlase izgāja laukumā ar trim maiņām – pilnam
sastāvam trūka hokejistu. Tomēr pirmajā spēlē uzvarēja mūsējie (3:2). Stundu
pirms otrās spēles sākuma no Urāliem pārradās Hokeja centrs. Opuļskis un
Tambijevs tūdaļ āva kājās slidas un devās laukumā. Šoreiz pārāki izrādījās
norvēģi (2:5).
Ziemassvētku pārtraukumā Pārdaugava aizvadīja vairākas “atslodzes”
spēles Vācijā pret visai zemas klases pretiniekiem. Turnejas laikā jaunu
darba vietu sev noskatīja Seņins – turpmāk viņš spēlēja Rāvensburgā.
Gadu mijā pienāca arī junioru atbildīgākās sacensības – pasaules
čempionāta C grupas turnīrs Dānijā. Neraugoties uz zaudējumu Latvijai
atlases sacīkstēs, piedalījās arī slovaki, – ziemeļkorejiešu vietā. Šoreiz
Latvijas izlase spēlēja optimālajā sastāvā. Mūsējie sagrāva Nīderlandi,
Lielbritāniju un Bulgāriju, un izšķirošajā spēlē atkal tikās ar slovakiem.
Šoreiz pretinieki bija pārāki visos spēles komponentos (2:6).
Divas nedēļas pirms olimpisko spēļu sākuma Latvijas izlase viesojās
atbildes vizītē pie olimpiādes saimniekiem norvēģiem. Pirmajā spēlē
Stavangerā mūsējie izskatījās visai smagnēji un zaudēja (5:6), toties
revanšējās otrajā spēlē Oslo (2:1).
Februāra sākumā Latvijas izlase piedalījās “Nissan” kausa izcīņā
Šveicē. Diemžēl, šajā turnīrā mūsējie nekādu labo slavu neguva. Pirms
došanās uz Šveici hokejisti par to vien runāja, cik lielas prēmijas saņems
par daudzajām uzvarām. Taču notika kā sakāmvārdā “ar muti Rīgā – ar
darbiem aizkrāsnē”. Vispirms mūsējie smagi zaudēja Vācijai (1:5). Četras
ripas mūsējo vārtos ieraidīja Vācijas izlases debitants Benda. Pret Šveici
mūsējie cīnījās jau labāk, tomēr vairāk par neizšķirtu nepanāca (2:2).
Savukārt spēlē pret Somiju profesionālu attieksmi nodemonstrēja vienīgi

mūsu Skandināvijas “leģionāri” Beļavskis un Fanduļs. Somi bija
nenoliedzami pārāki (1:9). Šveiciešu treneris zviedrs Hanss “Vīruss”
Lindbergs teica pravietiskus vārdus: “Ja nepratīsiet izmantot savas
izdevības, pasaules čempionātā Kopenhāgenā neuzvarēsiet.” Kamēr
pieaugušie cīnījās Šveicē, Latvijas jauniešu izlase savā laukumā divās
pārbaudes spēlēs pieveica Dānijas vienaudžus (9:3, 11:3).
Martā Pārdaugava aizvadīja SHL turnīra astotdaļfināla spēles pret
Jaroslavļas Torpedo. Gluži tāpat, kā pirms gada, mūsējie vairāk domāja par
gaidāmo pasaules čempionātu un jaroslavļiešiem sevišķu pretestību
neizrādīja (2:4, 4:6).
Latvijas jauniešu izlase (treneri Beresņevs, Šostaks) Eiropas čempionāta
C grupā Bledā izšķirošajā spēlē par pirmo vietu zaudēja Slovakijai (4:9). Tā
slovaki šajā sezonā “aizlika kāju priekšā” visām Latvijas izlasēm:
pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem. Daži šķendējās par “slovaku
sindromu”, taču patiesībā hokeja līmenis Slovakijā gluži vienkārši bija (un
ir) augstāks nekā pie mums.
Vissāpīgākā neveiksme
Aprīļa sākumā Latvijas izlase (treneri Balderis, Reps, konsultants
Jemeļjaņenko) devās uz pasaules meistarsacīkšu B grupas turnīru
Kopenhāgenā. Mūsējo mērķis bija nepārprotams – izcīnīt pirmo vietu un
iekļūt A grupā. Neviens nešaubījās, ka uzdevums ir izpildāms – to
apliecināja rezultāti pret tādām A grupas komandām kā Austrija, Francija,
Norvēģija, Somija.
Kopenhāgenā mūsējie vispirms pārliecinoši sakāva Rumāniju (12:0) un
Ķīnu (22:0). Trešās kārtas spēlē pret Japānu (9:3) pirmoreiz laukumā
izgāja no Amerikas atbraukušais Panteļejevs. Līdz ar to komandas sastāvā
palika vēl viena brīva vieta. Žoltokam pēdējā brīdī nācās izvēlēties –
piedalīties Boston Bruins treniņnometnē vai braukt palīgā Latvijas izlasei
uz Kopenhāgenu. Žoltoks izšķīrās par labu Latvijai!
Ceturtajā kārtā mūsējie sacentās ar Poliju (treneris Grabovskis). Pirmo
reizi laukumā izgāja Žoltoks. Spēle ritēja nervozi. Šveiciešu tiesnesis
dāsni dāļāja sodus abām komandām, sevišķu uzsvaru liekot uz mūsējiem.
Trīs reizes Latvijai nācās cīnīties trijatā pret pieciem pretiniekiem.
Lieliski spēlēja Naumovs, atvairot vismaz piecus ļoti bīstamus metienus.
Otrajā trešdaļā Fanduļs un Boldaveško divreiz pārspēja pretinieku

vārtsargu pēc klasiskām kombinācijām – saņemot filigrānu piespēli,
neapturot ripu, raidīja to vārtos. Pēdējā trešdaļā Latvijas pārsvars kļuva
nospiedošs (7:0).
Diemžēl, atlikušajās spēlēs tik spoži vairs negāja – gluži nemanot bija
piezadzies psiholoģiskais nogurums. Holandieši uzspieda Latvijai
nepiekāpīgu spēka cīņu. Tikai 26. minūtē Froļikovs beidzot izvirzīja
vadībā Latviju. Pēdējās trešdaļas sākumā Maticins un Žoltoks guva vēl
divus vārtus, bet tad nepilnas minūtes laikā holandieši samazināja
rezultāta starpību līdz minimumam. Nervozās spēles izskaņā, realizējot
skaitlisko vairākumu, Žoltoks nostiprināja uzvaru (4:2). Arī dāņu blīvo
aizsardzību mūsējie pārvarēja ar lielām grūtībām. Piektajā minūtē
mājinieki realizēja skaitlisko vairākumu. Trešdaļas beigās, pateicoties
diviem precīziem Žoltoka raidījumiem, vadību pārņēma mūsējie. Tālākajā
spēles gaitā Latvijas pārsvars šaubas vairs neradīja (6:2).
Izšķirošajā cīņā pret Šveici Latviju apmierināja neizšķirts iznākums.
Varēja gaidīt, ka pretinieki, kuriem bija nepieciešama tikai uzvara, tūdaļ
metīsies uzbrukumos, taču spēle ritēja abpusēji piesardzīgi. Pirmie
aktivizējās mūsējie, taču kādā pretuzbrukumā Eberle ar spēcīgu raidījumu
no tālienes pārspēja Naumovu. Savu teritoriālo pārsvaru Latvija realizēja
tikai trešdaļas beigās – Žoltoks no burzmas aukstasinīgi ieraidīja ripu
vārtos. Pēc pārtraukuma Latvija turpināja uzbrukt, taču 27. minūtē,
spēlējot vairākumā, atkal “iekrita” pretuzbrukumā. Holenšteins, nemaz
nemēģinādams tuvoties Naumova vārtiem, izdarīja spēcīgu metienu no
distances (1:2). Visi mūsējo pūliņi panākt izlīdzinājumu beidzās
neveiksmīgi, lai gan iespēju netrūka. Šveices trenera Hansa “Vīrusa”
Lindberga izstrādātā taktika izrādījās veiksmīgāka. Zinādami, ka ar
metieniem no tuvas distances Naumovs lieliski tiek galā, pretinieki meta
galvenokārt no tālienes. Uzvarēt šveiciešiem palīdzēja arī milzīgā
starptautisko cīņu pieredze. Pēc spēles Opuļskis, Panteļejevs un Žoltoks
nāca nost no laukuma raudādami, tribīnēs asaras slaucīja Beskašnovs.
Sāpīgi neveiksmi pārdzīvoja Kupaks – viņš bija laukumā abas reizes, kad
mūsējie zaudēja vārtus. Šīs sezonas neveiksmes bija pārāk sāpīgas. Uz
olimpiādi netikām, īstais brīdis pārejai uz A grupu palaists garām. Tomēr
atradās arī tādi Latvijas sporta “patrioti”, kuri ļaunā priekā berzēja rokas –
sak, tā “tiem krieviem” vajadzēja.

Latvijas čempionātā uzvar Hokeja centrs
Latvijas čempionāta sākumā līderos izvirzījās NIK’s-Brih, Essamika,
Latvijas Zelts, kā arī junioru komanda Hokeja centrs (pērn tā saucās
Pārdaugava-1). Pirmie no šī kvarteta atkrita Latvijas Zelta hokejisti.
Sezona nebija vēl ne pusē, kad komandu pameta visi labākie spēlētāji:
Balderis, Beskašnovs, Jemeļjaņenko, Skosirevs. Reizēm Latvijas Zelts
laukumā izgāja septiņu vīru sastāvā – vārtsargu ieskaitot.
Atlikušie trīs favorīti savā starpā izcīnīja sīvas cīņas. Ar īpaši skarbu spēli
izcēlās NIK’s-Brih hokejisti. “Nikieši” atklāti nodarbojās ar pretinieku
iebaidīšanu, pat traumēšanu. Visplašāko rezonansi izraisīja atgadījums 18.
decembra spēlē starp NIK’s-Brih un Hokeja centru. Septītajā minūtē Paste
ar tīšu sitienu no aizmugures savainoja pretinieku vārtsargu Zinkovu.
Zinkovs dabūja smadzeņu satricinājumu un spēlēt nevarēja veselu mēnesi –
Paste atpirkās ar noraidījumu līdz spēles beigām un astoņdesmit latu soda
naudu. “Nikiešu” “taktika” attaisnojās – šajā reizē viņi Hokeja centru
apspēlēja pārliecinoši (7:3). Turnīra otrajā pusē no līderiem pamazām sāka
atpalikt Essamika, un cīņu par pirmo vietu turpināja NIK’s-Brih un Hokeja
centrs. Viss izšķīrās abu komandu pēdējā savstarpējā spēlē. Šoreiz grūtā
cīņā uzvarēja Hokeja centrs (3:2). Finansiālu problēmu dēļ pajuka
tradīcijām bagātā RTU–Hanzas vienība. Turnīra beigās studenti uz divām
spēlēm neieradās, un tika izslēgti no čempionāta.
Lai gan čempions bija zināms, vēl vajadzēja noskaidrot, kas pārstāvēs
Latviju Eiropas čempionu kausa izcīņā. Neloģiski, taču funkcionāri
izlēma tieši tā. Iemesls gaužām vienkāršs – dot iespēju Pārdaugavai
iekļūt Eiropas kausā, neapgrūtinot sevi ar piedalīšanos vietējās sacīkstēs.
Tika sarīkots īpašs turnīrs, kurā piedalījās “lielā” Pārdaugava un valsts
čempionāta trīs labākās komandas. Kā jau bija sagaidāms, bez sevišķām
problēmām pirmo vietu izcīnīja Pārdaugava.
Pirmajā līgā uzvarēja Vecmeistars. Interesanti, ka šajā komandā spēlēja
arī Laimas vārtsardze Andriševska. Jaunatnes čempionātā pirmo vietu
izcīnīja Latvijas Bērzs’78 (treneris Krastiņš), LHF kausa izcīņas 1. grupā
– Latvijas Bērzs’79 (Linkēvičs), 2. grupā – NIK’s–AVV (Ivčenko), 3.
grupā – Rīga’82 (Cicurskis, Staltmanis), 4. grupā – Dinamo Juniors’83
(Stasikovs, I.Hatuļevs). Rīgas Sporta pils vadība apbalvoja sezonas
labākos hokejistus: Naumovu, Klodānu (junioru grupā), Ņiživiju
(jauniešu grupā), Balodi (sieviešu grupā).

Jaunieši, veterāni, meitenes
Daudz starptautisku cīņu aizvadīja jaunie hokejisti. Havīržovas turnīrā
pirmo vietu izcīnīja Pārdaugava’78/79 (Kļinšovs). Četras pārbaudes
spēles Rīgā aizvadīja Norvēģija’16. Baldera Hokeja centrs norvēģus
pieveica (3:3, 5:4), bet Latvijas Bērzs cīnījās neizšķirti (6:5, 3:4). “SM
Segodņa” turnīrā divpadsmitgadīgiem puišeļiem uzvarēja NIK’s-Brih.
Vecmeistars piedalījās veterānu čempionātā Lillehammerā. Šoreiz
mūsējie finālā neiekļuva.
Katru iespēju papildināt spēļu praksi izmantoja Laimas hokejistes.
Karvinas un Sanktpēterburgas turnīros mūsējās izcīnīja pirmo vietu. Marta
beigās Latvijas izlase Rīgā sacentās ar Dāniju. Tā bija principiāla cīņa, jo
mūsējās pērn bija uzvarējušas Eiropas čempionāta B grupā, savukārt,
dānietes – izkritušas no A grupas. Nedaudz stiprākas izrādījās viešņas (1:1,
0:3). Tūlīt pēc tam sākās “Lieldienu zaķa” turnīrs, kurā bez mūsējām un
dānietēm piedalījās arī Žilinas Amazones un Berlīnes OSC. Laima
piedzīvoja negaidītu zaudējumu pret “amazonēm” (2:3) un, lai gan
pašaizliedzīgā cīņā panāca neizšķirtu pret dānietēm (2:2), augstāk par trešo
vietu pacelties vairs nespēja. Turnīrā uzvarēja Dānija.

Irbes un Ozoliņa zvaigžņu stunda
Lielu interesi izraisīja mūsu “haizivju” Irbes un S.Ozoliņa gaitas.
Šosezon Sanhosē hokejisti cīnījās daudz sekmīgāk nekā pērn, un
komandas panākumos liels bija Latvijas hokejistu nopelns. Ne velti gan
Irbe, gan Ozoliņš tika uzaicināti uz tradicionālo NHL “zvaigžņu” spēli.
Artūrs nospēlēja vienu trešdaļu un atvairīja 16 metienus. Sandis guva trīs
rezultativitātes punktus (2+1). NHL “regulārajā čempionātā” Irbe
nospēlēja 4407 minūtes, uzstādot jaunu līgas rekordu. Pirmo reizi
komandas vēsturē Sharks iekļuva Stenlija kausa izcīņā. Pirmajā kārtā
“haizivis” septiņu spēļu sērijā pieveica izslavēto Detroitas vienību, bet
otrajā kārtā – atkal pēc septiņām spēlēm – piekāpās Toronto.

Statistika
Olimpiskais atlases turnīrs Šefīldā

1993. gada 28. augustā–4. septembrī

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Treneri: Helmuts Balderis, Mihails Beskašnovs

Pasaules čempionāts B grupā Kopenhāgenā
1994. gada 7.–17. aprīlī

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Galvenais treneris:
treneris:
konsultants:

Helmuts Balderis
Juris Reps
Anatolijs Jemeļjaņenko

Starpnacionālā hokeja līga*

Astotdaļfināls: Pārdaugava (Rīga)–Torpedo (Jaroslavļa)
Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

2:4, 4:6

Pārdaugava
vārtsargi: Juris Klodāns, Sergejs Naumovs, Pēteris Skudra, Andrejs
Zinkovs
aizsargi: Kaspars Astašenko, Igors Bondarevs, Viktors Cimbaļuks,
Gatis Ceplis, Sandis Girvičs, Konstantīns Grigorjevs, Andis
Keisters, Artūrs Kupaks, Rodrigo Laviņš, Aigars Miranovičs,
Ivars Mūzis, Ronalds Ozoliņš, Normunds Sējējs, Kārlis
Skrastiņš, Oļegs Sorokins, Aleksandrs Šiškovičs
uzbrucēji: Artis ābols, Sergejs Belovs, Jurģis Bērtiņš, Sergejs
Boldaveško,
Aigars Cipruss, Aleksandrs Čunčukovs, Viktors Filatovs,
Vitālijs Gurēvičs, Jurijs Gusaks, Aleksejs Hromčenkovs,
Andrejs
Ignatovičs, Mareks Jass, Oļegs Jurenko, Aleksandrs
Kolčanovs, Mihails Kozlovs, Valerijs Kuļibaba, Sergejs
Linčuks, Aleksandrs Macijevskis, Vilnis Nikolaisons,
Aleksandrs Ņiživijs, Juris
Opuļskis, Pāvels Parhomenko, Mihails Salijenko, Aleksandrs
Semjonovs, Sergejs Seņins, Leonīds Tambijevs, Jānis Tomans
galvenais treneris: Mihails Beskašnovs
treneris: Juris Reps*

Latvijas čempionāts

Rezultatīvākie spēlētāji

Hokeja centrs
vārtsargi: Pēteris Skudra, Andrejs Zinkovs, Andis Znatnajs
aizsargi: Kaspars Astašenko, Viktors Cimbaļuks, Sandis Girvičs,
Nikolajs Grebņovs, Andis Keisters, Aigars Miranovičs,
Ivars Mūzis, Oļegs Sorokins

uzbrucēji: Sergejs Belovs, Jurģis Bērtiņš, Viktors Filatovs, Jurijs Gusaks,
Mareks Jass, Aleksandrs Kolčanovs, Mihails Kozlovs,
Sergejs Linčuks, Aleksandrs Macijevskis, Vilnis Nikolaisons,
Aleksandrs Ņiživijs, Pāvels Parhomenko, Mihails Salijenko
treneris: Leonīds Beresņevs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
centrs)
aizsargs:
uzbrucējs:
(NIK’s-Brih)

Andrejs Zinkovs (Hokeja
Agris Roštoks (Essamika)
Normunds
Karpinskis

1994./95. sezona
Hokejistu streika dēļ kārtējā NHL sezona sākās tikai 20. janvārī.
Lokauta laikā NHL zvaigžņu izlase aizvadīja septiņu spēļu turneju
Eiropā. Pasaules čempionātā Stokholmā pirmo vietu izcīnīja Somija,
finālā pieveicot Zviedriju (4:1). Latvija B grupas turnīrā Bratislavā
ierindojās otrajā vietā, izšķirošajā spēlē piekāpjoties Slovakijai (3:4).
Bez pārbaudes spēlēm
Pārdaugavas hokejisti treniņus atsāka jūnija beigās. Lielas problēmas
treneriem Beskašnovam, Baldoniekam un Repam radīja kārtējie robi
sastāvā. Pārdaugavu pameta vienpadsmit spēlētāji, kuri Rīgā vairs
nesaskatīja nekādu nākotnes perspektīvu. Čunčukova, Grigorjeva,
Naumova un Sējēja saistības ar klubu beidzās, un viņu aiziešana nevienu
sevišķi nepārsteidza. Taču Bondarevs, Cipruss, Kupaks, Laviņš un Skudra
komandu atstāja slepus; tā vismaz apgalvoja treneri. Sevišķi smagi cieta
aizsardzības līnija.
Jau kuro reizi nācās sākt visu no sākuma. Komandu papildināja puiši no
Hokeja centra, ierindā atgriezās vecmeistars Froļikovs. Jaunie trenējās

centīgi, taču viņiem trūka pieredzes. Turklāt sezonu mūsējie iesāka bez
pārbaudes spēlēm. Izjuka gan iecerētais turnīrs ar Francijas un Polijas
valstsvienību piedalīšanos, gan treniņspēles ar Sanktpēterburgas
“karavīriem”.
Grūti klājās arī rīdzinieku sāncenšiem – spēlētāji bēga projām kur
kurais, un Starpnacionālā Hokeja līga aizvien vairāk atgādināja bijušās
“padomijas” junioru čempionātu. Šosezon līga atkal bija sadalīta rietumu
un austrumu zonās. Pirmo spēli mūsējie aizvadīja savā laukumā pret
ACSK. Sākumā rīdzinieki ļoti nervozēja. Līdz otrās trešdaļas vidum divu
vārtu pārsvaru bija ieguvuši viesi. Cerību stariņš uzspīdēja 36. minūtē,
kad Tambijevs vienus vārtus atguva. Vēl pēc brīža J.Tomans rezultātu
izlīdzināja, bet pēdējās trešdaļas sākumā Seņins izvirzīja vadībā
rīdziniekus. Vēlāk armijnieki panāca izlīdzinājumu, taču pagarinājumā
Tambijevs izšķīra cīņas likteni par labu mūsējiem (4:3). Arī turpmāk
rīdzinieki spēlēja negaidīti veiksmīgi un uz laiku izvirzījās trešajā vietā.
Pārdaugavas galvenais balsts bija vārtsargs Zinkovs. Uzbrukumā līderu
lomu uzņēmās maiņa Ignatovičs-Froļikovs-Tambijevs, bet Tambijevs
kļuva par komandas rezultatīvāko spēlētāju. Tomēr arī nepilnību bija
diezgan, it īpaši aizsardzībā.
Junioru uzvara C grupā
Oktobra sākumā Eiropas kausa ceturtdaļfinālā Rīgā Pārdaugava
pieveica Elektrēnu un Narvas hokejistus, bet piekāpās Ruānai (1:2
pagarinājumā). Ar izcīnīto otro vietu tomēr pietika, lai iekļūtu nākamajā
posmā. Turpretim, Starpnacionālajā Hokeja līgā rīdzinieki spēlēja aizvien
neveiksmīgāk. Oktobra beigās Pārdaugavu papildināja Kerčs, kurš NHL
dīkstāves laikā bija palicis bez spēļu prakses, un Grigorjevs, kuram tā arī
neizdevās sameklēt darbu kādā Rietumeiropas komandā.
Novembra sākumā Latvijas izlase piedalījās “Rimi” kausa izcīņā
Norvēģijā. Mūsējie zaudēja visās spēlēs: Norvēģijai (2:3),
Magņitogorskas Metalurgam, kurš startēja zem Krievijas izlases karoga,
(2:8) un Francijai (1:3). Tāda neveiksme nebija gaidīta. Tomēr vēl
smagāku izgāšanos sagaidīja Pārdaugava Eiropas kausa pusfinālā
Minhenē, piemēram, pret Klotenes vienību rīdzinieki piedzīvoja īstu
sagrāvi (1:10). Arī Starpnacionālajā līgā Pārdaugava slīdēja aizvien
zemāk pa turnīra tabulas kāpnēm. Decembra vidū, spēlējot savā laukumā,

mūsējie trīs spēlēs pēc kārtas nespēja gūt nevienus vārtus. Mēģinādami
situāciju glābt, Pārdaugavas bosi Beskašnova vietā par komandas
galveno treneri iecēla Beresņevu. Jāpiebilst, ka jau oktobra vidū Ļeskovs
gribēja atbrīvot Beskašnovu no darba, tomēr toreiz pēc spēlētāju lūguma
apžēlojās. Tagad Beskašnovu padzina pavisam. Aizgāja arī ilggadējais
komandas ārsts Kvēps.
Beresņeva karjera Pārdaugavā sākās uzreiz ar ļoti atbildīgām
sacensībām. Gluži negaidīti no līdzdalības Eiropas kausa finālā atteicās
minhenieši, un viņu vietā uzaicināja Pārdaugavu. Helsinkos rīdzinieku
sniegums atmodināja zināmu optimismu. Mūsējie gan zaudēja Minskas
Tivali (3:4), toties pieveica Olomoucu (2:1). Izšķirošajā spēlē pret
Helsinku Jokerit vienību, kas bija pastiprināta ar NHL zvaigznēm Kurri
un Sēlanni, rīdzinieki pirmajā trešdaļā izvirzījās vadībā, diemžēl, pēc
pārtraukuma četru minūšu laikā ielaida trīs ripas un beigās piedzīvoja
pārliecinošu zaudējumu (4:9). Jokerit savu spēku apliecināja arī finālā,
pieveicot Toljati Ladu (4:2) un izcīnot Eiropas čempionu titulu.
Latvijas junioru izlase (treneris Krastiņš) gadu mijā Spānijas pilsētā
Puigserdā izcīnīja grūtu uzvaru pasaules čempionāta C grupā.
Apakšgrupas izšķirošajā spēlē pret Dāniju mūsējie pirmo trešdaļu
pamanījās zaudēt ar 1:4. Tikai pašās beigās Latvija nosvēra svaru kausus
savā labā (7:5). Finālā pret Ungāriju mūsējie šādas vaļības vairs neatļāvās
(5:2). Zviedrijā notika Baltijas kausa izcīņa jauniešiem. Lai turnīrs būtu
interesantāks, zviedri un somi tajā piedalījās ar vēlāka gadagājuma
puišiem. Latvija’18 (Bistrovs, Kļinšovs, Agureikins) zaudēja
Zviedrijai’17 (1:12), taču pēc tam pieveica Poliju’17 (5:0), Dāniju’18
(7:4) un Igauniju’21 (6:3) un ierindojās trešajā vietā.
Neveiksmes visās frontēs
Jaunajā gadā Pārdaugava Starpnacionālajā līgā turpināja spēlēt bez
sevišķām sekmēm. Par patīkamu izņēmumu kļuva spēle pret Maskavas
Dinamo (4:2). Taču šim panākumam sekoja astoņi zaudējumi pēc kārtas.
Tabulā Pārdaugava noslīdēja uz viszemāko pakāpienu un tur arī palika
līdz pašām turnīra beigām.
Marta nogalē Rīgā notika Eiropas sieviešu čempionāts. Sagatavošanās
posmā Latvijas izlase piedalījās četru valstu turnīrā Maskavā, kur
piekāpās Krievijai (1:4) un Somijai (0:12), taču pieveica Ukrainu (8:1).
Pēc tam Laima aizvadīja četras spēles Ziemeļamerikā ar Ontario

provinces komandām. Divreiz Laima uzvarēja, vienreiz nospēlēja
neizšķirti un vienreiz zaudēja. Vēlāk mūsējās piecreiz sacentās ar
Krievijas izlasi un visās spēlēs zaudēja. Toties pēdējā pārbaudes turnīrā
Kopenhāgenā Latvija pieveica Čehiju (5:2) un Dāniju (4:3). Diemžēl,
Eiropas čempionātā mūsu meitenes nospēlēja neveiksmīgi, negūstot ne
punkta.
Jauniešu izlase (treneri Bistrovs, Agureikins) marta beigās spēlēja
Eiropas čempionāta C grupā Kijevā. Pirmās vietas liktenis izšķīrās
Latvijas, Ukrainas un Slovēnijas cīņā. Vispirms pārsteigumu sagādāja
slovēņi, pieveicot ukraiņus. Mūsējie pret slovēņiem stingri ievēroja
treneru izstrādāto taktisko plānu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru (6:1).
Pēdējā spēlē pret Ukrainu mūsējie varēja atļauties pat zaudējumu ar divu
vārtu starpību. Diemžēl, mūsējie jau pirmajā trešdaļā “pārsniedza
pieļaujamo normu”, ielaižot trīs ripas. Tikai pēdējā trešdaļā puiši attapās
un centās glābt, kas vēl glābjams, tomēr neveiksmīgi (2:5). Pirmo vietu
izcīnīja ukraiņi, bet Latvija kārtējo reizi palika soli no mērķa.
Slaktiņš Bratislavā
Marta vidū sapulcējās Latvijas valstsvienība (treneri Grabovskis,
Beresņevs, konsultants Jurzinovs). Ar mēnesi pilnīgi pietika, lai
saspēlētos. Gatavojoties pasaules čempionāta B grupas turnīram
Bratislavā, mūsējie aizvadīja pa divām valstssacīkstēm Šveicē (5:3, 1:3)
un Polijā (4:2, 4:1). Pēc tam mūsējie “atrādījās” arī saviem skatītājiem,
divreiz pieveicot Zviedrijas otro izlasi, tā dēvētos Vikingus (3:2, 5:2).
Visgrūtākais uzdevums bija “sagrabināt” naudu braucienam uz
Bratislavu. Tomēr finansiālās problēmas tika laimīgi atrisinātas, un izlase
varēja doties ceļā. Pēdējā brīdī nācās šķirties no Kerča, kuru pēkšņi
izsauca uz Bostonu. Aiz okeāna Kerča palīdzība izrādījās nepieciešama
tikai divās spēlēs...
Turnīru Bratislavā mūsējie uzsāka iespaidīgi: pārliecinoši pieveica
Rumāniju (18:1), Nīderlandi (6:1) un Dāniju (9:2). Ceturtajā kārtā notika
izšķirošā spēle – pret slovakiem. Mājinieki spēlēja ārkārtīgi rupji.
Vairākkārt uz ledus lija asinis, Bondarevam salauza degunu. Tomēr
pirmās trešdaļas uzdevumu – noturēties pret mājinieku sākuma ofensīvu
mūsējie izpildīja ar uzviju. 8. minūtē, realizējot skaitlisko pārsvaru “pieci
pret trim”, Čudinovs izvirzīja vadībā Latviju. 27. minūtē Petrovickis

panāca izlīdzinājumu, taču pēc četrām minūtēm atkal gavilēja mūsējie –
Tambijevs lieliskā stilā apspēlēja slovaku aizsargu un ietrieca ripu vārtu
augšējā stūrī. 36. minūtē pēc Maticina kļūdas Cigers atjaunoja līdzsvaru.
Pēdējā trešdaļā mūsējie cīnījās uz spēku izsīkuma robežas. 43. minūtē
muļķīgi kļūdījās Naumovs, kurš pirms tam neskaitāmas reizes bija glābis
komandu. Pēc Medrīka metiena ripa atsitās pret laukuma gala apmali, pēc
tam – pret Naumovu un ieslīdēja vārtos. Savu augsto meistarību
apliecināja arī Peters Štjastnijs – viņa kontā ceturtie vārti. 55. minūtē,
spēlējot vairākumā, Znaroks burzmā pie pretinieku vārtiem izrādījās
veiklāks par aizsargiem un samazināja rezultāta starpību, diemžēl,
izlīdzinājumu panākt mūsējie nespēja. Puiši izdarīja visu, kas bija viņu
spēkos, bet pretinieki izrādījās pārāki (3:4). Uzvarām pret Poliju (6:2),
Japānu (15:2) un Lielbritāniju (8:4) vairs nebija sevišķas nozīmes. Par
labāko vārtsargu turnīrā atzina Naumovu.
Uzvar NIK’s-Brih
Latvijas čempionāta virslīgā spēlēja tikai piecas komandas. Hokeja
centrs un Pārdaugava-2 apvienojās zem Pārdaugavas karoga. Būtībā tā
bija Latvijas junioru izlase. Savukārt, NIK’s juniors vienību pārstāvēja
jaunieši. Pavisam grūti klājās Latvijas Zelta vienībai, kurā bija palikuši
tikai vienpadsmit spēlētāji. Cīņā par Latvijas čempionu titulu faktiski
piedalījās tikai NIK’s-Brih un Essamika. Pirmajā savstarpējā spēlē pārāki
bija ogrēnieši, taču pārējās piecās uzvarēja “nikieši”, pārliecinoši izcīnot
zelta medaļas. Neiztika arī bez skandāla. Paste par atklātu rupjību reiz tika
noraidīts līdz spēles beigām un saņēma septiņu spēļu diskvalifikāciju.
Tāpat kā pērn līdzīgā situācijā viņš atpirkās ar naudas sodu.
Pirmajā līgā uzvarēja Rīga/Alianse. Pēc speciālistu vērtējuma
“aliansieši” arī virslīgā būtu vismaz trešie. Te jāpiebilst, ka komandu
sadalījumu pa līgām noteica ne tik daudz sportiskā meistarība, cik
naudas maka biezums. Grūti laiki bija pienākuši Vecmeistara vienībai,
kura vēl pērn bija pirmās līgas līdere. Vairums spēlētāju bija pārgājuši uz
citiem klubiem. Robus komandas sastāvā treneris Opits centās aizpildīt
ar meitenēm. Plecu pie pleca ar vecmeistariem cīnījās Andriševska,
Balode, Geca, Sakne. Tomēr arī viņas nespēja situāciju glābt, un sezonas
vidū Vecmeistars beidza savu eksistenci. Jaunatnes meistarsacīkstēs
uzvarēja: pirmajā grupā – Rīga (treneris Linkēvičs), trešajā grupā* –

Brih (Ivčenko), ceturtajā grupā – Latvijas Bērzs’83 (Miļūns), piektajā
grupā – Dinamo’84 (Smirnovs). Pirmo reizi notika sieviešu čempionāts.
Būtībā tā bija divpadsmit treniņspēļu sērija. Vienīgā sieviešu komanda
tika sadalīta divos sastāvos, kurus nosauca par Laimu un Viss-CO.
Uzvarēja Viss-CO.
Pārdaugavas pēdējais panākums
Janvārī un februārī notika Latvijas kausa izcīņa, kurā, sākot ar
pusfinālu, iesaistījās arī “lielā” Pārdaugava. Kausa izcīņas nozīme bija
tāda pati kā pērn “četru turnīram” – dot iespēju Pārdaugavai dažās
spēlēs nodemonstrēt savu pārākumu pār citām Latvijas komandām, lai
pēc tam viņi varētu piedalīties Eiropas kausā, bet valsts čempioni
“paliktu pie ratiem”. Kausa izcīņas nav iedomājamas bez sensācijām.
Lielākais pārsteigums notika astotdaļfinālā, kad 1. līgas vienība
Rīga/Alianse negaidīti pārspēja Pārdaugavas juniorus (4:1).
Ceturtdaļfinālā Essamika pārsteidzoši smagi sakāva NIK’s-Brih (7:0).
Līdz ar Pārdaugavas “dižkomandas” iesaistīšanos sākās aizkulišu cīņas.
Pretēji
sacensību
nolikumam
Hokeja
federācija
atļāva
“pārdaugaviešiem” pieteikt trīs hokejistus, kuri Latvijas čempionātā
pārstāvēja Pārdaugavas juniorus. Motivācija – Pārdaugavā esot
palikuši tikai trīspadsmit spēlētāji. Patiesais iemesls – bailes, ka godīgā
cīņā var arī zaudēt. Pusfinālā Pārdaugava sacentās ar Aliansi. Lai gan
“pārdaugavieši” spēlēja vislabākajā sastāvā ar NHL eksprofesionāli
Kerču priekšgalā, viņi gluži tāpat kā SHL cīņās neprata realizēt savas
iespējas. Turklāt Alianses vārtos lielisks bija Ņikitins. Grūtā cīņā tomēr
uzvarēja Pārdaugava (3:2). Turpretim finālā gaidītā intriga izpalika.
Pārdaugava pārliecinoši apspēlēja Essamiku (7:2). Tas izrādījās
pēdējais Pārdaugavas panākums.
Jauniešu un veterānu sasniegumi
Daudz starptautisko cīņu aizvadīja jaunieši. NIK’s-Brih’81 (treneris
Ivčenko) uzvarēja Parīzes turnīrā, ar panākumiem spēlēja Ziemeļamerikā.
Ziemassvētku turnīrā Elektrēnos pirmo vietu izcīnīja Mantess’81
(Bikars). Dinamo Juniors’82 (Staltmanis) izcīnīja otro vietu
Rēgensburgas turnīrā. Notika Baltijas kausa izcīņa trijās vecuma grupās –
visās uzvarēja Latvija. Februāra vidū BHS’78 izcīnīja otro vietu

Menomonijes turnīrā Ziemeļamerikā. Latvijas Bērzs’82 (Bisenieks)
uzvarēja Tallinas turnīrā. Savukārt Latvijas veterānu izlase izcīnīja pirmo
vietu Baltijas kausā Kauņā, Liplat veterānu vienība – Olimpiskajā
vecmeistaru kausā Garmišā-Partenkirhenē.
Fanduļs – Somijas čempions
Par Somijas čempionu TPS Turku vienības sastāvā (treneris Jurzinovs)
kļuva Fanduļs. Irbes un S.Ozoliņa komanda – San Jose Sharks otro gadu
pēc kārtas iekļuva Stenlija kausa izcīņā. Astotdaļfinālā septiņu spēļu
sērijā “haizivis” pieveica Calgary Flames, taču nākamajā kārtā pret
Detroitu izstājās jau pēc četrām spēlēm. Ignatjevs Denveras Grizzlies
vienības sastāvā kļuva par Tērnera kausa uzvarētāju.

Statistika
Pasaules čempionāts
B grupā Bratislavā
1995. gada 12.–21. aprīlī

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji

Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Galvenais treneris:
treneris:
konsultants:

Ēvalds Grabovskis
Leonīds Beresņevs
Vladimirs Jurzinovs

Starpnacionālā hokeja līga

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Pārdaugava
vārtsargi: Juris Klodāns, Andrejs Zinkovs
aizsargi: Kaspars Astašenko, Gatis Ceplis, Konstantīns Grigorjevs,
Andis Keisters, Jānis Lukaševskis, Aigars Miranovičs,
Ronalds
Ozoliņš, Dmitrijs Rodins, Agris Roštoks, Kārlis Skrastiņš,
Oļegs Sorokins, Aleksandrs Šiškovičs, Atvars Tribuncovs
uzbrucēji: Artis ābols, Viktors Filatovs, Aleksejs Froļikovs, Aleksejs
Hromčenkovs, Andrejs Ignatovičs, Mareks Jass, Oļegs
Jurenko,
Aleksandrs Kerčs, Aleksandrs Kolčanovs, Mihails Kozlovs,
Valerijs Kuļibaba, Aleksandrs Macijevskis, Aleksandrs
Ņiživijs,
Pāvels Parhomenko, Edgars Rozentāls, Mihails Salijenko,
Aleksandrs Semjonovs, Sergejs Seņins, Leonīds Tambijevs,
Jānis Tomans
galvenais treneris: Mihails Beskašnovs (sezonas beigās – Leonīds
Beresņevs)
treneri:
Māris Baldonieks, Juris Reps

Latvijas čempionāts

Rezultatīvākie spēlētāji

NIK’s-Brih
vārtsargi: Ivans Belovs, Viktors Durnovs, Dmitrijs Jerjomins
aizsargi: Nikolajs Aleksejenko, Leonīds Beresņevs, Agris Freimanis,
Konstantīns Grigorjevs, Konstantīns Kikass, Andrejs
Kravčenko,
Aleksandrs Ņikiforovs, Gints Ritums, Vladimirs Solovjovs,
Aleksandrs Šilovs, Nikolajs Tolstiks, Sergejs Vovčeks,
Oļegs Zolotarjovs
uzbrucēji: Māris Drelings, Aleksandrs Golubovičs, Sergejs Ivčenko,
Normunds Karpinskis, Sergejs Ņikitins, Guntars Paste,
Vitālijs Poļakovs, Nikolajs Sirotkins, Aleksandrs Veselovs
treneris: Zigvards Salcevičs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
Brih)
aizsargs:
(Essamika)

Viktors
Mārtiņš

Durnovs

(NIK’s-

Grundmanis

uzbrucējs:

Sergejs

Ņikitins

(NIK’s-

Brih)

1995./96. sezona
Pasaules čempionātā Vīnē pirmo vietu izcīnīja Čehija, izšķirošajā spēlē
pieveicot Kanādu (4:2). B grupas turnīrā Eindhovenā uzvarēja Latvija.
Pārdaugavas bankrots
Jau iepriekšējās sezonas beigās ļaudis runāja, ka Pārdaugavai pienākuši
grūti laiki – rēķiniem bankā uzlikts arests, spēlētāji algu saņemot
neregulāri. Meklējot izdzīvošanas iespējas, kluba vadība vērsa savus
skatus pāri Latvijas robežām. Pavīdēja ziņas, ka Pārdaugava turpmāk
pārstāvēšot Almetjevsku, pēc tam kā kluba iespējamo mājvietu minēja
Voroņežu. Skaidrības – nekādas. Jūlija vidū Pārdaugavā trenējās kādi
desmit hokejisti, kuri vēl nebija sameklējuši sev jaunas komandas. Bet 14.
augustā SHL sanāksmē Maskavā Ļeskovs paziņoja par Pārdaugavas
bankrotu.
Taču dzīve turpinājās. Vasaras vidū Mežaparkā Grabovska vadībā
treniņus uzsāka Latvijas izlases kandidāti, ieskaitot NHL zvaigznes Irbi
un S.Ozoliņu. 22. jūnijā notika Latvijas Hokeja līgas veidotāju pirmā
sanāksme. Līgas pamatideja bija pasniegt hokeju kā šovu, veidojot
pusprofesionālas komandas un piesaistot skatītājus, lai atpelnītu savu
eksistenci. Sacensību pārtraukumos bija paredzēti dažādi konkursi,
loterijas. Visiem LHL spēlētājiem bija obligāti jānoslēdz līgumi ar saviem
klubiem.
Savukārt, Minskā tika nodibināta Austrumeiropas Hokeja līga. Tajā
pieteicās četras komandas no Baltkrievijas, divas no Ukrainas, pa vienai
no Lietuvas un Latvijas. Latviju pārstāvēja vasaras vidū izveidotā Juniora
vienība (prezidents Silavnieks, menedžeris Agureikins, treneri Beresņevs,
Bistrovs). Jaunajā komandā iekļāvās 1977. gadā dzimušie puiši, kuri pērn
spēlēja NIK’s juniors, kā arī atlikušie “pārdaugavieši”. Juniors trenējās
pēc meistarkomandas grafika, jo komandai bija nopietni nolūki –
piedalīties trīs atbildīgos turnīros: Austrumeiropas līgā, Latvijas Hokeja

līgā, kā arī pasaules junioru čempionātā, kopumā aizvadot ap astoņdesmit
spēļu sezonā. Juniors sāka ar pārbaudes turnīru eksotiskajā Meksikā,
pieveicot Sietlas un Dalasas hokejistus, bet piekāpjoties Harkovas
Družbai. Augustā mūsējie aizvadīja treniņnometni Baltkrievijā, pēc tam
viesojās Čehijā, kur izcīnīja sešas uzvaras pret saviem vienaudžiem.
Nopietni sezonai gatavojās Ogres Essamika. Ievērojams papildinājums
komandai bija treneris Reps un uzbrucējs Balderis. Septembrī ogrēnieši
aizvadīja trīs pārbaudes spēles Zviedrijā. Pēc Pārdaugavas bankrota
Essamika ne bez pamata cerēja pārstāvēt Latviju Eiropas čempionu kausā,
kurā pēc pērnās sezonas rezultātiem Latvijai pienācās vieta uzreiz
pusfinālā. Tomēr Starptautiskā federācija lēma citādi. Sak, pieteicāt
Pārdaugavu, bet atsūtīsiet kaut kādus vārguļus. Turnīra izloze jau bija
izdarīta, un Essamikai vieta tajā neatradās.
Juniora izaugsme
Septembra vidū Juniors aizvadīja pirmās spēles Austrumeiropas līgā.
Sākums bija visai nepārliecinošs. Kijevā mūsējie četrās spēlēs izcīnīja
piecus punktus, savā laukumā dalīja punktus uz pusēm ar Elektrēnu
Enerģiju (3:4, 7:0). Pēc tam rīdzinieki pa divām reizēm piekāpās Grodņas
un Novopolockas hokejistiem. Tobrīd komandas sniegums bija nestabils,
tomēr apņēmības un cīņas spara trūkumu pārmest nevarēja nevienam.
Taču jau oktobra beigās, kad Rīgā viesojās turnīra līdervienība Žlobinas
Beļstaļ, bija jūtams, ka Juniors ievērojami progresējis – gan fiziskajā
sagatavotībā, gan individuālajā meistarībā. Uzbrukumā līdera lomu
uzņēmās Macijevskis, tehnisks un rezultatīvs spēlētājs. Rīdzinieki
izrādījās pilnīgi līdzvērtīgi pretinieki līderiem, par ko liecina arī rezultāti
(4:3, 4:5).
Juniora mērķis bija iekļūt četru labāko komandu skaitā un turpināt cīņu
finālturnīrā. Trīs finālistes noskaidrojās samērā drīz – tās bija
Baltkrievijas komandas no Grodņas, Novopolockas un Žlobinas. Uz
ceturto vietu pretendēja Juniors un abas Kijevas vienības. Izšķirošajās
spēlēs mūsējie pieveica Kijevas Ļdinku (6:5, 5:1), bet Kijevas ŠVSM uz
Rīgu nemaz neatbrauca, un Juniors ieguva četrus punktus bez cīņas,
priekšlaikus iekļūstot četriniekā.
Finālturnīra dalībnieces vēl četrreiz sacentās katra ar katru, turklāt
iepriekš izcīnītos punktus neņēma vērā. Juniors bija kļuvis vēl spēcīgāks

– komandu pastiprināja Grigorjevs (NIK’s-Brih), Hromčenkovs
(Essamika) un Katlaps (Sāga). Pirmās sešas spēles mūsējie aizvadīja savā
laukumā. Vispirms rīdzinieki lieliskā stilā pieveica Grodņas Neman (5:2).
Otrajā dienā pārāki izrādījās viesi (1:3). Pret Polimir mūsējie grūtā cīņā
panāca neizšķirtu (3:3). Pēdējā minūtē Eihvalds atvairīja soda metienu.
Otrajā dienā uzvarēja rīdzinieki (4:2). Noslēdzot spēļu sēriju savā
laukumā, Juniors izcīnīja trīs punktus pret Žlobinas Beļstaļ (6:2 – trīs
vārti Macijevska kontā; 4:4).
Pēc tam rīdzinieki devās atbildes vizītē uz Baltkrieviju. Grodņā pirmajā
dienā vāji nospēlēja abi mūsējo vārtsargi; pievīla arī neprasme realizēt
vārtu momentus (2:7). Otrajā dienā mūsējie bija maksimāli
mobilizējušies. Šoreiz Silavnieks vārtos bija nepārspējams; arī grodņiešu
vārtsargs spēlēja nevainojami (0:0). Novopolockā vēl pēdējās trešdaļas
vidū vadībā bija mājinieki, tomēr beigās gavilēja mūsējie (7:4). Trīs
vārtus guva Kuļibaba. Tuvu uzvarai rīdzinieki bija arī otrajā dienā, taču
mājinieki pašās beigās panāca izlīdzinājumu (3:3). Minskā mūsējie
divreiz pieveica Beļstaļ (6:3, 2:1), izcīnot spēcīgajā konkurencē otro
vietu. Beresņevs atzina, ka divās līgās spēlēt tomēr grūti. Uzkrājas
nogurums, izraisot sportiskās formas kritumus – īpaši sezonas beigās.
Latvijas Hokeja līga
Latvijas Hokeja līgā sešos riņķos sacentās sešas komandas: Latvijas
čempionvienība NIK’s-Brih, viņu tradicionālie sāncenši Essamika,
Juniors, pirmās līgas uzvarētāji Rīga/Alianse, jaunizveidotā Laterna, uz
kuru pārgāja spēlētāji no izputējušā Latvijas Zelta, kā arī BHS/Essamika,
kurā apvienojās jaunieši no pērnās Essamikas-2 un BHS. Katrai komandai
bija atļauts iekļaut savā sastāvā arī trīs tā dēvētās Latvijas čempionāta
virslīgas hokejistus, kuri spēlēja vienlaikus abās līgās.
LHL turnīrā kaislības sita daudz augstāku vilni, nekā bija ierasts agrāko
gadu Latvijas meistarsacīkstēs, jo šeit spēlētāji ar hokeju pelnīja naudu.
Par pirmo vietu sīvi spēkojās NIK’s-Brih, Essamika un Juniors. Pirmajā
riņķī favorīti visas savstarpējās spēles beidza neizšķirti. Līderiem sīksti
pretojās Alianse, kuras treneris Rešetņikovs mēģināja sapulcināt savā
komandā pa visu Eiropu izklīdušos leģionārus, nodrošinot viņiem tikpat
labus apstākļus kā ārzemēs. Zināmā mērā Rešetņikovam tas izdevās.
Aliansē spēlēja, piemēram, NHL eksprofesionālis Kerčs un olimpiskais

čempions Samoilovs. Otrā riņķa sākumā Aliansei izdevās atņemt pirmo
punktu kādai no “lielās trijotnes” komandām, panākot neizšķirtu pret
NIK’s-Brih (2:2), bet ceturtajā riņķī viņi “nikiešus” arī pārspēja (5:1).
Pēdējās vietās nostabilizējās Laterna un BHS/Essamika. Laternai
visgrūtāk klājās sezonas vidū, kad smagu traumu guva vārtsargs Zinkovs.
Bez viņa Laterna piedzīvoja vairākas smagas sagrāves: 2:14 pret NIK’sBrih, 5:23 pret Essamiku. Pēc Zinkova atgriešanās ierindā Laterna
atguvās, turpretim BHS/Essamika tā arī nespēja tuvoties pārējo komandu
līmenim.
Skandalozu slavu izpelnījās Alianse. Ja komanda zaudēja, Rešetņikovs
nesaudzīgi kritizēja tiesnešus un draudēja izstāties no līgas. Rezultātā
vietējie tiesneši nolēma boikotēt Alianses spēles. Decembra vidū Latvijas
Hokeja līgā ienāca ārzemju arbitri. Trešajā riņķī ļoti aizraujoši risinājās
Alianses cīņa ar Essamiku. Pirmajā trešdaļā ogrēnieši ieguva piecu vārtu
pārsvaru, taču Alianse sasparojās un panāca izlīdzinājumu. Veiksme
tomēr uzsmaidīja ogrēniešiem – pēdējā minūtē Balderis vēlreiz pārspēja
Samoilovu (7:6). Šoreiz Rešetņikovam nebija ko vainot – spēli vadīja
Alianses uzaicinātais tiesnesis – Pavlovskis no Igaunijas.
Janvāra vidū līdzdalību turnīrā pārtrauca rezultatīvākais uzbrucējs
Balderis, tomēr intriga nemazinājās. Pēc Zinkova izveseļošanās par
sensāciju parūpējās Laterna, panākot neizšķirtu pret NIK’s-Brih (4:4).
Laternai tas bija liels panākums. NIK’s-Brih skandalozā spēlē pieveica
Junioru (6:3). Pēc kārtējās spēles “aliansietis” Vauļins pie ģērbtuvēm
uzbruka ogrēnietim Ankipānam, izraisot kautiņu. Tomēr visu pārspēja
kaislības, kas uzbangoja Alianses– Juniora piektā riņķa spēlē (2:5). Pēc
sadursmes starp Girviču un Kerču izcēlās pamatīgs kautiņš, kurā
iesaistījās visi laukumā esošie spēlētāji. Skatītāji svieda uz ledus pudeles.
Pēdējā riņķī intriga sasniedza kulmināciju. Alianse beidzot pieveica arī
Essamiku un Junioru, izpildot savu solījumu – kaut reizi sezonā uzvarēt
katru pretinieku. Pat Laterna laiku pa laikam pakutināja nervus kādam no
favorītiem. Vienīgi BHS/Essamika turpināja bezcerīgi zaudēt. Sevišķu
interesi izraisīja favorītu savstarpējās spēles, jo uz pirmo vietu joprojām
pretendēja trīs komanadas. Pēc Essamikas–Juniora cīņas (5:5) ogrēnieši
iesniedza protestu pret Astašenko un Jasa startu Juniora sastāvā, jo abi
hokejisti šosezon bija spēlējuši Maskavas ACSK. Noskaidrojot lietas
apstākļus, izrādījās, ka Maskavā abi spēlējuši “nelegāli” – bez LHF

transfērkartes, tādēļ protests tika noraidīts. Pirmās vietas liktenis izšķīrās
Juniora un NIK’s-Brih spēlē. Aktīvāki bija juniori, taču “nikieši”
prasmīgāk izmantoja nedaudzās vārtu gūšanas iespējas. Sākumā
V.Poļakovs izvirzīja vadībā NIK’s-Brih, otrās trešdaļas vidū Freimanis
guva vēl vienus vārtus. Ozols samazināja rezultāta starpību, bet Razgals
atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Pēdējā trešdaļā Miranovičs vienus vārtus
atguva, taču tas arī bija viss. Uzvarēja NIK’s-Brih (3:2), izcīnot pirmo
vietu turnīrā. Pēdējā spēlē pret Essamiku “nikieši” vairs nespēja
koncentrēties nopietnai cīņai un zaudēja bez ierunām (6:10).
Dīvaini, ka Latvijas čempionu titulu izcīnīja pavisam citā turnīrā –
Latvijas meistarsacīkšu virslīgā, kur spēles līmenis bija ievērojami zemāks.
Uzvarēja Lido/Nafta. Arī šajā turnīrā neiztika bez skandāliem. Piemēram,
LB/Essamika– M&M Vital spēlē abu komandu hokejisti kopā nopelnīja 200
soda minūtes. Uz vienu spēli tika diskvalificēta Talsu ledus halle, kur
skatītāji piekāva tiesnesi.
Jauniešu čempionāta 1. grupā uzvarēja Laterna’80 (treneris Rode), 2.
grupā – LB/Essamika’82 (Bisenieks), 3. grupā – Dinamo Juniors.
Sieviešu meistarsacīkstēs pirmo vietu izcīnīja Laima.

Izšķirošās spēles sindroms
Novembra sākumā NIK’s-Brih vienība, papildināta ar Balderi,
Hromčenkovu (Essamika) un Macijevski (Juniors), piedalījās
Konfederācijas kausa pusfinālturnīrā Rīgā. Vispirms rīdzinieki piekāpās
Oslo Valerenge (2:5), bet cīņā par trešo vietu pieveica Rumānijas
Miercuriea Ciuc (8:3).
Latvijas junioru izlase (treneris Beresņevs) gadu mijā Polijas pilsētās
Sosnovecā un Tihi aizvadīja sīvas cīņas pasaules junioru čempionāta B
grupā. Mūsējie pieveica Franciju, Norvēģiju, Itāliju, Japānu un Ungāriju,
turklāt ikvienā spēlē cīņa par uzvaru turpinājās līdz pēdējām sekundēm,
trīs reizes atkārtojās rezultāts 5:4. Pirmās vietas liktenis izšķīrās cīņā pret
laukuma saimniekiem poļiem. Pēc Ozola metiena vadībā izvirzījās
Latvija. Pēc tam labāk veicās poļiem. Līdz otrās trešdaļas vidum viņi
guva trīs vārtus. Kuļibaba samazināja rezultāta starpību. Pēdējo trešdaļu
mūsējie sāka ar vārtu zaudējumu, taču Jass ar meistarīgu plaukstas
metienu tūdaļ atkal “pievilka”. Puiši cīnījās cik spēka, taču piecas minūtes

pirms beigām poļi kārtējo reizi realizēja skaitlisko pārsvaru – savu trešo
panākumu šajā spēlē guva Zabava (3:5). Turnīrā uzvarēja Polija; mūsējie
palika otrie.
Latvijas jauniešu izlase (treneris Kļinšovs) decembra vidū piedalījās
Baltijas kausa izcīņā Somijā. BHS/Essamika puiši, kuri veidoja izlases
kodolu, bija apraduši ar zaudējumiem LHL un arī Somijā nospēlēja
neveiksmīgi. Latvija’18 piekāpās Norvēģijai’18 (3:6) un Zviedrijai’17
(1:5), bet apakšgrupas pēdējā spēlē sakāva Igauniju’20 (10:1). Cīņā par
piekto vietu Latvija sacentās ar Poliju’18. Pēdējā trešdaļā mūsējie ar
varenu ofensīvu likvidēja četru vārtu deficītu; pagarinājumā veiksme
uzsmaidīja poļiem (5:6).
Eiropas jauniešu čempionāta C grupas turnīrā Mariborā Latvija
pārliecinoši pievieca Lietuvu un Spāniju. Viss izšķīrās apakšgrupas
pēdējā spēlē pret laukuma saimniekiem slovēņiem. Mūsējie jau pirmajā
minūtē ieguva skaitlisko pārsvaru, diemžēl, nespēja to realizēt. Pamazām
iniciatīva pārgāja slovēņu rokās. Desmitajā minūtē mājinieku bīstamākais
uzbrucējs Razingers realizēja soda metienu. Otrajā trešdaļā Latvija
“spieda”, taču vārtus gūt nespēja. Pēdējās trešdaļas sākumā Razingers
vēlreiz pārspēja mūsu vārtsargu Masaļski. Beigās mājinieku uzvara bija
itin pārliecinoša (0:3). Uzvara pret Igauniju spēlē par trešo vietu deva
visai niecīgu gandarījumu.
Latvijas sieviešu izlase Eiropas čempionāta B grupā Trnavā pieveica
Kazahiju, Franciju un Slovakiju, bet izšķirošajā spēlē par iekļūšanu A
grupā piekāpās Dānijai (0:3).
Lieliskā uzvara Eindhovenā
Par Latvijas izlases galveno treneri februāra vidū apstiprināja
Beresņevu, par viņa palīgu – Baldonieku. Pasaules čempionātam mūsējie
gatavojās pēc jau pārbaudītās shēmas. Komanda sapulcējās 19. martā.
Izlase aizvadīja sešas pārbaudes spēles: Polijā (5:2, 4:2), Somijā (4:6, 3:3)
un Rīgā pret Vikingiem (5:2, 6:5). Īpaši patīkami pārsteidza neizšķirts pret
pasaules čempioniem somiem, jo vairāk tāpēc, ka Latvija nebūt nespēlēja
savā labākajā sastāvā.
Pasaules čempionātu mūsējie iesāka pabāli – pirmajā spēlē pret
Lielbritāniju kļūdaini darbojās aizsargi, nekāds glābējs nebija arī Klodāns.
Otrajā trešdaļā minūtes un trīs sekunžu laikā ripa trīsreiz pabija Latvijas
izlases vārtos, un stāvoklis kļuva pavisam draudīgs – 3:5. Klodāna vietā

vārtos stājās Zinkovs, un mūsējie sāka iedzīšanu. Boldaveško apspēlēja
trīs pretiniekus un vienus vārtus atguva, bet Fanduļs, saņēmis lielisku
Kerča piespēli no aizvārtes, rezultātu izlīdzināja. Pēdējās trešdaļas
sākumā ripu vārtos ieraidīja Pavlovs, taču tiesnesis guvumu nez kādēļ
neieskaitīja. Mūsējie tomēr panāca savu – 49. minūtē burzmā pie vārtiem
Beļavskis izrādījās acīgāks par britu aizsargiem (6:5). Uzvara maksāja
dārgi: Tambijevam – izsists zobs, Macijevskim – lauzts žoklis,
Semjonovam – savainota kāja, bet Sējējs paklupa ledus grambā un
ietriecās laukuma apmalē, sāpīgi sasitot plecu. Pēc tam Latvija pieveica
Japānu (6:1) un Dāniju (5:3), tomēr komandas sniegums joprojām bija
nepārliecinošs. Turklāt traumēto pulkam pievienojās Šiškovičs (ceļgals).
Pārvarot stipras sāpes, laukumā izgāja Znaroks.
Pirms ceturtās spēles Latvijas izlase saņēma krietnu papildinājumu – no
ASV atlidoja vārtsargs Irbe. Viņa ierašanās pārvērta komandu līdz
nepazīšanai. Irbe tūdaļ stājās vārtos, un pret Baltkrieviju Latvija
nodemonstrēja daudz sakarīgāku sniegumu nekā iepriekš. Pirmie vārtus
guva baltkrievi – nelaimīga izrādījās 13. minūte. Otrās trešdaļas sākumā
pēc Ignatoviča metiena mūsējie panāca izlīdzinājumu. Pēc tam divus
lieliskus vārtus guva Vītoliņš. Pēdējā trešdaļā mūsējie parādīja raksturu,
gandrīz sešas minūtes izturot mazākumā. Piecas minūtes pirms spēles
beigām Maticins nostiprināja uzvaru (4:1). Taču pret Poliju mūsējie atkal
spēlēja bez iedvesmas un izmocīja mazpārliecinošu panākumu (4:2).
Traumas turpinājās – šoreiz savainojumu guva Grigorjevs. Pret
Nīderlandi mūsējie beidzot izspēlējās pēc sirds patikas (15:3).
Pirmās vietas liktenis, tāpat kā pirms diviem gadiem Kopenhāgenā,
izšķīrās Latvijas un Šveices cīņā. Tāpat kā toreiz mūsējos apmierināja
neizšķirts iznākums. Laukumā ritēja līdzvērtīga cīņa. Vārtu momentu bija
maz. 34. minūtē pēc iemetiena mūsu zonā aci pret aci ar Irbi iznira
Fišers. Ripa nodevīgi atsitās Artūram pret roku, tad pret plecu, un atkal
nokļuva pie Fišera, kurš netraucēti ieraidīja ripu vārtos. Kādu laiku
šveiciešu pārsvars kļuva visai iespaidīgs, un mūsējie vairāk bija spiesti
domāt par aizsardzību. Pēdējā trešdaļā šveicieši spēlēja ļoti vienkārši –
pie pirmās izdevības raidīja ripu pāri visām zonām. Situāciju glāba
Znaroks. 48. minūtē viņš apslidoja pretinieku vārtus un ar atkārtotu
metienu burtiski “iedzina” ripu vārtos kopā ar visu vārtsargu. Beļavskis
gluži nevainīgā situācijā iebrauca ar nūju pretiniekam sejā, izpelnoties

noraidījumu uz piecām minūtēm un līdz spēles beigām. Nervi neizturēja
arī Holenšteinam, kurš saņēma divu minūšu sodu. Trīs minūtes pirms
beigām lieliska izdevība gūt uzvaras vārtus bija Znarokam – viņš izrāvās
pret šveiciešu vārtsargu Pavoni, tomēr metiens neizdevās. Dramatiskā
cīņa beidzās neizšķirti (1:1), kas šoreiz bija uzvaras vērtībā. Eindhovenas
ledus hallē vēl ilgi turpinājās mūsējo gaviles. Gandarījumu par sasniegto
pauda Irbe: “Tas ir visas mūsu tautas panākums. Mēs ceram un ticam, ka
esam spējuši dot kaut mazumiņu ticības, ka varam kaut ko izdarīt un
virzīties uz priekšu.”
Leģionāri rāda klasi
Aprīļa sākumā notika LHL izslēgšanas turnīra pirmā kārta, kurā
piedalījās arī Latvijas čempionvienība un otrās vietas ieguvēja. Pēc
izlases atgriešanās no Eindhovenas risinājās pusfināli un fināli. Cīņā
iesaistījās ārzemēs spēlējošie Latvijas hokejisti. Katru komandu bija
atļauts papildināt ar trim leģionāriem. Lielākās diskusijas izraisīja tēma –
“Kas uzskatāms par leģionāru?” Oficiāli tā dēvēja tos, kuriem Latvijas
Hokeja federācija bija izsniegusi transfērkartes spēlēšanai ārzemēs, bet
daži hokejisti ārzemēs spēlēja bez transfērkartēm. Viņu statuss palika
neskaidrs. Izšķirošajās spēlēs toni noteica tieši “ārzemnieku” meistarība.
Alianses panākumus kaldināja Beļavskis, Čunčukovs, Fanduļs, Skrastiņš
un Znaroks. NIK’s-Brih vienību pastiprināja Bondarevs, Laviņš un
Šiškovičs. Essamiku – Ignatovičs, Klodāns, Tambijevs, Vītoliņš,
komandā atgriezās arī Balderis. Vislielāko pārsteigumu sagādāja
Astašenko un Jasa “numurs” – abi hokejisti negaidīti pārgāja no Juniora
uz Essamiku. Junioru pievīla arī Macijevskis, izšķirošās spēles dienā
sarīkojot kāzas. Rezultātā ogrēnieši Junioru pieveica visai pārliecinoši
(4:6, 8:1, 7:2). Otrajā pusfinālā sīvi spēkojās Alianse un NIK’s-Brih.
Pirmajā spēlē “nikieši” panāca izlīdzinājumu pamatlaika pēdējā minūtē
(4:4). Pagarinājumā nevienai komandai vārtus gūt neizdevās, bet soda
metienu izpildē veiksmīgāki bija “aliansieši”. Arī otrajā spēlē uzvarēja
Alianse (4:3). Finālā starp Aliansi un Essamiku cīņa turpinājās līdz trim
uzvarām. Pirmajā spēlē pārāka bija Alianse (2:0), otrajā – Essamika (4:3).
Trešajā spēlē uzvaru “aliansiešiem” nodrošināja uzbrucēju maiņa
Znaroks-Fanduļs-Kerčs, kura guva visus vārtus savas komandas labā
(7:4). Dramatiski risinājās ceturtā spēle. Divas minūtes pirms beigām

Essamika nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, samazināja
rezultāta starpību līdz minimumam un turpināja uzbrukt. Pretinieki
neatļauti kavēja Hromčenkovu, taču tiesneša svilpe klusēja. Vītoliņš
devās meklēt taisnību un tika noraidīts līdz spēles beigām. Atlikušajās
sekundēs Alianse pilnīgi nosvēra svaru kausus savā labā (6:3).
Sandis Ozoliņš – Stenlija kausa ieguvējs
Ozoliņš un Irbe NHL cīnījās ar dažādām sekmēm. Sezonas sākumā abi
noslēdza jaunus līgumus ar Sanhosē Sharks. Taču “haizivis” spēlēja ļoti
neveiksmīgi, un kluba īpašnieki visas problēmas centās atrisināt ar
bezgalīgām spēlētāju nomaiņām. Tā Sandis oktobra beigās nokļuva
Kolorado Avalanche rindās. Kolorādo vienība spēlēja ļoti spēcīgi,
iegūstot savā īpašumā NHL galveno trofeju – Stenlija kausu. Lieli nopelni
šajā uzvarā bija arī uzbrūkošā tipa aizsargam Ozoliņam. Sandis kļuva par
rezultatīvāko aizsargu Stenlija kausā. Savukārt Irbi Sanhosē bosi
novembra vidū aizsūtīja uz fārmklubu. Tikai marta beigās pēc gandrīz
četru mēnešu pārtraukuma Irbe atgriezās Sanhosē. Ignatjevs Jūtas
Grizzlies sastāvā otro gadu pēc kārtas izcīnīja Tērnera kausu.
Sējējs (Litvīnovas Chemopetrol) kļuva par Čehijas vicečempionu,
Fanduļs (Turku TPS) – par Somijas vicečempionu. Abi piedalījās “savu”
valstu All Stars spēlēs.

Statistika
Pasaules čempionāts
B grupā Eindhovenā
1996. gada 10.–20. aprīlī

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Treneri:

Leonīds Beresņevs, Māris Baldonieks

Austrumeiropas Hokeja līga
Priekšsacīkstes

Finālturnīrs

Rīdzinieku rezultatīvākie spēlētāji

Juniors
vārtsargi: Edgars Eihvalds, Edvīns Silavnieks
aizsargi: Vents Feldmanis, Sandis Girvičs, Konstantīns Grigorjevs,
Ulvis Katlaps, Konstantīns Kudrjavcevs, Roberts Lapiņš,
Aigars Miranovičs, Oļegs Sorokins, Vadims Tjoluškins,
Atvars Tribuncovs, Andrejs Utāns, Sergejs Višegorodcevs
uzbrucēji: Ilgvars Broks, Sergejs Čubars, Juris Drīliņš, Aleksejs
Hromčenkovs, Konstantīns Kovanskis, Valerijs Kuļibaba,
Aleksandrs Macijevskis, Igors Novoseļcevs, Romans Ņikitins,
Juris Ozols, Guntars Pāls, Jānis Reķis, Mihails Salijenko,

Jānis Vegners, Kārlis Zirnis
galvenais treneris: Leonīds Beresņevs
treneris: Vladimirs Bistrovs

Latvijas Hokeja līga

Rezultatīvākie spēlētāji

NIK’s–Brih
vārtsargi: Viktors Durnovs, Vadims Ņikitins

aizsargi:

Leonīds Beresņevs, Agris Freimanis, Konstantīns Grigorjevs,
Konstantīns Kikass, Aleksandrs Ņikiforovs, Vladimirs
Solovjovs,
Aleksandrs Šilovs, Oļegs Zolotarjovs
uzbrucēji: Māris Drelings, Aleksandrs Golubovičs, Sergejs Ivčenko,
Normunds Karpinskis, Sergejs Ņikitins, Guntars Paste,
Vitālijs Poļakovs, Aigars Razgals, Gints Ritums, Edgars
Rozentāls, Nikolajs Sirotkins, Mihails Šostaks
treneris: Zigvards Salcevičs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
aizsargs:
(NIK’s-Brih)
uzbrucējs:
(Juniors)

Andrejs Zinkovs (Laterna)
Konstantīns
Grigorjevs
Aleksandrs

Macijevskis

1996./97. sezona
Pasaules kausa izcīņā uzvarēja ASV, finālā pieveicot Kanādu (3:4
pagarinājumā, 5:2, 5:2) . Pasaules čempionātā Somijā pirmo vietu
izcīnīja Kanāda, finālā pārspējot Zviedriju (2:3, 3:1, 2:1). Latvija
ierindojās 7. vietā. Pirmo reizi notika Eirolīgas turnīrs; uzvarēja Turku
TPS ar Skrastiņu sastāvā. Savukārt, Eiropas čempionvienību kausa izcīņa
notika pēdējo reizi; uzvarēja Toljati Lada.
Andris Siliņš iekļūst nepatikšanās
Jūnija vidū Rīgā viesojās IIHF prezidents Fāzels un ģenerālsekretārs
Edvinsons. Augstie viesi solīja tehnisko palīdzību 20 000 Šveices franku
apmērā, taču pret mūsējo vēlmi iekļauties Eirolīgā izturējās noraidoši,
motivējot savu nostāju ar to, ka Latvijā ir tikai viena starptautiskajām
prasībām atbilstoša hokeja halle. Interesanti, ka aptuveni tajā pašā laikā

atsākās rosība pirms desmit gadiem uzsāktajā celtniecības objektā pie
Rīgas 55. vidusskolas, kur bija iecerēta mākslīgā ledus slidotava. Taču
septembra sākumā Latvijas premjerministrs A.Šķēle izdeva rīkojumu
apturēt halles celtniecībai izdalīto privatizācijas fonda līdzekļu plūsmu.
Galvenais celtniecības iniciators A.Siliņš, kurš tieši tobrīd gatavojās
saņemt no Amerikas pasūtītās saldējamās iekārtas, piedraudēja Šķēli
nošaut. Siliņš nokļuva cietumā, vēlāk – psihiatriskajā slimnīcā, bet ledus
hallē atkal iestājās klusums.
Olimpiskie sapņi izsapņoti
1. jūlijā uz treniņnometni Mežaparkā pulcējās Latvijas valstsvienība.
Augusta sākumā četru komandu turnīrā Francijā mūsējie pieveica
laukuma saimniekus (10:3) un Somijas olimpisko komandu (5:4), bet
zaudēja Rosenheim vienībai (4:7). Rīgā mūsējie pārspēja Grabovska
vadīto Novitargas Podhale (7:1), taču no atbildes vizītes Polijā finansiālu
apsvērumu dēļ atteicās. Vēlāk spēcīgu treniņpartneru trūkums (lasi –
naudas trūkums) tika minēts kā viens no galvenajiem iemesliem mūsu
komandas neveiksmīgajai spēlei olimpiskajā atlases turnīrā, kurš notika
augusta beigās Rīgā.
Latvijas izlasē izdevās sapulcināt gandrīz visus labākos spēlētājus,
ieskaitot Stenlija kausa ieguvēju S.Ozoliņu. Negaidītas problēmas radās
sakarā ar Ignatjeva līdzdalību turnīrā – viņš nebija Latvijas pilsonis. Divu
dienu laikā (!) visi nepieciešamie dokumenti tika nokārtoti, un Ignatjevs
saņēma pilsonību “par īpašiem nopelniem”. Nevienam nebija noslēpums,
par kādiem “nopelniem” ir runa – vajadzēja pieveikt baltkrievus.
Vispārējā eiforijā Latvijas izlasi iedēvēja par “sapņu komandu”.
Un, lūk, sākās turnīrs. Lietuvu, Igauniju un Ungāriju mūsējie, kā jau
bija sagaidāms,
sakāva bez problēmām. Visu izšķīra spēle pret
Baltkrieviju. Sporta pilī valdīja tik pat nokaitēta gaisotne kā “vecajos,
labajos” laikos – līdzjutēju pilnas tribīnes, vētrains atbalsts savējiem – arī
neapmierinātības izvirdumi, sviežot laukumā visu, kas patrāpās pa rokai.
Sākums bija cerīgs – sestajā minūtē, spēlējot mazākumā, Tambijevs
izvirzīja vadībā Latviju. Taču baltkrievi drīz vien panāca izlīdzinājumu,
bet trešdaļas beigās ieguva divu vārtu pārsvaru. Otrās trešdaļas sākumā
rezultāts pieauga līdz 1:4. Mūsējie bikli centās kaut ko saglābt, taču
todien baltkrievi bija nenoliedzami pārāki – galvenokārt psiholoģiskā

ziņā. Kā izteicās viens no galvenajiem Eindhovenas varoņiem Znaroks:
“laikam viņiem vairāk vajadzēja”. Baltkrievija uzvarēja pilnīgi pelnīti,
turpretim Latvijas sapnis par olimpiādi bija izsapņots. Vēlāk sprieda
visādi. Pilsonību vispirms vajadzējis piešķirt nevis Ignatjevam, bet tiem,
kuri jau apliecinājuši sevi Latvijas izlasē ar slidām pie kājām un hokeja
nūju rokās. Vēlāk pilsonību piešķīra arī citiem izlases kandidātiem.
Oktobra sākumā mūsējie Rīgā aizvadīja divas draudzības spēles ar
Norvēģiju. Tā bija abu komandu tuvāko rezervju skate, jo labākie
spēlētāji nebija pieejami ne mums, ne viesiem. Gandrīz 70 Latvijas
hokejistu spēlēja ārvalstu klubos. Izrādījās, ka arī mājās palikušie spēj
izveidot cīņasspējīgu kolektīvu un uzvarēt (5:4, 5:3). Izcēlās Kuļibaba,
gūdams trīs vārtus. Bet pirmo ripu norvēģu vārtos ieraidīja LHF
viceprezidents Katlaps.
Novembra vidū NIK’s-Brih vienība, papildināta ar vairākiem
Lido/Naftas spēlētājiem, piedalījās Eiropas čempionvienību kausa izcīņas
pusfinālturnīrā Toljati. Rīdzinieki nospēlēja ļoti neveiksmīgi, zaudējot ne
vien mājiniekiem, bet arī Ļubļanas Olimpijai un Ungārijas Dunaferr.
Toljati Lada vēlāk uzvarēja arī finālā, taču tas bija vājš mierinājums.
Decembrī hokeja sabiedrību satricināja “Nestes” skandāls. Kā ēsmu
izmantojot Latvijas izlases kreklus, uz kuriem rotājās Baldera, Irbes un
Ozoliņa vārdi, “Neste” sponsorēja – nē, ne jau izlasi, bet Baldera Hokeja
skolu. Par šo projektu netika informēts ne LHF prezidents Magonis, ne
Irbe, ne Ozoliņš. Hokejistus šajā reklāmas kampaņā pārstāvēja Fanduļs,
aicinādams līdzjutējus atbalstīt komandu pasaules čempionātā Somijā.
Bet, kad pienāca laiks doties uz Somiju, Fanduļs no starta izlasē atteicās.
Juniors sāk no jauna
Pēc iepriekšējās sezonas vairums Juniora spēlētāju izklīda kur kurais,
un komandu nācās veidot praktiski no jauna. Septembrī rīdzinieki izcīnīja
otro vietu pārbaudes turnīrā Baltkrievijā. Pēc tam sākās spēles
Austrumeiropas Hokeja līgā. Vispirms mūsējie aizvadīja sešas spēles
izbraukumā un visās piedzīvoja zaudējumus. Juniora sastāvs bija pārlieku
novājināts, tādēļ pašmāju spēlēs komandu papildināja ar vairākiem
LB/Essamikas hokejistiem. Galvenokārt pateicoties viņiem, izdevās gūt
uzvaras pret Elektrēnu Enerģiju, panākt neizšķirtu pret spēcīgo Grodņas
Neman (3:3). Novembra vidū Juniors pieveica Varšavas Olimpiju, kura

tāpat kā mūsējie būtībā bija savas valsts junioru izlase (4:2, 3:3). Turklāt
otrajā spēlē mūsējiem nācās iztikt bez aizlienētajiem spēlētājiem. Juniori
pierādīja, ka īsā laikā sasnieguši ievērojamu progresu. Izcēlās
Novoseļcevs, kurš guva visus trīs vārtus. Lieli nopelni bija arī vārtsargam
Silavniekam, kura nosvērtā darbība palīdzēja izturēt pretinieku beigu
ofensīvu. Decembra sākumā rīdzinieki izcīnīja pirmos punktus
izbraukumā, divreiz pieveicot lietuviešus.
Kijevā – otrie
Decebmbrī sākās gatavošanās pasaules junioru čempionāta B grupas
turnīram Kijevā. Pašmāju spēkiem pievienojās vairāki Amerikas
leģionāri. Vispirms junioru izlase (treneri Beresņevs, Baldonieks)
aizvadīja piecas pārbaudes spēles Somijā. Pasaules čempionātā no
mūsējiem šoreiz neko sevišķu negaidīja. Pesimisti pat apgalvoja, ka arī
tas būšot panākums, ja izdošoties saglabāt vietu B grupā. Tomēr juniori
patīkami pārsteidza. Mūsējie sāka ar trim uzvarām. Ceturtajā kārtā notika
līderu divcīņa: Latvija–Kazahija. Pirmie vārtus guva kazahi. Pēc sešām
minūtēm R.Ņikitins panāca izlīdzinājumu. Otrajā trešdaļā mūsējie
aktivizējās, taču, spēlējot vairākumā, negaidīti ielaida otros vārtus. Visi
mūsējo pūliņi situāciju glābt bija veltīgi. Beigās kazahu uzvara bija visai
pārliecinoša (1:4). Līdz ar to cerības uz pirmo vietu praktiski bija zudušas.
Pēdējā spēlē pret Ukrainu izšķīrās, vai mūsējie būs otrie, vai ceturtie. Ilgu
laiku saglabājās neizšķirts. Priekšpēdējā minūtē laukuma saimnieki
nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, un čempionāta
rezultatīvākais uzbrucējs R.Ņikitins ieraidīja ripu tukšos vārtos,
nodrošinot Latvijai uzvaru (2:1) un otro vietu turnīrā.
Uzvara Austrumeiropā
Atsākot AEHL spēles, Juniors sagādāja patīkamu pārsteigumu, savā
laukumā pieveicot līdervienību Kijevas Sokil (2:1). Teritoriālais pārsvars
piederēja viesiem, taču lielisks vārtos bija Eihvalds, drošāk nekā citkārt
darbojās aizsargi. Kijeviešiem tas bija pirmais zaudējums turnīrā. Sezonas
gaitā Juniors faktiski pārvērtās par LHL klubu izlasi un demonstrēja
aizvien pārliecinošāku sniegumu, pamatturnīrā izcīnot piekto vietu.
Izslēgšanas turnīra ceturtdaļfinālā Juniors sacentās ar Minskas Tivali.
Cīņa ritēja līdz divām uzvarām. Pirmajā spēlē Rīgā vēl pēdējās trešdaļas

sākumā vadībā bija minskieši, taču beigās Juniors ar straujām
kombinācijām pilnīgi “nomocīja” pretiniekus (6:2). Atbildes spēlē
mājinieki cīnījās ļoti apņēmīgi un panāca izlīdzinājumu sērijā (2:3). Viss
izšķīrās trešajā spēlē, kura arī notika Minskā. Jau pirmajā minūtē
R.Ņikitins izvirzīja vadībā rīdziniekus. Pēc tam divarpus trešdaļas
neatlaidīgi uzbruka mājinieki; daudzkārt mūsējos glāba vārtsargs
Zinkovs. Pēdējās trešdaļas vidū, kad noraidīts bija Kuļibaba, Šiškovičs
negaidītā prettriecienā guva otros vārtus. Spēles beigās rīdzinieku
pārsvars bija neapstrīdams (4:0).
Pusfinālā mūsējie sacentās ar Polimir. Pirmā spēle atkal notika Rīgā.
Sporta pils tribīnēs sapulcējās nepierasti kupls skatītāju pulks – ap 1000.
Skanēja bungu rīboņa un sen nedzirdētās sintezatora mūzikas skaņas.
Juniors uzvarēja visai pārliecinoši (4:1). Rīdzinieki bija pārāki arī atbildes
spēlē viesos (3:0).
Finālā Junioram pretī stājās galvenie favorīti Kijevas Sokil. Cīņa
risinājās līdz trim uzvarām. Vispirms divas spēles notika Rīgā. Pirmās
cīņas liktenis izšķīrās papildlaika otrajā minūtē, diemžēl, par labu viesiem
(1:2). Otrajā spēlē rīdzinieki revanšējās (5:2). Izšķirošās cīņas notika
Kijevā. Trešajā spēlē pagarinājumā uzvaru guva Juniors (2:1). Par dienas
varoni kļuva Šiškovičs, kurš guva izšķirošos vārtus. Ceturtajā spēlē
kijeviešu pārsvars bija iespaidīgs (4:10). Mājinieki jau pirmajā trešdaļā
guva piecus vārtus. Pēc tam Zinkova vietā vārtos stājās Silavnieks. Tas
izrādījās veiksmīgs gājiens. Nedaudz atpūties, pēdējā spēlē Zinkovs atkal
bija lielisks. Spēles sākumā divu vārtu pārsvaru ieguva kijevieši. Pēc tam
ar diviem precīziem metieniem atbildēja Ankipāns. Trešajā trešdaļā
Seņins izvirzīja vadībā mūsējos, bet mājinieki atjaunoja līdzsavaru (3:3).
Pagarinājumā izdevības bija abām komandām, tomēr tās palika
neizmantotas. Cīņas liktenis izšķīrās soda metienu sērijā. Ankipāns un
Hromčenkovs meta precīzi, bet Zinkovs bija nepārspējams. Tādējādi
Juniors kļuva par AEHL čempioniem. Kurš gan to varēja iedomāties
sezonas sākumā, kad mūsējie zaudēja visās spēlēs pēc kārtas!
Jauniešu izlases neveiksmes
Latvijas jauniešu izlase (treneris Cicurskis) februāra sākumā aizvadīja
trīs pārbaudes spēles Šveicē ar saviem vienaudžiem. Rezultāti bija
katastrofāli (2:12, 0:9, 0:7). Neraugoties uz to, Eiropas čempionāta C

grupas turnīrā Rumānijā Latviju tradicionāli pieskaitīja favorītiem. Taču
mūsējie zaudēja arī šoreiz, finālspēlē piekāpjoties Lielbritānijai (3:4).
Sezonas noslēgumā Baltijas jūras spēlēs Elektrēnos jauniešu izlase
zaudēja Somijai’17 (2:9) un Lietuvai’20 (3:11), bet cīņā par piekto vietu
pieveica Baltkrieviju’18 (5:3).
Latvija – pasaules čempionāta lielākais pārsteigums
Marta sākumā Hokeja federācija sāka meklēt treneri, kurš būtu ar mieru
vadīt Latvijas izlasi. Pārrunas notika ar Grabovski, Jurzinovu. Beigu
beigās galvenā trenera pienākumus atkal uzņēmās Beresņevs, lai gan pēc
neveiksmes olimpiskajā atlases turnīrā bija gatavs demisionēt. Par
konsultantu piekrita strādāt Jurzinovs. Marta vidū mājās sāka atgriezties
pa visu pasauli izklīdušie hokejisti. Tieši mēnesi pirms izlidošanas uz
Somiju notika pirmais koptreniņš.
Aprīļa sākumā Latvijas klubu izlase aizvadīja trīs treniņspēles Polijā,
piedzīvojot trīs zaudējumus. “Īs tā” izlase tikmēr turpināja gatavoties
Rīgā. Pirmās pārbaudes spēles valstsvienība aizvadīja savā laukumā pret
Vikingiem (5:2, 3:5). Labu gatavības pakāpi mūsējie nodemonstrēja
Vācijā (2:3, 3:1, 5:4), kā arī Rīgā pret Franciju (7:1). Diemžēl, smagas
traumas izsita no ierindas Šiškoviču un Ņiživiju. Pasaules čempionātā
Latvija bija iedalīta Turku apakšgrupā. Vispirms mūsējie sacentās ar ASV
izlasi. Pirmie vārtus guva amerikāņi, bet jau pēc nepilnas minūtes
Čudinovs ar tālu metienu panāca izlīdzinājumu. Mūsējie tomēr nespēja
pārvarēt satraukumu – pat no visizdevīgākajām situācijām ripa spītīgi
lidoja garām mērķim. Amerikāņi spēlēja precīzāk un otrajā trešdaļā
ieguva trīs vārtu pārsvaru. Pēdējā trešdaļā mūsējie beidzot atjēdzās.
Tambijevs izrāvienā precīzi ieraidīja ripu vārtu augšējā stūrī. Spēlējot
mazākumā, izrāvās Beļavskis un samazināja rezultāta starpību līdz
minimumam, bet pēc kārtējās Tambijeva un Ignatoviča kombinācijas
mūsējie varēja gavilēt – Ignatovičs panāca izlīdzinājumu. Gala vārds
tomēr piederēja amerikāņiem – nepilnas septiņas minūtes pirms spēles
beigām Krīgers guva izšķirošos vārtus (4:5).
Nākamajā kārtā mūsējie sacentās ar Itāliju. Pirmajā trešdaļā pēc
Tambijeva izrāviena pa kreiso malu vadībā izvirzījās Latvija. Otrās
trešdaļas sākumā itāļi panāca izlīdzinājumu, bet pēc tam nepilnu divu
minūšu laikā mūsējie guva trīs vārtus pēc kārtas. Znaroks realizēja

skaitlisko pārsvaru, pēc 15 sekundēm Vītoliņš izrāvienā apspēlēja
pretinieku vārtsargu, pēc brīža Beļavskis ar metienu no vidējas distances
guva vēl vienus vārtus. Diemžēl, pēc tam mūsējie atdeva iniciatīvu
pretiniekiem – atkal spilgti izpaudās pieredzes trūkums. Trešdaļas beigās
itālieši samazināja rezultāta starpību, bet pēdējā trešdaļā guva vēl trīs
vārtus. Vairākkārt nedroši nospēlēja Klodāns, īpaši epizodē, kad
pretinieki guva izšķirošo panākumu. Tā mūsējie izlaida uzvaru no rokām
(4:5).
Turpretim pret Kanādu Latvija nospēlēja lieliski. Ievērojami drošāk
cīnījās aizsargi, arī Klodāns vārtos šoreiz demonstrēja cienīgu sniegumu.
Laukumā risinājās līdzvērtīga cīņa – pat ar nelielu mūsējo pārsvaru. Pirmo
panākumu guva Kerčs, izslidojot no aizvārtes, ar lielisku pauzi noguldot
vārtsargu un raidot ripu vārtu augšējā stūrī. Otrās trešdaļas sākumā
kanādieši atspēlējās, realizējot skaitlisko pārsvaru. Pēc tam pretiniekus
iegāza nevajadzīgās rupjības. Nākamos divus vārtus mūsējie guva,
realizējot vairākumu “pieci pret trim”. Vispirms savu otro panākumu guva
Kerčs, pēc tam Čudinovs ar spēcīgu metienu no vidējas distances
paaugstināja rezultātu. Tomēr arī šoreiz mūsējie neprata nosargāt uzvaru.
Lieliskas izdevības nerealizēja Tambijevs un Vītoliņš. Kanādieši savas
iespējas izmantoja precīzi un panāca izlīdzinājumu (3:3). Lai nu kā, arī
neizšķirts pret hokeja dzimtenes pārstāvjiem uzskatāms par nenoliedzamu
panākumu.
Pirms spēles ar Zviedriju mūsējie ieguva būtisku papildinājumu – no
Ziemeļamerikas ieradās Irbe un Žoltoks. Jau bija skaidrs, ka Zviedrija
cīnīsies par medaļām, bet Latvija – par vietas saglabāšanu A grupā, un
abu komandu savstarpējās spēles rezultāts finālturnīrā netiks ņemts vērā.
Tomēr zaudēt negribēja neviens. Latvija atkal nospēlēja lieliski. Treneru
un līdzjutēju cerības pilnībā attaisnoja Irbe, piešķirdams drošības sajūtu
visai komandai. Vārtu guvumu nācās gaidīt līdz pēdējai trešdaļai. Pēc
Znaroka metiena Salo ripu atvairīja, taču Pavlovs ar atkārtotu raidījumu
no asa leņķa meistarīgi ietrieca ripu vārtu augšējā stūrī. Zviedri atspēlējās
divarpus minūtes pirms beigu signāla (1:1). Diemžēl, nopietnu traumu
šajā spēlē guva Ignatovičs.
Priekšsacīkšu pēdējā kārtā mūsējie sacentās ar norvēģiem. Likme bija
ārkārtīgi augsta – vēl viena neveiksme varētu kļūt liktenīga. Pirmie
kļūdījās mūsējie – aizsargi “aizmirsa” pie vārtiem Magnusonu, un viņš

netraucēti apspēlēja Irbi. Trešdaļas beigās mūsējie guva divus vārtus visai
līdzīgās situācijās – pēc diagonālas piespēles no kreisās malas ripu vārtos
ieraidīja Boldaveško un Semjonovs. Otrajā trešdaļā iestājās lūzums –
divus vārtus guva Vītoliņš, pa vieniem Pavlovs un Macijevskis. Turpretim
pretinieki bija bezspēcīgi pret Irbes fantastisko meistarību. Kādā epizodē
norvēģi divatā izrāvās pret Irbi, tomēr mūsu vārtsargs izrādījās pārāks.
Pēdējā trešdaļā Latvija atdeva iniciatīvu pretiniekiem, un norvēģi nedaudz
samazināja rezultāta starpību (6:3).
Turnīru par 7.–12. vietu Latvija sāka pret rūdīto Vācijas izlasi. Mūsējo
sniegums pārspēja vispārdrošākās cerības. Jau pirmajā minūtē Žoltoks
ieraidīja ripu vāciešu vārtos; otrajā minūtē Sējējs guva vēl vienus vārtus.
Trešdaļas beigās pēc Znaroka un Čudinova metieniem Latvijas pārsvars
kļuva nospiedošs. Otrās trešdaļas sākumā neatlaidīgi uzbruka Vācija, taču
Irbe atkal spēlēja nevainojami. Viņš ne vien glāba vārtus, bet nopelnīja arī
rezultativitātes punktu – tieši pēc Irbes piespēles un Tambijeva
sologājiena rezultāts kļuva 5:0 Latvijas labā. Spēlējot vairākumā, Pavlovs
guva sestos vārtus. Savu augsto tehnisko meistarību vēlreiz apliecināja
Kerčs, precīzi ieraidot ripu vārtu augšējā stūrī. Punktu pielika Tambijevs,
precīzi realizēdams kārtējo caurgājienu (8:0).
Pirms spēles ar Franciju jau bija zināms, ka Latvija vietu A grupā
nosargājusi. Mūsējie izgāja laukumā ar neapšaubāmu pārākuma apziņu,
ko vēl vairāk nostiprināja Vītoliņa panākums pirmajā minūtē. Taču, kad
bija aizvadīta spēles pirmā puse, rezultāts bija neizšķirts. Tikai beigās
Latvijas teritoriālais pārsvars guva loģisku izpausmi rezultātā (6:2).
Pēdējā spēle ar slovakiem bija ļoti principiāla – vajadzēja nokārtot
dažus vecus rēķinus. Abas komandas nervozēja, nedroši bija vārtsargi –
vēlāk noskaidrojās, ka Irbe no kāda slovaku spēlētāja saņēmis nelielu
nokdaunu. Sākumā divreiz vadībā izvirzījās slovaki, bet mūsējie ikreiz
panāca izlīdzinājumu. Pirmos vārtus Latvijas labā ar spēcīgu metienu no
puszonas guva Bondarevs, otros – Cipruss pēc lieliskas Žoltoka piespēles
no aizvārtes. Pēc tam iniciatīvu pamazām pārņēma Latvija. Otrās
trešdaļas vidū pēc Vītoliņa metiena pie vārtsarga atvairītās ripas
piesteidzās Znaroks un kritienā ieraidīja ripu vārtos – pirmo reizi vadībā
mūsējie. Trešdaļas beigās slovaki rezultātu izlīdzināja, bet Semjonovs
tūdaļ guva atbildes vārtus. Pēdējās trešdaļas sākumā slovaki vēlreiz
panāca neizšķirtu. Gala vārds tomēr piederēja Latvijai – septiņas minūtes

pirms beigām savā tradicionālajā stilā (ar metienu vārtu augšējā stūrī)
uzvaras vārtus guva Kerčs (5:4). Čempionāta noslēgumā mūsējie izcīnīja
septīto vietu.
Interesanti, ka finālā par zelta medaļām sacentās Kanāda un Zviedrija –
komandas, pret kurām Latvija nospēlēja neizšķirti. Ar savu saturīgo
sniegumu mūsējie pārsteidza hokeja speciālistus un iekaroja līdzjutēju
sirdis ne vien Latvijā, bet arī Somijā.
Latvijas Hokeja līgā uzvar LB/Essamika
Oktobrī sākās LHL cīņas. Spēles līmenis bija nesalīdzināmi zemāks
nekā pērn, jo labākie spēlētāji atkal bija devušies uz ārzemēm, vairums
komandu izgāja uz ledus praktiski bez treniņa. Dalībnieku sastāvs
noskaidrojās tikai nepilnu nedēļu pirms pirmā iemetiena. Sezona aizritēja
vienmuļi; lielākās kaislības uzbangoja sakarā ar tiesnešiem veltīto kritiku.
Pretenzijas uz pirmo vietu uzreiz pieteica LB/Essamika, sagraujot NIK’sBrih (10:3). Drīz vien cīņa par čempionu titulu pārvērtās abu šo komandu
divcīņā. Otrajā savstarpējā spēlē tika atzīmēts neizšķirts (3:3).
Finālturnīrā NIK’s-Brih zaudēja Essamikai (AEHL šī komanda spēlēja ar
Juniora vārdu; 4:7), praktiski izstājoties no cīņas par pirmo vietu.
LB/Essamika pērnos čempionus sakāva vēl pārliecinošāk (7:1), trīs kārtas
pirms turnīra beigām nodrošinot sev pirmo vietu turnīrā. Taču par
Latvijas čempioniem pasludināja Sāgu, kura uzvarēja tā dēvētajā Latvijas
čempionāta virslīgā.
Augstākā līmenī nekā ierasts risinājās Talsu rajona atklātais
čempionāts, kurš faktiski jau bija kļuvis par visas Kurzemes čempionātu.
Šajā turnīrā uzvarēja Kandava.
Sezonas beigās tika apkopoti rezultāti firmas “Sports Lukss” (vadītājs
A.Silavnieks) rīkotajā konkursā “Latvijas hokeja atdzimšana”. Par
konkursa uzvarētājiem kļuva madonieši. Noskaidrojās, ka hokeju spēlē arī
Balvos, Gulbenē, Liepājā, Madonā, Valkā.
Jauno panākumi
Dažādos starptautiskos turnīros ar panākumiem piedalījās jauniešu
komandas. AEHL sacensības piecpadsmitgadīgajiem puišiem risinājās
četros riņķos, spēlējot pēc kārtas visās dalībvalstīs. Latvijas izlase
(treneris Ivčenko) palika trešajā vietā, vienu punktu aiz uzvarētājiem

baltkrieviem. Lielu panākumu guva LB/Essamika’82 (Bisenieks), izcīnot
pirmo vietu starptautiskajā Tamperes turnīrā. LB/Essamika’83 (Miļuns)
otro reizi piedalījās Kvebekas zēnu turnīrā, kuru dēvē par neoficiālo
pasaules čempionātu. Rīdzinieki spēlēja spēcīgākajā grupā un izstājās jau
pēc pirmās kārtas. Pēc tam mūsējie aizvadīja vienpadsmit draudzības
spēles, sešās izcīnot uzvaras, cita starpā pieveicot arī turnīra uzvarētājus
South Shore Kings (5:4). THK’84-85 (Ziediņš) uzvarēja Minicup’97
turnīrā Zviedrijā. Laimas meitenes uzvarēja starptautiskā turnīrā
Kēnigsbrunnā.
Svešumā
No mūsu “leģionāriem” vislielāko interesi izraisīja NHL spēlētāju
gaitas. Irbe pārcēlās no Sanhosē uz Dalasu, un arī savā jaunajā klubā
spēlēja visai veiksmīgi, marta beigās izpelnoties NHL “nedēļas labākā
spēlētāja” godu. Vareni Colorado Avalanche sastāvā cīnījās Ozoliņš,
izvirzoties par vienu no vadošajiem spēlētājiem ne vien savā klubā, bet arī
visā līgā. Gandrīz katrā spēlē Ozoliņš guva rezultativitātes punktus, bet
kādā spēlē pret Fīniksas “koijotiem” – pat četrus! Ar savu spēli Sandis
nopelnīja vietu All Stars starta sešniekā un arī “Zvaigžņu spēlē” guva trīs
rezultativitātes punktus. Sezonas beigās Ozoliņš iekļuva simboliskajā All
Stars izlasē. Savukārt, Žoltoks nostiprinājās Otavas Senators
pamatsastāvā.
Skrastiņš Turku TPS sastāvā kļuva par jaunizveidotās Eirolīgas
čempionu un par Somijas vicečempionu, Ņiživijs (Jaroslavļas Torpedo)
izcīnīja Krievijas Hokeja līgas čempiona titulu.

Statistika
Olimpiskais atlases turnīrs Rīgā
1996. gada 27. augustā–1. septembrī

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Treneri:

Leonīds Beresņevs, Māris Baldonieks

Pasaules čempionāts
Helsinkos, Turku un Tamperē
1997. gada 26. aprīlī–14. maijā
Priekšsacīkstes

Cīņa par 7.–12. vietu

Latvijas izlases spēlētāju individuālie rādītāji
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Galvenais treneris – Leonīds Beresņevs, treneris – Māris Baldonieks
konsultants – Vladimirs Jurzinovs

Austrmeiropas Hokeja līga
Priekšsacīkstes

Ceturtdaļfinālā:
Juniors–Tivali
Pusfinālā:
Juniors–Polimir
Finālā:
Juniors–Sokil

6:2, 2:3, 4:0
4:1, 3:0
1:2 (pag.), 5:2, 2:1 (pag.), 4:10,
3:3 (pag., soda metieni 2:0)

Rezultatīvākie spēlētāji

Juniors
vārtsargi: Edgars Eihvalds, Edvīns Silavnieks, Andrejs Zinkovs
aizsargi: Aleksandrs Andrejevs, Mihails Bogdanovs, Dmitrijs
Derjabins,
Vents Feldmanis, Raitis Ivanāns, Eduards Ivanovs, Andis
Keisters, Aleksejs Masļenko, Inguss Melderis, Aleksandrs
Poga, Agris Roštoks, Aleksandrs Šiškovičs, Vadims
Tjoluškins,
Andrejs Utāns

uzbrucēji: Ģirts Ankipāns, Rihards Augstkalns, Jurģis Bērtiņš, Ronalds
Bodnieks, Ilgvars Broks, Sergejs Čubars, Dainis Dārziņš,
Māris
Drelings, Juris Drīliņš, Valerijs Fiļimonovs, Vitālijs Galuzo,
Aleksejs Hromčenkovs, Romāns Kļučics, Sergejs Kočetovs,
Konstantīns Kovanskis, Valerijs Kuļibaba, Igors Novoseļcevs,
Romans Ņikitins, Juris Ozols, Pāvels Parhomenko, Guntars
Pāls,
Vadims Romanovskis, Sergejs Seņins, Sergejs Sovetovs,
Aleksandrs Šindelmans, Eduards Tomass, Jānis Vegners,
Edgars Žaltkovskis
galvenais treneris: Leonīds Beresņevs
treneris: Jurijs Agureikins

Latvijas Hokeja līga
Finālturnīrs

Rezultatīvākie spēlētāji

LB/Essamika
vārtsargi: Edgars Eihvalds, Andrejs Zinkovs
aizsargi: Aleksandrs Andrejevs, Mihails Bogdanovs, Sandis Girvičs,
Raitis
Ivanāns, Andis Keisters, Agris Roštoks, Valdis Svarāns,
Aleksandrs Šiškovičs, Andris Vegners
uzbrucēji: Ģirts Ankipāns, Rihards Augstkalns, Sergejs Bartulāns,
Vadims
Beļajevs, Jurģis Bērtiņš,Valerijs Fiļimonovs, Aleksejs
Hromčenkovs, Aleksandrs Kudinovs, Vladimirs Mamonovs,
Haralds Matulis, Vilnis Nikolaisons, Pāvels Parhomenko,
Guntars Pāls, Jānis Reķis, Sergejs Seņins, Kaspars Vitkovskis,
Edgars Žaltkovskis
treneri:
Māris Baldonieks, Aleksandrs Cicurskis

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
(LB/Essamika)

Andrejs

Zinkovs

aizsargs:

Jānis Lukaševskis (NIK’sBrih)

uzbrucējs:

Aleksejs

Hromčenkovs

(LB/Essamika)

1997./98. sezona
Nagano olimpiskais turnīrs pirmo reizi pulcēja vienkopus visus
pasaules labākos hokejistus. Uzvarēja Čehija, finālā pieveicot Krieviju
(1:0). Pirmo reizi olimpisko spēļu programmā bija iekļauts sieviešu
hokejs – uzvarēja ASV.
Juniors/Essamika Kontinentālā kausa pusfinālā
Kārtējo sezonu ievadīja divas draudzības spēles Rīgā pret Baltkrieviju.
Pirmajā dienā mūsējie uzvarēja pārliecinoši (9:3), taču otrā spēle izvērtās
smagā cīniņā. Pirmajā trešdaļā vadībā izvirzījās viesi, un tikai pēdējās
trešdaļas vidū Sandis Ozoliņš panāca izlīdzinājumu (1:1). Normālais laiks
beidzās neizšķirti. Arī pagarinājumā uzvarētāju noskaidrot neizdevās.
Sekoja soda metienu sērija. Seņins un Kerčs meta precīzi, savukārt
pretinieki ne reizi neprata pārspēt Irbi. Tādējādi uzvarēja Latvija.
Juniora/Essamikas apvienotā komanda (treneri Beresņevs, Baldonieks)
sagatavošanās periodā uzvarēja Baltkrievijas kausa izcīņas pirmajā posmā
un starptautiskā turnīrā Rīgā, atstājot aiz muguras Somijas pirmās līgas
klubu no Forsas, kā arī divus Krievijas pirmās līgas klubus –
Sanktpēterburgas Ižorec un Voroņežu.
Austrumeiropas Hokeja līgas trešā sezona sākās septembra vidū. Šoreiz
Latviju tajā pārstāvēja divas komandas. Juniors/Essamika centās aizstāvēt
savu čempionu titulu, bet ar Latvijas Hokeja federācijas atbalstu
izveidotās Rīgas (treneri Cicurskis, Kļinšovs) galvenais uzdevums bija
krāt spēļu pieredzi pirms pasaules junioru čempionāta. Juniora/Essamikas
hokejisti jau sezonas sākumā bija sasnieguši lielisku sportisko formu un
demonstrēja čempionu cienīgu sniegumu. Pirmajā kārtā abas mūsu
komandas sacentās savā starpā. Kā jau bija sagaidāms, pārliecinoši
uzvarēja Juniors/Essamika (14:2, 9:2).

Septembra beigās Rīgā notika Kontinentālā kausa pirmā posma cīņas.
Juniors/Essamika pieveica Kohtla-Jerves Keemik (12:0) un Elektrēnu
Enerģiju (7:1), bet izšķirošajā cīņā par pirmo vietu panāca neizšķirtu pret
Minskas Tivali (1:1). Ar to pietika, lai kvalificētos nākamajai kārtai.
Juniora/Essamikas nākamais pretinieks AEHL bija Kijevas Sokil.
Aizraujošā cīņā uzvarēja mūsējie (4:1). Kā allaž lielisks bija vārtsargs
Zinkovs. Otrajā spēlē tomēr pārāki izrādījās viesi (0:1). Savukārt, Rīga,
papildināta ar diviem NIK’s-Brih aizsargiem Lukaševski un V.Solovjovu,
pārliecinoši pieveica Kijevas Ļdinku (8:1, 7:1).
Oktobrī Kohtla-Jervē notika Kontinentālā kausa otrā posma spēles. Jau
pirmajā kārtā Juniors/Essamika tikās ar saviem tradicionālajiem
sāncenšiem - Kijevas Sokil. Grūtā cīņā uzvarēja mūsējie (2:1). Pēc tam
Juniors/Essamika diezgan negaidīti zaudēja punktu pret Tartu Välk 494
(2:2), bet pārliecinoši pieveica Mjerkurjačukas vienību (10:2) un
kvalificējās pusfinālam. Rīga līdzīga ranga turnīrā Podhalē piedzīvoja trīs
zaudējumus un no tālākās cīņas izstājās.
Atsākot AEHL cīņas, Juniors/Essamika kādu laiku saglabāja pirmo
vietu. Taču komandas spēki jau sāka izsīkt. Pārāk piesātināts bija sezonas
sākums, kad atbildīgi starti sekoja cits citam. Turklāt Junioram/Essamikai
tā arī neizdevās nostabilizēt komandas sastāvu. Spēlētāju emigrācija uz
ārzemēm nebija apturama. Krīze iestājās pēkšņi. Savā laukumā pret
Novopolockas Polimir mūsējie pirmajā dienā izcīnīja pārliecinošu uzvaru
(5:1), taču pēc otrās spēles atstāja laukumu kā zaudētāji (3:5). Šai
neveiksmei sekoja divas sagrāves pret Grodņas Neman (0:7, 0:4).
Tomēr Juniors/Essamika vēlreiz paveica brīnumu - novembra vidū
Kontinentālā kausa izcīņas pusfinālturnīrā Novopolockā apspēlēja
mājiniekus (5:2); arī zaudētajās spēlēs pret spēcīgajām Krievijas
komandām Ufas Salavatu Julajevu (0:2) un Magņitogorskas Metalurgu
(3:7) nodemonstrēja atzīstamu sniegumu.
Junioru ceturtā vieta
Rīga pa to laiku pamazām krāja spēkus. Novembra sākumā Rīga
pieveica Elektrēnu Enerģiju (6:1, 3:2), principiālā spēlē pret Ukrainas
junioru izlases bāzes komandu Berkut/PVO panāca neizšķirtu (3:3).

Otrā riņķa sākumā Rīga sagādāja īstu sensāciju, pieveicot ievērojami
novājināto Junioru/Essamiku (2:1). Spēcīgs papildinājums Rīgai bija
pieredzējušais Sirotkins.
Turpmāk abu mūsu komandu rezultāti kļuva aizvien grūtāk
prognozējamāki. Juniors/Essamika savās labākajās spēlēs joprojām bija
līdzvērtīgi pretinieki turnīra favorītiem, gūstot lieliskas uzvaras Grodņā
(3:2) un Kijevā pret Sokil (2:1). Tomēr aizvien biežāk mūsējie atstāja
laukumu kā zaudētāji.
Savukārt, Rīga neilgi pirms pasaules junioru čempionāta sasniedza
optimālo sportisko formu, ko apliecināja uzvaras pret Minskas Junostj
(4:0) un Tivali (3:2).
Pasaules čempionāta B grupas turnīrā Tihi un Sosnovecā mūsējo
uzdevums bija izcīnīt pirmo vietu, taču B grupas līmenis bija tiktāl
izlīdzinājies, ka uz vieglām uzvarām nebija ko cerēt. Latvija pārspēja
laukuma saimniekus poļus, kā arī Japānu un Franciju. Tomēr augstāk par
ceturto vietu mūsējie netika, jo zaudēja ne vien tradicionāli spēcīgajām
Baltkrievijas un Ukrainas komandām, bet arī Ungārijai. Speciālisti
mūsējo startu novērtēja kā “apmierinošu”.
“Pūslis” saplok
Pēc Ziemassvētku pārtraukuma un kārtējā spēlētāju emigrācijas viļņa
Junioru/Essamiku papildināja viena maiņa no Rīgas, savukārt, Rīga
kārtējā izbraukumā uz Kijevu devās vienpadsmit cilvēku sastāvā...
Turnīra tabulā abas mūsu komandas slīdēja aizvien zemāk.
Otrā posma spēles labāko sešinieka ietvaros Juniors/Essamika ievadīja
Kijevā pret Sokil. Šoreiz mājinieku pārsvars bija neapšaubāms (2:7, 0:9).
Salīdzinot ar sezonas sākumu, mūsējo rindās bija palikuši tikai četri
spēlētāji. Turnīra beigās Juniors/Essamika ierindojās ceturtajā vietā, Rīga
- pēdējā. Izslēgšanas turnīrā Juniors/Essamika tika līdz pusfinālam, kur
piekāpās Kijevas Sokil (1:3, 1:7).
Jauniešu izlase (treneri – Rode, Šostaks) Eiropas čempionāta C grupas
turnīrā Zagrebā ieguva tradicionālo 2. vietu, finālā piekāpjoties Austrijai
(3:4). Neveiksmīgi pasaules čempionāta atlases sacensībās nospēlēja
sieviešu izlase (treneri – Nazarovs, Zaķis).

Februāra trīspadsmitajā datumā, kad līdzjutēju skati bija pievērsti
Nagano, Latvijas hokejs saņēma vēl vienu triecienu – sabruka
“Daugavas” stadiona “pūslis”, kurš savu laiku bija nokalpojis jau trīskārt.
Nekādu prieku hokeja cienītājiem nesagādāja arī vietējās sacensības.
Latvijas Hokeja līgā spēlēja tikai piecas komandas, turklāt to meistarības
līmenis bija gaužām atšķirīgs. Skatītāji par šo turnīru neizrādīja tikpat kā
nekādu interesi. Bez īpašām problēmām uzvarēja NIK’s-Brih.
ārzemēs
Mūsu labākie hokejisti spēlē ārzemju klubos. Skrastiņš Turku TPS
sastāvā kļuva par Eiropas superkausa uzvarētāju. Lielāko interesi kā
parasti izraisa mūsējo gaitas NHL. Irbe, ar grūtībām iekarojis Vankūveras
Canucks treneru uzticību, demonstrē atzīstamu sniegumu. Sandis Ozoliņš
Avalanche sastāvā sezonu sāka ļoti neveiksmīgi – vispirms viņu izsita no
ierindas pleca trauma, pēc tam – meniska operācija, turklāt izrādījās, ka
kreisā kāja ceļgalā turas tikai uz vienas krusteniskās saites. Apmēram
mēnesi nācās izlaist. Neraugoties uz to, Sandis atkal tika ievēlēts NHL All
Stars starta sešiniekā. Otavas “senatoros” nostabilizējies Žoltoks. Sezonas
lielākā sensācija ir Pētera Skudras veiksmīgā debija Pitsburgas
“pingvīnos”.
Skats nākotnē
Maijā gaidāma sezonas kulminācija – pasaules čempionāts Šveicē.
Mūsējie ir iedalīti ļoti spēcīgā grupā – kopā ar Krievijas, Somijas un
Kazahijas izlasēm, par kuru spēku hokeja pasaule pārliecinājās Nagano
“sapņu turnīrā”. Cerēsim, ka mūsējie pieredzējušo treneru Grabovska un
Beresņeva vadībā godam aizstāvēs Latvijas hokeja slavu.
Kas sagaida Latvijas hokeju nākotnē? Pasaules čempionātā Somijā
mūsu valstsvienība sasniedza visaugstāko virsotni savā līdzšinējā
pastāvēšanas vēsturē. Mūsu puiši gūst apbrīnas cienīgus panākumus
pasaules spēcīgākajās līgās – NHL, Krievijā, Somijā, Zviedrijā. Taču
Latvijas hokeja nākotnes aina nebūt nav rožaina. Lūk, jaunatnes treneru
grupas viedoklis: “Stāvoklis tiešām ir ļoti bēdīgs, pat bezcerīgs. Bērnu un
jaunatnes hokeju Latvijā “uz ūdens” notur saujiņa treneru - entuziastu,
no kuriem daži strādā par velti, idejas vārdā, kā arī bērnu vecāki, kuri vēl
spēj atrast dažādus finansēšanas avotus. Taču tam visam reiz var pienākt

gals. Ir sabrukusi vecajos, labajos laikos izveidotā bērnu un jaunatnes
hokeja attīstības struktūra, bet vietā nekā jauna nav. Sabrūkot PSRS,
sabruka arī vissavienības bērnu un jaunatnes čempionāti, kas būtībā bija
jauno hokejistu galvenā kalve. Atjaunot šos turnīrus vai organizēt jaunus,
līdzvērtīgus vecākiem un treneriem nav finansiāli iespējams.” Vai tiešām
atkārtojas tāda pati situācija kā piecdesmito gadu beigās, kad vecākās
paaudzes hokejisti beidza spēlēt, bet līdzvērtīga maiņa viņiem nebija
sagatavota, un Latvijas hokejā iestājās gadiem ilga krīze? Lai to
nepieļautu, spēlētājiem, treneriem un funkcionāriem nav citas izvēles kā
apkopot spēkus neatlaidīgā darbā. Tikai tad varam cerēt, ka mūsu
hokejisti arī turpmāk saglabās iekarotās pozīcijas un sasniegs vēl
augstākas virsotnes – par prieku sev un saviem prasīgajiem līdzjutējiem.

Statistika
Austrumeiropas Hokeja līga
Priekšsacīkstes

Fināls

Cīņa par 7.-10. vietu

Ceturtdaļfinālā:
Juniors/Essamika–Tivali
2:1), 3:2
Pusfinālā:
Juniors/Essamika–Sokil1:3, 1:7

Juniora/Essamikas rezultatīvākie spēlētāji

4:4 (pag., soda metieni -

Juniors/Essamika
vārtsargi: Edgars Eihvalds, Sergejs Kuzņecovs, Edvīns Silavnieks,
Andrejs Zinkovs
aizsargi: Mihails Bogdanovs, Dmitrijs Derjabins, Vents Feldmanis,
Sandis
Girvičs, Eduards Ivanovs, Andis Keisters, Ivars Mūzis, Agris
Roštoks, Oļegs Sorokins, Valdis Svarāns, Vadims Tjoluškins,
Andris Vegners, Oļegs Zolotarjovs
uzbrucēji: Ģirts Ankipāns, Jurģis Bērtiņš, Rolands Bodnieks, Māris
Drelings,
Juris Drīliņš, Valerijs Fiļimonovs, Aleksejs Hromčenkovs,
Oļegs Jurenko, Sergejs Kočetovs, Konstantīns Kovanskis,
Mihails
Kozlovs, Valerijs Kuļibaba, Vilnis Nikolaisons, Romans
Ņikitins,
Juris Ozols, Pāvels Parhomenko, Guntars Pāls, Jānis Reķis,
Vadims Romanovskis, Mārtiņš Roštoks, Aleksandrs

Šindelmans,
Jānis Vegners, Edgars Žaltkovskis
galvenais treneris: Leonīds Beresņevs
treneris: Māris Baldonieks
Rīgas rezultatīvākie spēlētāji

Rīga
vārtsargi: Sergejs Kuzņecovs, Edgars Masaļskis, Vitālijs Zusko,
Dmitrijs Žabotinskis
aizsargi: Dmitrijs Derjabins, Raitis Ivanāns, Eduards Ivanovs, Igors
Ivanovs, Helmuts Jansons, Konstantīns Kikass, Sergejs
Lepins,
Jānis Lukaševskis, Dmitrijs Maslovs, Andrejs Ņesterenko,
Viktors
Popkovs, Georgijs Pujacs, Agris Savielis, Rihards Sjakste,
Vadims Solovjovs, Jevgeņijs Storožuks, Sergejs Subočs,
Andris Vegners, Kaspars Vitkovskis
uzbrucēji: Rihards Augstkalns, Juris Avotiņš, Sergejs Bartulāns, Vadims
Beļajevs, Viktors Bļinovs, Rolands Bodnieks, Dainis Dārziņš,
Eduards Diļevka, Imants Dolgins, Sergejs Durdins, Rinalds
Dzirvinskis, Valerijs Fiļimonovs, Vitālijs Galuzo, Andrejs

Kardašs, Romans Kļučics, Sergejs Kočetovs, Andrejs
Korhovs,
Aleksandrs Kudinovs, Vadims Mahņovs, Vladimirs
Mamonovs,
Haralds Matulis, Vadims Romanovskis, Mārtiņš Roštoks,
Nikolajs Sirotkins, Sergejs Sovetovs, Sergejs Sviļonoks,
Aleksejs Širokovs, Eduards Tomass, Māris Ziediņš
galvenais treneris: Aleksandrs Cicurskis
treneris: Aleksandrs Kļinšovs

Latvijas Hokeja līga

Rezultatīvākie spēlētāji

NIK’s-Brih
vārtsargs: Viktors Durnovs
aizsargi: Vadims Beļajevs, Agris Freimanis, Konstantīns Kikass, Jānis
Lukaševskis, Aleksandrs Ņikiforovs, Vadims Solovjovs,
Aleksandrs Šilovs, Oļegs Zolotarjovs
uzbrucēji: Māris Drelings, Aleksandrs Golubovičs, Vjačeslavs
Gorjunovs,
Vitālijs Gurevičs, Sergejs Ivčenko, Normunds Karpinskis,
Sergejs
Ņi kitins, Guntars Paste, Vitālijs Poļakovs, Nikolajs Sirotkins,
Sergejs Vovčeks
treneris: Zigvards Salcevičs

Labākie spēlētāji
vārtsargs:
aizsargs:
Brih)
uzbrucējs:
(Lido/Nafta)

Edgars Masaļskis (Laterna)
Jānis Lukaševskis (NIK’sSergejs

Povečerovskis

rezultatīvākais:

Sergejs Ņikitins (NIK’s-Brih)

Kopsavilkumi
Vispārīgas ziņas
Latvijas Hokeja Federācija
1923.g. 5.janvārī
dibināta Latvijas Ziemas Sporta Savienība, kuras
pārziņā bija arī hokejs (resp. bendijs)
1931.g. februārī*
LZSS uzņemta LIHG
1946.g. 27. aprīlī
sakarā ar padomju okupāciju LZSS izslēgta no
LIHG
1959.g. 7. maijā
LPSR Hokeja sekcija pārveidota par LPSR Hokeja
federāciju (kopš 1991. gada - LHF)
1992.g. 7. maijā
LHF atjaunota IIHF sastāvā

LZSS Hokeja sekcijas vadītāji
1930**-37
Aleksandrs Liepiņš
1937-39
Arvīds Jurgens
1939-44
Leonīds Vedējs
1944
Arvīds Pētersons

LPSR Hokeja sekcijas (federācijas), Latvijas Hokeja federācijas
Prezidija priekšsēdētāji (prezidenti)
1946-51
Jūlijs Levitāns***
1951-57
Arvīds Pētersons
1957-61
Eduards Zolts
1961-65
Anatolijs Ščedrins
1965-92
Anatolijs Raskolovs
1992-94
Vilnis Burtnieks
1994-95
Kirovs Lipmans
kopš 1995
Uģis Magonis

Valsts (galvenie) treneri
1946-52
Bruno Graudiņš
1952-54
Viesturs Baldzēns
1954-56
Eduards Zolts
1956-64
Gunārs Detlavs
1964-65
Boriss Graps
1965
Uldis Baltiņš
1965-71
Sergejs Zaharovs
1971-81
Gunārs Detlavs
1981-86
Andris Siliņš
1986-95
Harijs Vītoliņš II*
Hokeja laukumi Latvijā
Līdz piecdesmitajiem gadiem hokeju Latvijā spēlēja brīvdabas laukumos
1950/51
“Daugavas” stadionā Rīgā atklāja stacionāru hokeja
laukumu ar skatītāju tribīnēm, spēlētāju ģērbtuvēm
un citām palīgtelpām
1960/61
“Daugavas” stadionā Rīgā atklāja mākslīgā ledus
slidotavu; pēc 1975/76 sezonas tā tika slēgta
1970/71
atklāja Rīgas Sporta pili
1978/79
atklāja “Daugavas” stadiona ledus halli; 1997/98
sezonā tai sabruka jumts
1990
Talsu mākslīgā ledus laukumam (20x40 m) uzlikts
jumts
Hokeja skolas Latvijā**
1966.g. pavasarī
izveidota RVR specializētā hokeja skola
1973.g. 1. jūlijā
RVR hokeja skola pārgāja Latvijas Bērza pakļautībā
1978/79
izveidotas pirmās specializētās hokeja klases Rīgas
55. vidusskolā, vēlāk specklases izveidojās arī citās
skolās, taču ap 1992. gadu tās panīka
1980/81
izveidots hokeja internāts Rīgas 55. vidusskolā
1982.g. 1. septembrī izveidota Dinamo hokeja skola (vēlāk-Dinamo
Juniors); tā pastāvēja līdz 1993. gadam
1993.g. rudenī
izveidota Baldera Hokeja skola

1996/97
atjaunotas specklases Rīgā un Talsos
Godalgoto vietu ieguvēji Latvijas meistarsacīkstēs
(LPSR meistarsacīkstēs, Latvijas Hokeja Līgā)

Valstsacīkstes
1931/32

1932/33

1934/35

1935/36

1936/37

1937/38

1938/39

1939/40

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Latvijas izlases izcīnītās vietas pasaules un
Eiropas čempionātā, olimpiskajās spēlēs

Valstsacīkšu kopsavilkums

Latvijas valstsvienības spēlētāji
(1932-1940)*
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Valstsvienības spēlētāji
(1992/93-1998. gada marts)
Vārtsargi

Aizsargi

Uzbrucēji

Sieviešu izlase
1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1997/98

Sieviešu izlases izcīnītās vietas Eiropas un pasaules
čempionātos

Junioru izlase
(līdz 20 gadiem)
1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Junioru izlases izcīnītās vietas pasaules čempionātā

Jauniešu izlase (līdz 18 gadiem)
1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

Jauniešu izlases izcīnītās vietas Eiropas čempionātā

Rīgas meistarkomandu izcīnītās vietas PSRS
čempionātā un Starpnacionālajā hokeja līgā
(1946/47-1994/95)

Rīgas meistarkomandu spēlētāji PSRS čempionātā
un Starpnacionālājā hokeja līgā (1947-1995),
sakārtoti pēc aizvadīto sezonu skaita

LPSR hokejisti PSRS izlasē

Pasaules junioru čempionātu dalībnieki PSRS izlases
sastāvā

Eiropas jauniešu čempionātu dalībnieki PSRS izlases
sastāvā

Nozīmīgākās starptautiskās spēles
1924
Domājams, ka pirmā starptautiskā spēle Latvijas hokeja vēsturē notika
1924. gada februārī, kad Rīgā ieradās Karaļauču (Kēnigsbergas) VfK
vienība. Tolaik hokeju ar ripu Latvijā tikpat kā nepazina, toties samērā
populārs bija bendijs. Viesi bija gatavojušies spēlei ar ripu; mūsējie
(Rīgas Airētāju klubs) – ar bumbiņu. Pārsteigtie rīdzinieki panāca
kompromisu: vienu spēli ar ripu, otru – ar bumbiņu, un uzvarēja abās (2:1
un 9:0).
1929/30
1930. gada 15. februārī Rīgā SSS sportisti – Rīgas Centra nodaļa
pieveica Karaļauču SSS (3:0). Nākamajā dienā Latvijas SSS uzvarēja
Vācijas SSS (1:0). Marta sākumā mūsējie devās atbildes vizītē uz Vāciju.

Pilsētu sacīkstē Rīgas SSS pieveica Karaļaučus (2:0), bet valstsacīkstē –
Latvija uzvarēja Vāciju (3:1).
1930/31
Februāra sākumā ilgstošā ārzemju turnejā devās Latvijas SSS vienība.
Varšavā mūsējie pieveica Poliju (4:2). Pēc tam Mirccušlagā Strādnieku
olimpiādē Latvija pieveica Austrijas otro komandu (7:1) un Vāciju (3:1),
bet cīņā par pirmo vietu piekāpās Austrijai (2:3). Pēc tam mūsējie
aizvadīja vēl vairākas draudzības spēles: Medlingā pret Lejasaustriju
(2:1), Vīnē pret Austriju (0:1), Berlīnē pret Vāciju (2:0) un Kauņā pret
Viltis (1:0).
1931. gada 15. martā Rīgā Latvijas studentu izlase zaudēja Lietuvas
studentiem (3:4).
1931/32
Februāra sākumā Rīgā viesojās Tallinas Kalev bendija komanda, kura
izteica vēlēšanos izmēģināt arī hokeja spēli. Divu trešdaļu ilgā cīņā
rīdzinieki pieveica igauņus (6:0).
Februāra vidū Latvijā ieradās Karaļauču SSS vienība. Valstsacīkstē
Latvija guva uzvaru (2:1), pilsētu sacīkstē pārāki izrādījās viesi (0:3).
Viena spēle notika arī Liepājā - šoreiz Rīgas Centra nodaļa pieveica
Karaļauču SSS (2:0).
Februāra beigās divas draudzības spēles Rīgā aizvadīja Lietuvas
hokejisti*. Pilsētu sacīkstē Rīga pieveica Kauņu (5:2). Marta vidū Rīgas
Union Vācijā piekāpās Brandenburgai (5:7).
1932/33
Janvāra beigās un februāra sākumā Latvijas studentu izlase
Akadēmiskajās pasaules meistarsacīkstēs Bardonekijā pieveica Šveici
(1:0) un zaudēja Francijai (0:1). Atkušņa dēļ turnīrs netika pabeigts.
Atceļā US Vīnē piekāpās Eislauferverein (0:2).
Februāra vidū pasaules čempionāta laikā no oficiālajām spēlēm brīvā
dienā Rīgas vienība Česke Budejovicē piekāpās vietējai Stadion vienībai
(1:3).
1933/34

Decembra vidū US Viļņā divās draudzības spēlēs sacentās ar vietējo
Ogņisko (0:2, 1:2). Decembra beigās Union viesojās Austrumprūsijā,
aizvadot trīs spēles: pret Karaļaučiem (1:4), Karaļauču VfB (1:4) un
Rastenburgu (1:1). Februāra vidū notika vairākas draudzības spēles Rīgā.
Rīga sacentās ar Kauņu (0:0) un Viļņu (1:0), bet US – ar Kauņas LGSF
(5:2) un Viļņas Ogņisko (1:0).
Notika arī trīs SSS spēles: Rīga–Vīne (3:0 un 3:4) un Latvija–Austrija
(3:2).
1934/35
Pa ceļam uz pasaules meistarsacīkstēm mūsējie aizvadīja pilsētu
sacīkstes Karaļaučos (2:1) un Minhenē (3:3). Februāra sākumā Union
aizvadīja divas spēles Kauņā – pret vietējo Jahtklubu (3:0) un LGSF
(5:2).
Latvijas studentu izlase februāra sākumā izcīnīja iespaidīgu uzvaru
Klostersā (10:2). Pēc tam mūsējie Akadēmiskajās pasaules
meistarsacīkstēs Sanktmoricā pieveica Itāliju (2:0), Franciju un
Čehoslovakiju (abās 1:0), bet zaudēja Ungārijai (0:4) un Šveicei (1:4;
3.pagarinājumā), kopvērtējumā ierindojoties 3.-4. vietā. SELL olimpiādē
Rīgā studentu izlase pieveica Igauniju (7:1) un Lietuvu (4:2), izcīnot
pirmo vietu.
1935/36
Janvāra beigās mūsējie pilsētu sacīkstē Rīgā pieveica Tartu (11:2),
savukārt, US vienība sakāva Tartu Kalev (14:0). Atgriežoties mājup no
olimpiskajām spēlēm, Rīgas izlase aizvadīja draudzības spēles Minhenē
(3:0) un Berlīnē (1:5).
1936/37
Februāra vidū mūsējie Rīgā aizvadīja pilsētu sacīksti pret Kauņu (1:1).
Februāra beigās US pieveica Tartu Akadēmisko Sporta Klubu (6:2).

1937/38
Janvāra sākumā Viļņā mūsējie pilsētu sacīkstē pieveica Viļņu (2:0).
Janvāra vidū Rīgā viesojās Karaļauču VfK. Gan US, gan Rīga izcīnīja

uzvaras ar vienādu rezultātu (2:1). Februāra sākumā ceļā uz pasaules
meistarsacīkstēm rīdzinieki Bukarestē aizvadīja pilsētu sacīksti (1:1).
Februāra vidū US otrā komanda zaudēja Tartu un Tallinas apvienotajai
komandai (1:4), bet pārspēja Tartu (2:0). Februāra beigās, atgriežoties no
pasaules meistarsacīkstēm, rīdzinieki Katovicē piedzīvoja neveiksmi
pilsētu sacīkstē (2:3).
1938/39
Janvāra sākumā uz divām draudzības spēlēm Rīgā ieradās Budapeštas
Ferencvaros ar kanādieti L.Māršu komandas sastāvā. Pirmajā spēlē
uzvarēja viesi, otrajā – mūsējie (0:1, 2:0). Pa ceļam uz pasaules
meistarsacīkstēm Rīgas izlase Kauņā guva uzvaru pilsētu sacīkstē (1:0).
Austrumprūsijā mūsējie zaudēja Rastenburgas komandai (1:6), bet
pieveica Karaļaučus (2:1). Atgriežoties no pasaules meistarsacīkstēm,
rīdzinieki aizvadīja pilsētu sacīkstes pret Hāgu (1:1), Amsterdamu (4:0)
un Tilburgu (4:1).
1939/40
Janvāra beigās Rīgā viesojās Tallinas Sport. Igauņus pieveica gan US
(6:0), gan Rīgas izlase (3:0). Pilsētu sacīkstē Tartu mūsējie guva
iespaidīgu uzvaru (7:1). Marta vidū Rīga pilsētu sacīkstē pieveica Tallinu
(4:1).
1940/41
Baigajā gadā notika vairākas spēles ar lietuviešiem. Janvāra vidū Rīgas
Dinamo savā laukumā pieveica Kauņas kluba biedrus (8:1). Kauņas
dinamiešus sakāva arī Rīgas izlase (5:0). Februāra beigās RDKA uzvarēja
Viļņas Spartaku (8:3). Atbildes vizītē Kauņā RDKA piekāpās Spartakam
(3:6), bet Kauņas izlasi uzvarēja (8:2).
1945/46
1946. gada februārī tika izveidota LPSR izlase, kura aizvadīja četras
spēles ar lietuviešiem. Starptautiskām cīņām šīs spēles var pieskaitīt tikai
nosacīti, jo gan Latvija, gan Lietuva jau bija iekļautas PSRS sastāvā.
Kauņā mūsējie guva uzvaru gan pilsētu sacīkstē (3:0), gan “valstsacīkstē”

(2:0). Marta beigās lietuvieši ieradās Rīgā. “Valstsacīkstē” mūsējie
uzvarēja (4:0), bet pilsētu sacīkste beidzās neizšķirti (3:3).
Nākamo starptautisko spēli (ja neskaita cīņas pret PSRS komandām)
Latvijas hokejistiem nācās gaidīt desmit gadus.
1956/57
Pirmās starptautiskās draudzības spēles padomju laikā notika 1956.
gada oktobra beigās un novembra sākumā Katovicē: Daugava–Gornik
(3:2, 5:4, 3:4). 1957. gada februāra beigās un marta sākumā Gornik
ieradās atbildes vizītē Rīgā. Divreiz ar viesiem sacentās Daugava (4:1,
4:7), vienreiz – Rīgas sastādītā vienība (1:7).
1960/61
Nākamās starptautiskās spēles nācās gaidīt līdz 1961. gada februārim,
kad Daugava savā laukumā sacentās ar Somijas strādnieku sporta
biedrību TUL (8:3, 3:3). Pēc tam Rīgā viesojās Čehoslovakijas hokejisti.
Daugava zaudēja gan Pardubices Teslai (1:7), gan ČSSR otrajai izlasei
(4:8, 2:10).
1961/62
Daugava- Jihlavas Dukla (5:5).
1962/63
Daugava-Kladno SONP (3:3).
1963/64
Milzīgu ažiotāžu izraisīja ASV Austrumu štatu amatieru izlases
ierašanās Rīgā 1964. gada 26. janvārī. Amerikāņi izrādījās vāji pretinieki,
un mūsējo uzvara bija vairāk nekā pārliecinoša (9:1).
1964/65
Daugava–Kladno SONP (3:2), –Prāgas Sparta (4:12), –Umeo
Kamraterna (1:5).
1965/66
Rīgā. Daugava–Rumānija (4:2).

Starptautiskā turnīrā Bukarestē Daugava izcīnīja pirmo vietu,
izšķirošajā spēlē pieveicot Bukarestes izlasi (6:5).
Pēc tam Rīgā pirmo reizi viesojās Rīgas sadraudzības pilsētas Pori
hokejisti. Daugava somus pieveica (5:2), bet Rīgas sastādītā piedzīvoja
zaudējumu (3:4). Turpmāk spēles ar Pori Ässät kļuva tradicionālas.
1966/67
Daugava–Olomoucas Moravia (2:3).
1967/68
Pirmo reizi Rīgas Dinamo gadu miju aizvadīja ārzemju turnejā
(Somijā), divās spēlēs piedzīvojot divus zaudējumus.
1968/69
Dinamo–Polijas izlase (3:3, 4:1). Pēc tam Rīgā pirmo reizi viesojās
VDR hokejisti – Rostokas Empor. Dinamieši abās spēlēs uzvarēja
pārliecinoši (8:0, 5:0), bet jaunā RVR vienība savā pirmajā starptautiskajā
spēlē piedzīvoja zaudējumu (0:8).
Turpmākajos gados starptautiskas spēles kļuva tik ikdienišķas, ka
laikrakstos tās bieži vien pieminēja tikai garāmejot vai nepieminēja
vispār. Arī šajā sarakstā minētas tikai svarīgākās.
1969/70
Dinamo viesojās Austrumvācijā, sešās spēlēs izcīnot četras uzvaras un
pa reizei spēlējot neizšķirti un zaudējot.
1970/71
Rīgā atkal viesojās Pori Ässät. Dinamieši izcīnīja vienu uzvaru un
piedzīvoja vienu zaudējumu (4:5, 5:3), bet RVR visai negaidīti pieveica
spēcīgo pretinieku (5:2).
1972/73
Rīgas Dinamo izcīnīja uzvaru “Sovetskij Sport” balvas izcīņas zonas
turnīrā Rīgā, cita starpā pieveicot divu valstu izlases: Rumāniju (9:2) un
Poliju (4:3).

1973/74
Dinamieši Veisvaserā izcīnīja “Stikla pūtēju” kausu, gadu mijā guva
astoņas uzvaras Somijā, bet sezonas noslēgumā izcīnīja pirmo vietu divu
riņķu turnīrā Čehoslovakijā, atstājot aiz sevis Prāgas Spartu, Česke
Budejovices Motoru un Pardubices Teslu.
1974/75
Gadu mijā mūsējie pirmo reizi viesojās Zviedrijā, septiņās spēlēs gūstot
septiņas uzvaras.
1975/76
Gadu mijā mūsējie Zviedrijā izcīnīja uzvaru “Polārajā kausā”.
1976/77
Rīgas Dinamo uzvarēja “Sovetskij Sport” turnīrā Rīgā.
1978/79
Rīgas Dinamo pirmā vizīte Kanādā. Velandē mūsējie pieveica vietējo
Steelers (4:2). Nākamajā spēlē rīdzinieki bija spiesti atzīt Ontario junioru
pārākumu (4:5), bet pēc tam pieveica Kanādas Rietumu līgas sastādīto
vienību (7:5) un Kvebekas provinces izlasi (10:4). Turnejas noslēgumā
rīdzinieki aizvadīja četras spēles ar vienu no Kanādas olimpiskās izlases
variantiem (2:1, 5:1, 1:4, 2:3). Vēsturiskās turnejas galarezultāts – 5
uzvaras, 3 zaudējumi.
1980/81
Rīgas Dinamo uzvarēja Sokolovas turnīrā.
1983/84
Rīgas Dinamo uzvarēja “Tatru kausā” Popradā.
1985/86
Rīgas Dinamo uzvarēja “Sovetskij Sport” balvas izcīņā Rīgā un Parīzes
turnīrā.
1986/87
Rīgas Dinamo uzvarēja Pīsekas turnīrā.

1987. gada 10. aprīlī Rīgā pirmoreiz viesojās Zviedrijas otrā izlase, tā
dēvētie Vikingi. Pārāki izrādījās mūsu dinamieši (3:0).
1988/89
Rīgas Dinamo uzvarēja Litvīnovas turnīrā un “Sovetskij Sport” turnīrā
Rīgā.
Sezonas lielākais notikums bija Ziemeļamerikas turneja. Gatavojoties
vēsturiskajām cīņām pret NHL profesionāļiem, Rīgas Dinamo aizvadīja
vairākas pārbaudes spēles ar dažādu valstu izlasēm: Poliju (4:1), VDR
(6:0, 10:0) un Franciju (3:2, 7:1). NHL turnejā rīdzinieku rezultāti bija
sekojoši: Kalgari (2:2), Edmontonā (1:2), Vankūverā (1:6), Losandželosā
(5:3), Čikāgā (1:4), Sentluisā (0:5), Minnesotā (2:1). Divas uzvaras, viens
neizšķirts, četri zaudējumi.
1989/90
1989. gada 19. septembrī Rīgā viesojās Washington Capitals.
Līdzvērtīgā cīņā pagarinājumā uzvaru izcīnīja viesi (1:2).
1990/91
1990. gada 14. septembrī Rīgā ieradās Montreal Canadiens. Pārāki bija
kanādieši (2:4).
1990/91
Rīgas Dinamo viesojās ASV. Vispirms rīdzinieki aizvadīja vairākas
spēles pret studentu komandām: St.Claud University (7:2), North Dakota
University (6:2), University of Minnesota (4:4), Michigan State
University (6:5), Boston University (4:3) un divas spēles pret ASV
olimpisko izlasi (4:2, 6:3). Pēc tam rīdzinieki piedalījās “Amerikas
kausā”. Uzvarot Stokholmas AIK (7:4), Kanādas studentu izlasi (4:2),
ASV studentu izlasi (8:7 un vēlreiz finālā - 5:2), mūsējie izcīnīja pirmo
vietu.
1991/92
Gatavojoties jaunajai sezonai, Rīgas Dinamo aizvadīja divas draudzības
spēles Somijā, bet RASMS Energo – Polijā.
Neliels

kopsavilkums

par

padomju

laikiem.

Mūsu

pirmā

meistarkomanda (Daugava, Dinamo) starptautiskajā arēnā visbiežāk
tikusies ar Pori Ässät (28 spēles, 20 uzvaras, 1 neizšķirts, 7 zaudējumi,
vārti 160:89), Berlīnes Dinamo (16 spēles, 15 uzvaras, 1 neizšķirts, vārti
109:45), Veisvaseras Dinamo (12, spēles, 11 uzvaras, 1 zaudējums, vārti
71:39), Polijas izlasi (10 spēles, 7 uzvaras, 2 neizšķirti, 1 zaudējums,
vārti – 50:32), Rumānijas izlasi (7 spēles, 7 uzvaras, vārti – 80:22).
Jau pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas HK Rīga uzvarēja
komercturnīrā Čeļabinskā, pēc tam (jau zem Rīga-Stars karoga) aizvadīja
sešu spēļu turneju Zviedrijā. LSPA izcīnīja pirmo vietu starptautiskā
studentu turnīrā Augsburgā.

1992/93
Ķekavas Sāga aizvadīja sešas pārbaudes spēles ar Lielbritānijas
komandām; vispirms Rīgā, pēc tam – viesos. Eiropas čempionu kausa
izcīņas pirmajā posmā Sofijā Sāga uzvarēja Budapeštas Ferencvaros
(4:1) un Sofijas Levski Spartak (5:1). Otrajā posmā Ruānā Sāga
piedzīvoja trīs zaudējumus: pret Rouen (0:13), Malmö (0:18) un
Osvencimas Unia (1:11).
1993/94
Pārdaugava izcīnīja pirmo vietu Sanktpēterburgas turnīrā. Starptautiskā
turnīrā Rīgā uzvarēja Latvijas izlase; Pārdaugava palika pēdējā vietā.
Eiropas čempionu kausa izcīņas pirmajā posmā Rīgā Pārdaugava
pieveica Elektrēnu Enerģiju (19:0) un Kārdifas Devils (11:4), bet ar
Kijevas Sokil nospēlēja neizšķirti (2:2). Otrajā posmā Ruānā Pārdaugava
zaudēja Maskavas Dinamo (3:7), pieveica Rouen (2:1) un nospēlēja
neizšķirti ar Trenčīnas Duklu (1:1).
1994/95
Eiropas čempionu kausa izcīņas pirmajā posmā Rīgā Pārdaugava
pieveica Elektrēnu Enerģiju (7:0), Narvas Krenholmu (5:2), bet zaudēja
Rouen (1:2). Otrajā posmā Minhenē rīdzinieki piedzīvoja zaudējumus pret
vietējo Mad Dogs (3:5), pret Kloten (1:10), bet pieveica Milānas Devils
(5:3). Minhenieši no tālākās cīņas atteicās, un viņu vietā finālturnīrā

iekļāva Pārdaugavu. Finālturnīrā Helsinkos mūsējie zaudēja Minskas
Tivali (3:4), uzvarēja Olomoucu (2:1), bet izšķirošajā spēlē par iekļūšanu
finālā piekāpās vēlākajiem kausa ieguvējiem Helsinku Jokerit (4:9).
1995/96
Rīgas Juniors, spēlējot pret saviem vienaudžiem, izcīnīja sešas uzvaras
Čehijā.
Ogres Essamika aizvadīja trīs draudzības spēles Zviedrijā ar 2. līgas
klubiem, gūstot divas uzvaras.
NIK’s-Brih Konfederācijas kausa izcīņā Rīgā piekāpās Oslo
Valerengens IF (2:5) un uzvarēja Mjerkurjačuku (8:3).
1996/97
NIK’s-Brih Eiropas kausa izcīņas turnīrā Toljati piedzīvoja zaudējumus
pret Ļubļanas Olimpiju (1:5), Dunajvarošas Dunaferr (4:8) un Toljati
Ladu (0:6) un palika pēdējā vietā.
1997/98
Juniors/Essamika izcīnīja pirmo vietu starptautiskos turnīros
Baltkrievijā un Rīgā. Kontinentālā kausa izcīņas pirmajā kārtā Rīgā
Juniors/Essamika pieveica Kohtla Jerves Keemik (12:0), Elektrēnu
Enerģiju (7:1), bet ar Minskas Tivali nospēlēja neizšķirti (1:1). Otrajā
kārtā Kohtla Jervē rīdzinieki pieveica Kijevas Sokil (2:1) un
Mjerkurjačuku (10:2), bet nospēlēja neizšķirti ar Tartu Välk 494 (2:2).
HK Rīga šajā pašā turnīra stadijā Podhalē zaudēja laukuma saimniekiem
(2:3), Popradai (2:9) un Dunaferr (1:8). Pusfinālturnīrā Novopolockā
Juniors/Essamika pieveica Polimir (5:2), bet zaudēja Ufas Salavatam
Julajevam (0:2) un Magņitogorskas Metalurgam (3:7).

Jauno hokejistu nozīmīgākie starti*
1938/39
Pirmo reizi tika izveidota Latvjas jaunatnes izlase; treniņspēlē 1939.
gada 1. janvārī tā pārspēja Latvijas valstsvienību (3:2).

1939/40
Benjamiņa kundzes balvu izcīņa – pirmais zibensturnīrs jauniešiem.
Jaunākajā grupā uzvarēja RSS, vecākajā – LSB.
1941/42
Bauris noorganizēja turnīru iesācējiem. Jaunākajā grupā uzvarēja
Skrejošais holandietis, vecākajā – Ledus simfonija.
1942/43
Pirmais mēģinājums sarīkot Latvijas meistarsacīkstes jauniešiem.
Nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ šī iecere izjuka.
1948/49
Pirmās Rīgas meistarsacīkstes jauniešiem – uzvarēja Rīgas 1.
arodskola.
1952/53
Pirmās starprepubliku sacensības Minskā. Latvijas jauniešu komanda
(treneris Auziņš) izcīnīja otro vietu.
1955/56
Pirmais PSRS čempionāts jauniešiem. Rīgas Daugava (Klāvs) Gorkijas
zonā ierindojās 4. vietā. Pēc tam trīs sezonas pēc kārtas mūsējie PSRS
čempionātos nepiedalījās.
1960/61
Jauniešu meistarsacīkstēs** uzvarēja Rīgas Lokomotīve (Auziņš).

1961/62
Pirmais panākums PSRS čempionātā jauniešiem. Vispirms mūsējie
(Bauris) uzvarēja Kaļiņinas zonā, bet finālturnīrā Maskavā ierindojās 5.
vietā. Mūsu komandā toreiz spēlēja Reps, Samovičs, Spāde, Ē.Vītoliņš un
citi vēlāk populāri hokejisti.
1962/63

Sākot ar šo sezonu, PSRS čempionāts risinājās gan junioriem (vecākajā
grupā), gan jauniešiem (jaunākajā grupā). Daugavas juniori (Bauris)
uzvarēja Ļeņingradas zonā, bet finālturnīrā Rīgā ierindojās 6. vietā.
Ievērojamākie spēlētāji: Ansveriņš, Banovs, Hendelis, Kraulis, Samovičs,
Ē.Vītoliņš.
1966/67
PSRS čempionāta finālā iekļuva gan Daugavas juniori (treneris
Šūlbergs; spēlētāji Liberts, Šteinbergs, H.Vasiļjevs, Vasiļonoks), gan
jaunieši (treneris Vītoliņš II; spēlētāji Balderis, Odincovs). Abas
komandas izcīnīja 6. vietu.
Republikas meistarsacīkstēs jauniešiem pirmo reizi uzvarēja nevis kāda
no Rīgas komandām, bet Jelgava.
Pirmo reizi Latvijā notika “Zelta ripas” turnīrs – uzvarēja Daugavpils.
1973/74
Dinamo juniori (treneris Opits; spēlētāji Baldonieks, Hatuļevs, A.Siliņš,
Šostaks) uzvarēja Tallinas zonā, bet PSRS čempionāta finālā Maskavā
atkal ierindojās 6. vietā. 1974. gada 12. martā Rīgā Dinamo jaunieši
draudzības spēlē sacentās ar Kanādas komandu Verdun Maple Leafs
(4:7).
1974/75
Sākot ar šo sezonu, PSRS čempionāts junioriem risinājās visu sezonu ar
izbraukumiem, nodrošinot jaunajiem hokejistiem ievērojami lielāku spēļu
praksi nekā agrāk. Pēc gada šādu sistēmu ieviesa arī jauniešu čempionātā.
1980/81
Dinamo juniori (treneri Banovs, Rešetņikovs) PSRS čempionāta
finālturnīrā Novosibirskā izcīnīja 5. vietu. Šajā komandā spēlēja tādi
vēlāk populāri hokejisti kā Beļavskis, Maticins, Samoilovs.

1981/82
Latvija’14 (Krastiņš), izcīnīja 4. vietu vissavienības finālsacensībās,
kuras tik jauniem hokejistiem togad notika pirmo reizi.

1983/84
Dinamo (Kļinšovs) izcīnīja sudraba medaļas PSRS junioru čempionātā.
Šajā komandā spēlēja Gapejenko, Grigorjevs, Grundmanis, Irbe.
Latvija’14 (Baldonieks, Cicurskis) izcīnīja 4. vietu PSRS čempionātā
savā vecuma grupā.
1984/85
Vissavienības jaunatnes 1. sporta spēlēs hokejā Latvija’15 (Baldonieks,
Kļinšovs) izcīnīja otro vietu.
1985/86
RASMS juniori (Krastiņš, A.Siliņš) PSRS čempionātā ierinodojās 8.
vietā, Dinamo jaunieši (Agureikins,Vītoliņš II) – 7. vietā.
1986/87
Rīgas Hokeja skolas jaunieši (Agureikins, Baldonieks) PSRS
čempionātā izcīnīja 4. vietu. Pēdējo reizi Latvijā notika “Zelta ripas”
turnīrs.
1987/88
RASMS juniori (Baldonieks, Vas.Tihonovs) izcīnīja 3. vietu PSRS
čempionātā.
1988/89
RASMS juniori (Rešetņikovs, Vas.Tihonovs) PSRS čempionātā izcīnīja
2. vietu. Rīgas Dinamo’15 (Banovs) uzvarēja vissavienības Dinamo
turnīrā Maskavā. Sākot ar šo sezonu, jaunie hokejisti sāka regulāri
piedalīties dažādos starptautiskos turnīros ārzemēs un uzreiz apliecināja
savu augsto klasi. Tā Rīgas Dinamo’13 (Rešetņikovs, Tumševics) izcīnīja
1. vietu “Bambini” turnīrā Rēgensburgā.
1989/90
RASMS juniori (Linkēvičs, Vas.Tihonovs) PSRS čempionātā ierindojās
4. vietā. Dinamo’15 (Rozenbergs) izcīnīja pirmo vietu starptautiskā
turnīrā Somijā. Dinamo’13 (Bistrovs, A.Skudra) aizvadīja turneju ASV,

trīspadsmit dienās nospēlējot 12 spēles: 5 uzvaras, 7 zaudējumi. Rīgā
viesojās Indianapolisas desmit un vienpadsmitgadīgo puišu (un vienas
meitenes!) komandas, kuras uz sava tēva dzimteni atveda R.Kleinops.
1991/92
Dinamo Juniors’19 (Beskašnovs) izcīnīja 1. vietu turnīrā ASV.
1992/93
Mūsu jaunieši pēdējo reizi startēja Krievijas atklātajās meistarsacīkstēs.
1993/94
Pārdaugava’16 uzvarēja Havīržovas turnīrā.
1994/95
Flemingsbergā un Tumbā pirmo reizi notika Baltic cup turnīrs
jauniešiem. Lai izlīdzinātu spēku samērus, dalībvalstis bija pārstāvētas ar
dažāda vecuma komandām. Uzvarēja Somija’17; Latvija’18 (Bistrovs,
Kļinšovs) ierindojās 3.vietā. Notika Baltijas kausa izcīņa trijās vecuma
grupās – visās uzvarēja Latvija. BHS (treneri Balderis, Jemeļjaņenko,
Kļinšovs, Vasiļonoks) izcīnīja 2. vietu Menomonijes turnīrā
Ziemeļamerikā. Brih’14 (Ivčenko) uzvarēja Parīzes turnīrā, Latvijas
Bērzs (Bisenieks) – Tallinas turnīrā.
1995/96
Pirmo reizi notika Austrumeiropas līgas sacensības jauniešiem.
Latvija’15, kā arī LB/Essamika’13 un LB/Essamika’14 savās vecuma
grupās ierindojās 3.vietās. Latvija’16 izlase uzvarēja Baltijas kausā.
“Mantess” kausu izcīnīja Brih’15. Rīgas Lauvas’14 (Cicurskis) aizvadīja
veiksmīgu turneju Ziemeļamerikā. LB/Essamika’14 (Bisenieks) piedalījās
Kvebekas kausā, kuru dēvē par attiecīgā vecuma neoficiālo pasaules
čempionātu.
1996/97
LB/Essamika‘15
izcīnīja
pirmo
vietu
Tamperes
turnīrā.
LB/Essamika’14 startēja Kvebekas kausā. THK (Ziediņš) uzvarēja
Minicup turnīrā Zviedrijā.

1997/98
Turnīrā Šērbrukā Latvijas Bērzs’82 (Bisenieks) tika līdz pusfinālam.
Latvijas Bērzs’82 izcīnīja pirmo vietu turnīrā Čehijā, finālā pieveicot
Latvijas Bērzu’83 (Miļuns).

Starptautiskās kategorijas tiesneši
Pirmās republikas laikā
Valters Glins Holls, Arvīds Jurgens, Aleksandrs Liepiņš, Hermanis
Zaļums*
Otrās republikas laikā
Galvenie tiesneši
Jānis Aldiņš, Dainis Drupa, Gundars Gailis, Oskars Miljons, Vladimirs
Ostaņins, Haralds Ozoliņbeiks, Ģirts Ūdris, Andrejs Zaķis
Līnijtiesneši
Arnis Bērziņš, Ansis Eglītis, Arnolds Esse, Dans Ivko, Juris Miķelsons,
Eduards Odiņš, Arnis Seiga, Normunds Šacs, Ints Zviedrītis

Vissavienības kategorijas tiesneši (padomju laikā)
Grigorijs Cibulis, Gunārs Detlavs, Gundars Gailis, ābrams Godess,
Īzaks Gurmans, Rihards Jēgers, Anatolijs Kuzņecovs, Ivars Plikšķis**,
Biruta Plūme, Mečislavs Tomkēvičs, Sergejs Zaharovs

Ievērojamākās personības Latvijas
hokejā
Šajā nodaļā par “vietējām sacensībām” dēvētas Latvijas meistarsacīkstes,
par “savienības sacensībām” – PSRS čempionāts un SHL turnīrs. Gadījumos,
kad pārpratumi nevar rasties, šie apzīmējumi ir izlaisti. Ar “republikas

čempionātu” apzīmēti LPSR čempionāti, Latvijas čempionāti un Latvijas
Hokeja līgas turnīri.
Kur iespējams, dzimšanas un miršanas dati publicēti pilnībā, ja zināms
tikai gads, publicēts pilns gadaskaitlis.
Sezonas apzīmētas ar otrā gada pēdējiem diviem cipariem, piemēram,
1967/68 gada sezona apzīmēta kā “68”; arī tad, ja hokejists komandā
spēlējis tikai 1967. gada rudenī, tas apzīmēts ar “68”.

ABALMASOVS Mihails
(03.10.52. Rubcovskā). Uzbr. Spēlēt sāka 9 g. vec. Ustjkamenogorskas
Torpedo (jaun. 68–70, meistark. 71–75), Rīgas Dinamo (76–84, 86),
Latvijas Bērzā (85). Vietējās sac. RER (86–90), Vecmeistarā (91–92),
Latvijas Zeltā (93–94), Lido/Nafta (kopš 95). Rep. čemp.
AFOŅINS Viktors
(09.04.47. Piejūras apg.). Vārts. Pirm.tren. – H.Vītoliņš I. Vietējās sac.
RER (63–65), RVR (66), Latvijas Bērzā (82–83), 9.maijā (84), RER (85–
88), RPI (90), Vecmeistarā (93). Pieckārtējs rep. čemp. Savienības sac.
Daugavā (66), Tjumeņas Vodņik (67–70), RVR (71), Voskresenskas
Himik (72–73), Rīgas Dinamo (74–75). Viens no komandas galvenajiem
balstiem Dinamo debijas gadā augstākajā līgā. Gorkijas Torpedo (76–79),
Saratovā. PSRS II izl. dal.
AGLIŠS Vladimirs
(10.12.19. Ludzas apr.). Sp.darb. Ap 20 gadu vadīja Mežsaimniecības
un kokapstrādes darbinieku arodbiedrību, noorganizēja ap 30 LPSR
mežsaimnieku spartakiādes, bija atbildīgs par šīs nozares sportistu startu
vissavienības sac., gādāja materiālo nodrošinājumu Latvijas Bērza hok.
kom. Latvijas Bērza kom. administrators (80. gadu pirmajā pusē). Sporta
komitejas Meistarkomandu sektorā Dinamo un Latvijas Bērza kom.
kurators (84–87). LHF prezidija loceklis (kopš sešdesmito gadu vidus),
Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

AGUREIKINS Jurijs
(20.05.52. Rīgā). Spēl., tren., menedžeris, skauts. Spēlēja kopš 16
g.vec.; pirm.tren. – Bauris. Spēlēja LVFKI, Latvijas Bērzā (77, 81), RPI
(84), RER (85). Latvijas Bērza hok.sk. tren. (73–80), Dinamo (Dinamo
Juniors) hok.sk. tren. (80–93) un direktors (85–93). Ievērojamākais
audzēknis – Grigorjevs. Divreiz aizvadīja Dinamo jaun. līdz PSRS
čempionāta fin.turn. (86, 87). Vietējās sac. trenēja Jauniešu izlasi (80,
82), Dinamo (83, 85–87), 2.AK (89), RER (91), Dinamo Juniors (93),
NIK’s juniors (94–95), Juniors (96). Aizvadīja Dinamo līdz rep. čemp.
titulam (86). Latvijas jaun. izl. tren. (93, 95). Boston Bruins skauts (91–
94).
ANSONS Alfons
saukts “Alfa” (09.05.18. Rīgā–22.04.97. Grandrapidsā). Vārts. Spēlēja
US (36–40, 42–43) un Latvijas izl. (40). Divkārtējs Latvijas čemp. Pēc
kara Augsburg (47–48), Bad Nauheim (49). Dienvidvācijas čemp. Viens
no sava laika labākajiem Vācijas vārtsargiem. Lielisks bija izgājienos no
vārtiem, drosmīgi mezdamies pretinieku uzbrucējiem kājās. Vēlāk dzīvoja
ASV.
ANSVERIŅŠ Andris
(10.10.44. Rīgā). Uzbr. Pirm.tren. – Bauris. Spēlēja vietējās sac. VEF
(62–63), RVR (71), Latvijas Bērzā (72), RER (73). Rep. čemp.
Savienības sac. Prokopjevskas Šahtjor (64), Kijevas Dinamo (65–66),
Rīgas Dinamo (67–69), Minskas Torpedo (70), RVR (71). Kijevas
Dinamo sastāvā izcīnīja uzvaru PSRS čempionāta pirmajā grupā un
spēlēja augstākajā līgā.
ANTONOVS Aleksejs
(16.10.34. Rīgā–15.05.97. Rīgā). Uzbr., vēlāk aizs. Spēlēt sāka
Dzelzceļnieku sporta klubā; pirm.tren. Auziņš. Savienības sac. Daugavā
(54–55, 58–63), Ļeņingradas AVN (56–58). Vietējās sac. RVR (63),
Latvijas Bērzā (64), RER (66–67). Divkārtējs rep. čemp.

ANTONOVS Jurijs
(18.02.34. Ļeņingradas apg.). Uzbr., aizs., tren. Spēlēja Ļeņingradas
Dinamo (Avangardā, Kirovec; 54–61), Rīgas Daugavā (62–65).
Savienības sac. trenēja Daugavu (66–67), Penzas Dīzelistu (68),
Čerepovecas Metalurgu (69–74), Latvijas Bērzu (75–76), Rīgas Dinamo
(78–79), Temirtavas Stroiteļ (80), Rīgas Dinamo jaun. (81), Rjazaņas
Stankotroiteļ (82). Aizvadīja Daugavu līdz uzvarai Bukarestes kausā –
pirmais rīdzinieku panākums starptautiskā turnīrā padomju gados (66).
Pēc tam strādāja Latvijas Bērzā hok. nūju ražošanā.
APSĪTIS Kārlis
saukts “Kaža” (14.03.40. Tukumā). Uzbr., aizs., tren., tiesn. Spēlēt sāka
Tukumā (ap 55–59); pirm.tren. Jānis Legzdiņš. Vietējās sac. RER (59–
60), LMR (69–71), Latvijas Bērzā (73–74), Vecmeistarā (90–93). Rep.
čemp. Savienības sac. Daugavā (60–69). Izcēlās ar augstu rezultativitāti.
Septiņdesmito gadu sākumā jaun. tren. LMR un Latvijas Bērzā. Tiesn.,
vadījis PSRS čempionāta spēles.
ARĀJS Arvīds
(02.01.35. Kuldīgā). Spēl., tren. Spēlēt sāka Kuldīgā (51–60). Brocēnos
sp.tren. (61–69), tren. (līdz 85). Rep. čemp. Rep. futbola kausa ieguvējs
Brocēnu sastāvā. Viens no mākslīgā ledus laukuma būves iniciatoriem
Brocēnos. Visi nepieciešamie materiāli jau bija sagādāti, atlika uzsākt
montāžas darbus, taču tad sekoja valdības aizliegums celt sporta būves,
un šī iecere izjuka.
AUZIŅŠ Aleksejs
saukts “Aleksis”, “Leksis” (07.08.10. Jelgavā–25.04.97. Rīgā). Spēl.,
tren. Spēlēja US (34–40, 42–44), trīskārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl.
sastāvā (35–38) piedalījies trijos PČ, OS. Dinamo II (41). Pēc kara
Lokomotīves sp. tren. (47–68). Divkārtējs rep. čemp. un kausa ieguvējs.
Latvijas futbola izl. dal. Viens no pirmajiem jaun. tren. Latvijā, īsts sava
darba entuziasts. Allaž uzturēja Lokomotīves stadionu priekšzīmīgā
kārtībā. Tren. darbā vadījās pēc principa – ļaut puišiem spēlēt. Viņa kom.
vienmēr bija starp labākajām republikā. Vadīja kom. pirmajās

vissavienības jaun. sac. Minskā (53). Ievērojamākie audzēkņi:
A.Antonovs, Detlavs, Kurmelis, Leja, Mencēns, Micītis, Opits, Pelšs,
Spundiņš.

AZĀNS Vladislavs
(16.07.28. Daugavpilī). Spēl., sp. darb. Strādāja Daugavpils Sporta
komitejā (kopš 44; priekšsēdētājs 47–54), organizēja pilsētas hok. dzīvi.
Spēlēja Daugavpilī (48–54). Vēlāk, strādādams Daugavpils
izpildkomitejā (58–78), sniedza atbalstu pilsētas hokejistiem; būdams
LPSR Tirdzniecības ministra amatā (78–86), palīdzēja Latvijas Bērza
meistark.

ĀBOLS Artis
(03.01.73. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo (80); pirm.tren. –
H.Hincenbergs. Vietējās sac. Jauniešu izlasē (89), Dinamo (90), RASMS
(91), Pārdaugavā (92–93), Essamikā (95–96). Divkārtējs rep. čemp.
Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā (93–95). Ārzemēs Nittorps
(97), Odensē (98). Latvijas jaun. (93), jun. (93) un pieaugušo (93–94) izl.
dal. Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C) un OS atlases turn. Šefīldā (93).
BALDERIS-SILDEDZIS Helmuts
(31.07.52. Rīgā). Labējais uzbr, tren. Viens no izcilākajiem Latvijas
hokejistiem. Vispirms nodarbojās ar daiļslidošanu, apguva savdabīgu
slidošanas tehniku. Uz hok. pārgāja 10 g.vec. Pirm.tren. – Klāvs. Vietējās
sac. RVR (67), 9. maijā (86), Vecmeistarā (92), Latvijas Zeltā (93–94),
Essamikā (95–96). Rep. čemp. Savienības sac. RVR (68–69), Dinamo
(68–77, 81–85), ACSK (78–80), RASMS (92). Trīskārtējs PSRS čemp.,
PSRS kausa ieguvējs. Divreiz PSRS čempionāta rezultatīvākais spēl.
Pavisam PSRS čempionāta virslīgā 462 spēlēs guvis 333 vārtus. PSRS
labākais hokejists (77). Divkārtējs Eiropas kausa ieguvējs. Minnesota
North Stars (90). Eiropas jaun. čemp. PSRS izl. dal. (76–85), piedalījies 5
PČ, Kanādas kausā (76), Izaicinājuma kausā (79). Trīskārtējs pasaules un
Eiropas čemp., OS sudraba medaļas laureāts. PČ labākais uzbr. (77).
Latvijas izl. dal. (94). Izcēlās ar lielu ātrumu, filigrānu nūjas tehniku un

augstu rezultativitāti. Rīgas Dinamo vislabāk sapratās ar Vorobjovu,
PSRS izl. – ar Žluktovu un Kapustinu. Kādā PSRS čempionāta spēlē pret
ACSK četrreiz pārspēja leģendāro Tretjaku (77). PČ izšķirošajā spēlē
Prāgā pret ČSSR izlauzās starp diviem pretinieka aizs. un kritienā guva
vārtus, kuri pavēra PSRS izl. ceļu uz zelta medaļām. Trenējis Oji Seishi
(86–89). Aizvadīja Latvijas izl. (93–94) līdz uzvarai PČ C grupā (93).
Rīgas Sporta pils direktors. Ievēlēts Rīgas domē. Lit.: Rubenis M. Būt
virsotnē.– R.1980

BALDONIEKS Māris
(24.05.55. Rīgā). Aizs., tren. Spēlēt sāka RVR (ap. 61); pirm.tren.
Kupčs. Vietējās sac. Dinamo (73–74), Latvijas Bērzā (82–84), RER (85–
89), Vecmeistarā (92, 94–95), Hanzā (kopš 97). Trīskārtējs rep. čemp.
Savienības sac. Latvijas Bērzā (74–76, 78–79, 81), Rīgas Dinamo (76–
77), MKA ASK (79–80). Latvijas Bērza hok. sk. tren. (kopš 82).
Aizvadīja Latvijas Bērzu līdz uzvarai rep. čempionātā, RASMS jun. – līdz
3. vietai PSRS čempionātā, jaun. – divreiz līdz fin. turn. Trenēja RASMS
(91–92), Pārdaugavu (95), Latvijas jun. izl. (97), Latvijas izl. (otrais tren.
– kopš 95).
BANOVS Jevgeņijs
(10.01.44. Polockā). Spēl., tren. Spēlēt sāka ASK (61–63), pirm.tren.
Holmogorovs. RVR (64), Jelgavā (67–69), LMR (70–72), RER (73). Rep.
čemp. Savienības sac. Orskas Južnij Ural (65), Berezņiku Titānā (66). Kā
tren. aizvadīja Jelgavas jaun. līdz uzvarai rep. čempionātā, pārtraucot
Rīgas kom. hegemoniju (67). Dinamo hok. sk. tren. (74–90). Aizvadīja
jun. līdz PSRS čempionāta fin. turn., specklasi – līdz uzvarai
vissavienības Dinamo čempionātā, vadīja Dinamo izl. vissavienības
sporta biedrību fin. turn. Aizvadīja līdz rep. čemp. titulam Dinamo un
RER, patlaban trenē Vital (kopš 96). Savienības sac. trenējis RASMS
(91–92), Rīga-Stars (92). Ievērojamākie audzēkņi: Gapejenko,
Golovkovs, Hromčenkovs, Samoilovs, Zinkovs.
BAURIS Elmārs
saukts “Sportene”, “Balerīna” (30.09.18. Alūksnē). Uzbr, tren. Spēlēja

LSB (38–40), RDKA (41), US (42–44). Latvijas čemp. Vācu laikā savā
dārzniecībā izveidoja slidotavu, kuru bez atlīdzības nodeva hokejistu
rīcībā, trenēja jaun. Pēc kara spēlēja US un LPSR izl. (46), Dinamo
(Daugavas) meistark. (47–49, 51–56), Maskavas Spartakā (50). Ļoti ātrs,
tehnisks, bezbailīgs un rezultatīvs uzbr. Tren. Aizvadīja līdz rep. čemp.
titulam b.Smirnova kom., trenēja arī VEF, RER, savienības sac. –
Daugavas (Dinamo) jun. Pirmais, kurš aizvadīja Daugavas jun. līdz
PSRS meistarsacīkšu fin. turn. Tren. darbā galveno akcentu lika uz
tehniku un psiholoģisko sagatavotību. VEF stadiona direktors.
Sabiedriskā kārtā izveidoja hok. laukumu Berģos, ar labiem panākumiem
gatavoja Berģu zēnus “Zelta ripas“ turn. Ievērojamākie audzēkņi:
G.Andersons, A.Bušs, Linkēvičs, Mellups, Norītis, Reps, Ronis,
Rozenbergs, Ē.Vītoliņš.

BEBRIS Jānis
(28.07.17. Ribinskā–02.05.69. Ņūhempšīrā). Uzbr. Spēlēja Union (35),
US (36–40, 42–43), RDKA (41). Divkārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl.
dal. (36–38), OS dal. (36). Futbolā – Latvijas izl. vārts. Pēc kara spēlēja
futbolu Schwaben Augsburg, Strasbūras Racing, CEP Lorient. Mūža
nogalē dzīvoja Ročesterā ASV, trenēja hokejistus un futbolistus.
BEĻAVSKIS Aleksandrs
(17.01.64. Vitebskas apg.). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (74);
pirm.tren. Podvigs. Vietējās sac. Jauniešu izlasē (80–82), Dinamo (84).
Savienības sac. Latvijas Bērzā (82–83, 85), Rīgas Dinamo (82–91). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. Zviedrijā Björklöven (92–94; kopš
96), Västra Frölunda (95). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ
Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā
(97), OS atlases turn. Šefīldā (93).
BERESŅEVS Leonīds
(06.07.58. Kirovas apg.). Aizs., tren. Spēlēt sāka Kirovočepeckas
Olimpijā (kopš 65; meistark. 74–77). Minskas Dinamo (78), Rīgas
Dinamo (79–87, 91), Iževskas Ižstaļ (88–90). Zviedrijā Avesta (92).
Vietējās sac. Latvijas Zeltā (93–94), NIK’s–Brih (95–96), Lido/Nafta

(97). Divkārtējs rep. čemp. Trenēja Pārdaugavu-II (93), Hokeja centru
(94), savienības sac. – Pārdaugavu (95), AEHL – Junioru (kopš 96),
Latvijas jaun. (94) un jun. izl. (94–97), valstsvienību (kopš 95). Aizvadīja
Hokeja centru līdz uzvarai Latvijas čempionātā, Junioru – līdz uzvarai
AEHL, valstsvienību – līdz uzvarai PČ B grupā Eindhovenā un līdz 7.
vietai PČ A grupā.
BESKAŠNOVS Mihails
(17.10.46. Pavlovoposadā). Aizs., tren. Spēlēt sāka Pavlovoposadas
Tekstiļščik (58–65). Saratovas Enerģijā (66–68), Maskavas Lokomotīvē
(69–72), Rīgas Dinamo (73–77), Latvijas Bērzā (78–79). Vietējās sac.
Dinamo (83), RER (85–89), Vecmeistarā (92), Latvijas Zeltā (93–94).
Rep. čemp. Trenēja Rīgas Dinamo (otrais tren.; 81–85); jaun. un jun. (līdz
92), Rīga-Stars (93), Pārdaugavu (94–95), Latvijas izl. (93–95). Jun.
aizvadīja līdz uzvarai vairākos turn. Ziemeļamerikā, RASMS – līdz rep.
čemp. titulam, Latvijas izl. – līdz uzvarai PČ C grupā Slovēnijā.
Ievērojamākie audzēkņi: ābols, Bondarevs, Jurenko, Laviņš, Skrastiņš,
Skudra.
BĒRZĀJS (BARAKS) Augusts
(08.08.07.–12.02.69.). Ātrslidotājs, futbolists, hokejists. Divreiz
iekļauts Latvijas futbola izl. Pēc kara – viens no pirmajiem Rīgas futbola
un hok. dzīves vadītājiem, Rīgas sporta komitejas futbola un hok.
instruktors. Rep. kat. tiesn. futbolā un hok. Līdz ar Volgastu un Ulbergu
viens no pirmajiem tiesn., kuri vadīja PSRS hok. čempionāta augstākās
grupas spēles Rīgā. Mārtiņa Grundmaņa vectēvs.
BIKARS Andrejs
(08.12.37. Cēsīs – 18.01.89. Cēsīs). Spēl., tren. Spēlēja Cēsīs (ap. 48–
ap. 76), vēlāk turpat strādāja par tren. un līdz pat savai nāvei, kura viņu
pārsteidza hok. laukumā treniņa laikā, bija galvenais Cēsu hok. dzīves
organizētājs. Ievērojamākie audzēkņi: Valdis Briedis, Meluškāns, kā arī
dēls Gints Bikars, kurš vēlāk turpināja tēva iesākto darbu. Pavisam ap 25
Cēsu hok. audzēkņi devuši papildinājumu Rīgas kom.
BISTROVS Vladimirs

(19.08.52. Sverdlovskā). Spēlēt sāka Elektrostaļas Kristālā (64;
meistark. 68–71). Kaļiņinas ASK (72–73), Maskavas Lokomotīvē (74–
75), Rīgas Dinamo (76–82). Vietējās sac. 9. maijā (83), RER (85).
Dinamo hok. sk. tren. (84–93). Trenējis Dinamo Junioru (93), NIK’s
junioru (94–95), Junioru (96), Daugavu (97), Latvijas jaun. izl. (95).
Izcilākie audzēkņi: Ceplis, Čunčukovs, Ignatovičs, Seņins, Žoltoks.
BLUĶIS Roberts
(04.04.13. Rīgā). Uzbr. Spēlēja US (32, 34–40, 42–44), ASK (33),
Dinamo (41). Trīskārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (32–40).
Piecreiz piedalījās PEČ, OS. Pēc kara – Augsburg (47–49), Manitobas
līgā Ziemeļamerikā (50). Dienvidvācijas čemp. Izcēlās ar cīņassparu un
spēju iedvesmot kom. biedrus. Latvijas čemp. basketbolā un rokasbumbā.
Akad. PČ čemp. basketbolā (divreiz), bronzas medaļas laureāts futbolā.
BOGDANOVS Sergejs
(dz. ap. 1925 Ļeņingradā, miris Rīgā). Spēl., tiesn., tren. Spēlēja
Daugavā (54–61), vietējās sac. b.Kretova vienībā (48), Latvijas Bērzā
(63–67). Trenēja EZP, AEPR. Rep. kat. tiesn., vadīja vissavienības sac.
Rīgas AVN bendija un futbola vienības dal. PSRS meistarsacīkšu sudraba
medaļas laureāts bendijā. Vairākkārtējs rep. čemp. futbolā.
BOLDAVEŠKO Sergejs
(09.10.70. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (76, pieaugušo kom.
85–86, 88); pirm.tren. Cicurskis. RHS (87), RASMS (89), Pārdaugavā-II
(93). Rep. čemp. PSRS jun. čempionāta 2. un 3. vietas ieguvējs. Eiropas
jaun. čempionāta bronzas medaļas laureāts. Savienības sac. RASMS (87–
90), Rīgas Dinamo (89–91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–94), Toljati
Ladā (94). Ārzemēs Peiting (94–97), Vojens (98). Latvijas izl. dal. (kopš
93). Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā
(95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un
Rīgā (96).
BONDAREVS Igors
(09.02.74. Rīgā). Aizs. Spēlēja RER (89), Dinamo (90), Pārdaugavā
(92–93). Latvijas čemp. Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā
(93–94). Ziemeļamerikā – CHL Dallas Freeze (95), Fortvortas Fire (95–

96), SHL Huntsville Channel Cats (kopš 96). Latvijas jun. (93–94) un
pieaugušo (kopš 93) izl. dal. Piedalījies PČ Kopenhāgenā (94–B),
Bratislavā (95–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un Rīgā (96).
BRAUNS Arnolds
saukts “Kanādietis” (15.05.27. Rīgā). Uzbr., aizs. Spēlēt sāka RSK II
(42); pirm.tren. Arv. Pētersons. ASK (43–44). Pēc kara Daugavā (49–51,
53–60), Maskavas Dinamo (52). PSRS čempionāta bronzas medaļas
laureāts. Asas spēka spēles piekritējs. Sp. tren. Slokā (61).
BRIEDIS Vladimirs
(miris ap. 1970). Vārts., zemāka līmeņa sac. – arī laukuma spēl.
Daugavā 2. grupā (48), Daugavā (50–51; 54). Minskas Spartakā (56).
Vietējās sac. VEF (52), Dinamo (48–49, 53, 60), Spartakā (55), RER.
Trīskārtējs rep. čemp.
BURTNIEKS Vilnis
(22.10.36. Ludzas raj.). Uzbr, sp. darb. Spēlēt sāka Daugavas jaun.
(51); pirm. tr. – Arv.Pētersons. Daugavā (57–61). Vietējās sac. VEF (56),
RER (62–66), sp. tren. Slokā (67). Trīskārtējs rep. čemp. LHF prezidents
(92–94).

BUŠS Andris
(27.07.39.). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo; pirm. tren. Bauris, Straupe.
Spēlēja Daugavā (Dinamo; 61–68), RVR (69, 71). Vietējās sac. Dinamo
(59), ASK (60). LMR sp. tren. (68–74). Rep. čemp. Izcēlās ar lielu
ātrumu, augstu rezultativitāti, sevišķi veiksmīgi sadarbojās ar Krastiņu un
Salcēviču.
CEPLIS Gatis
(01.05.71.) Aizs. Spēlēt sāka Dinamo hok. sk. (80); pirm. tren. –
A.Skudra. Vietējās sac. Latvijas Bērzā (87), Dinamo (88), RASMS (89),
Pārdaugavā-II (93), Aliansē (96). Rep. čemp., LHL izslēgšanas turn.
uzvarētājs. PSRS jaun. čempionāta 3. vietas ieguvējs Minskas Junostj
sastāvā. PSRS jun. čempionāta sudraba medaļas laureāts. RASMS (88–

90, 92), Pārdaugavā (93–95). Kouvolas KooKoo (96), Brno Kometa (96).
CHL Huntsville Channel Cats un San Antonio Iguanas (97). WPHL
Fortvortas Brahmas (98). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ
Bratislavā (95–B).
CIBULIS Georgijs
(19.02.19.–25.12.79.). Spēl., tren., tiesn., sp. darb. Spēlēja Kazina daļā
(48). Vissavienības kat. tiesn. hok. un futbolā. Vienmēr nosvērts,
principiāls, stingrs un taisnīgs. Tiesājis PSRS čempionāta augstākajā līgā,
arī starpt. sac. LHF prezidija loceklis (64–79), Tiesnešu kolēģijas
prezidija priekšsēdētājs (64–72). Talantīgs organizators.
CICURSKIS Aleksandrs
(29.01.46. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka Lokomotīvē (60–65); pirm.
tren. – Auziņš. Maskavas apg. čemp. Obņinskas Zvezda sastāvā (66–68).
Latvijas Bērzā (69–77). Trīskārtējs rep. čemp. Latvijas Bērza hok. sk.
tren. (kopš 73). Aizvadījis jaun. kom. līdz 2. vietai PSRS tautu spart.
Latvijas jaun. (97) un jun. (98) izl. tren. Izcilākie audzēkņi: Beļavskis,
Boldaveško, Ignatjevs, S.Poļakovs, Tambijevs.

CIPRUSS Aigars
(12.01.72. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (77); pirm. tren. –
Opits. Jauniešu izlasē (88), Dinamo (89), RASMS (90–91), Pārdaugavā
(93). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RASMS (90–92), Rīgas
Dinamo (91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–94). Ārzemēs – ECHL
Nashville Knights (95–96), IHL Atlanta Knights (95–96), Grand Rapids
Griffins (97), Quebec Rafales (97), AHL Providence Bruins (96), CoHL
Muskegon Fury (97), Raumas Lukko (98). Latvijas izl. dal. (kopš 93).
Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B), Somijā (97), OS
atlases turn. Šefīldā (93) un Rīgā (96).
ČUDINOVS Sergejs
(10.09.62. Čeļabinskā). Aizs. Spēlēt sāka Čeļabinskas “Traktorā” (68;
meistark. 81–84). Sverdlovskas ASK (84–87), Rīgas Dinamo (88–91),
Rīga-Stars (92). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Vācijā

Ravensburg (93–95), Schongau (96), Neuweit (97), Nordhorn (98).
Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Bratislavā
(95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un
Rīgā (96). Uzbrūkošā stila aizs., izceļas ar augstu rezultativitāti.
ČUNČUKOVS Aleksandrs
(03.04.71. Rīgā). Uzbr., aizs. Spēlēja Dinamo (86–88), RASMS (89),
Pārdaugavā-II (93). Divkārtējs rep. čemp. Izcīnījis 2. vietu PSRS jun.
čempionātā. Savienības sac. Ļeņingradas ASK (91), RASMS (92), RīgaStars (92), Pārdaugavā (93–94). Ziemeļamerikā ECHL Nashville Knights
(95–96), Raleigh Icecaps (95), Johnstown Chiefs (kopš 97). CHL
Nešvilas Ice Flyers (98). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ
Kopenhāgenā (94–B) un Eindhovenā (96–B).
DĀLE Artūrs
Aizs. Spēlēt sāka SSS kom. ASK (35–39). Dinamo (41). Trīskārtējs
Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (37).
DEŅISOVS Mihails
(08.07.49. Krievijā– ap. 1990 Rīgā). Spēlēt sāka Gorkijas Dinamo jaun.
(62; meistark. – 67). Maskavas Dinamo (68), Rīgas Dinamo (69–80),
Latvijas Bērzā (79, 81). Vietējās sac. Latvijas Bērzā (82–83), 9.maijā
(84–85), RER (86–89). Divkārtējs rep. čemp.
DETLAVS Gunārs
(30.07.28. Talsos). Spēl., tiesn., sp. darb. Spēlēt sāka Talsos (48–51);
pirm. tren. – Mūrnieks. Rīgas Lokomotīvē (52–62). Divkārtējs rep. čemp.
un kausa ieguvējs. Tiesn. (kopš 52); vissavienības kat. (63). Tiesājis
PSRS augstākās līgas spēles (59–71), 1. un 2. PSRS ziemas spart., ap 30
starpt. cīņu. LPSR un PSRS Goda tiesn. LPSR FKSK galvenais tren. hok.
(56–64, 71–81), futbolā, tenisā un jāšanas sportā. Joprojām piedalās hok.
spēļu tiesāšanā – brigādē. LHF sporta veterānu komisijas priekšsēdētājs.
DOBELIS Jānis

(02.01.11. Liepājā). Pirmais Dinamo tren. pēc kara, aizvadīja kom. līdz
uzvarai rep. čempionātā un līdz 4. vietai PSRS čempionātā. Futbolā –
divkārtējs Latvijas čemp., Latvijas kausa ieguvējs, valstsvienības dal.
DRELINGS Māris
(23.03.70.). Uzbr. RER (85), Latvijas Bērzā (86, 88), RHS (87),
RASMS (89), Sauriešos (92), NIK’s–Brih (kopš 93). Četrkārtējs rep.
čemp. Izcīnījis 2. un 3. vietu PSRS jun. čempionātā. 3. vietas ieguvējs
Eiropas jaun. čempionātā. Savienības sac. RASMS (87–91), Dinamo (89).
Juniorā (kopš 97); AEHL čemp. Latvijas izl. dal. (97).
DURDINS Vladimirs
(21.04.56.–1990). Uzbr., aizs. Spēlēt sāka Omskas Šiņņik (67; meistark.
74–75). Rīgas Dinamo (76–89). PSRS čempionāta 2. vietas laureāts.
PSRS II izl. dal. Pori Ässät (90).
EGLĪTIS Agris
(12.09.36. Aucē). Spēl., tren., tiesn. Pirm. tren. – Niklass. Spēlēja LVU
(RPI; 55–68; kopš 61 – sp. tren.), AEAR (69). LMR jaun. tren. (75–77).
Izcilākie audzēkņi – Kažberovs, Vasiļonoks. Rep. kat. tiesn. (ap. 60–ap.
91). Rīgas Hok. federācijas vienīgais priekšsēdētājs visā tās pastāvēšanas
laikā. LHF prezidija loceklis (61–92). Devis lielu ieguldījumu bērnu un
jaun. hok. attīstībā, “Zelta ripas” turn. organizēšanā.

ĒLERTS Valdis
(01.04.38. Rīgā). Spēl., tiesn. Spēlēt sāka ap 1953. gadu; pirm. tren. –
Rozenbergs. Spēlēja Spartakā, EZP, Latvijas Bērzā. Rep. kat. tiesn. (61–
ap. 87). Tiesājis vissavienības sac. (71–73). Daudzu rep. mēroga sac.
galvenais tiesn., turn. sekretārs (kopš 64).
FANDUĻS Vjačeslavs
(17.03.69. Ļeņingradā). Uzbr. Spēlēt sāka Rīgas Dinamo (ap. 79); pirm.
tren. Banovs; vēlāk Latvijas Bērza hok. sk. Jauniešu izlasē (84), 9.maijā
(85–86), Latvijas Bērzā (87–88). Rep. čemp. Izcīnījis 3. vietu PSRS jun.
čempionātā. RASMS (86–89), Dinamo (89–91), Rīga-Stars (92). Somijā

– Pori Ässät (93–94, kopš 97), TPS Turku (95–96). Somijas čemp.
Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Kopenhāgenā (94–B),
Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), OS atlases turn. Šefīldā (93) un
Rīgā (96).
FIRSOVS Miķelis
(28.11.23. Rīgā–5.09.94. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēja Daugavā (51–61).
Vietējās sac. RER (62). Latvijas Bērza sp. tren. (63–68). Divkārtējs rep.
kausa ieguvējs. Meistarīgs un neatlaidīgs cīnītājs. Bija komandas
kapteinis – tiešs, bezbailīgs, prata aizstāvēt kom. intereses. Tren. AEPR
(62), Latvijas Bērzā (69–73). Aizvadīja Latvijas Bērzu līdz rep. čemp.
titulam. Izstrādāja sevišķi izturīgu hok. nūjas modeli – finieris pārklāts ar
stikla šķiedru. Vēlāk šī modeļa nūjas Latvijas Bērzā sāka ražot
rūpnieciski, un tās kļuva ļoti populāras.
FREIMANIS Agris
saukts “Frenks” (26.10.58.). Aizs. Spēlēt sāka Dinamo (ap. 66).
Vietējās sac. Dinamo (74–76), Ķekavā (77), Sāgā (92–93), NIK’s–Brih
(kopš 94). Četrkārtējs rep. čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā (77–79,
83–84), Rīgas Dinamo (78–82, 85–87), RASMS (88–89; 91).
FROĻIKOVS Aleksejs
(15.02.57. Maskavā). Uzbr. Spēlēt sāka Maskavas Dinamo (66;
meistark. 75–81). Rīgas Dinamo (82–89), Pārdaugavā (93, 95). PSRS
čempionātā 5 sudraba, 2 bronzas medaļu laureāts. Somijā – Pori Ässät
(90–92), Slovēnijā – Celje (94). Latvijas izl. dal. (93–95). Piedalījies PČ
Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B).

GAILIS Gundars
(09.02.54. Rīgā). Vārts., tiesn., tren. Spēlēja Dinamo (ap. 68–ap. 75);
pirm. tren. – Opits un Salcēvičs. Tiesn. (kopš 75); vissavienības kat. (86),
starpt. kat. (92). Tiesājis PSRS čempionāta 1. līgā (kopš 80), SHL (93–
94), Eiropas jaun. un sieviešu čempionātos. LHF Tiesnešu komitejas
vadītājs (kopš 90). Vispieredzējušākais no pašreiz aktīvajiem Latvijas
tiesn. THK tren.

GAPEJENKO Sergejs
(1966 Salaspilī–miris ap. 1990 Salaspilī). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo
(ap. 78); pirm. tren. Kupčs un Banovs. Vietējās sac. Dinamo (83–86).
Rep. čemp. Izcīnījis 2. vietu PSRS jun. čempionātā. Pasaules jun. čemp.
Savienības sac. Latvijas Bērzā (83–85), Rīgas Dinamo (85–87).
GEIBOVIČS Harijs
(16.01.28. Rīgā). Spēl. Dinamo (48–51, 54), AVN (52–53), Spartakā
(55–56). Divkārtējs rep. čemp.
GODESS Abba (ābrams)
(26.12.14.–23.04.81. Rīgā). Tiesn., sabiedriskais sp. darb. Pirmais no
Latvijas tiesn., kurš ieguva vissavienības kat. Tiesājis PSRS kausa izcīņas
finālspēli. Sporta biedrības Spartaks priekšsēdētājs. Daugavas meistark.
priekšnieks. LHF Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs (59–60). Daugavas
stadiona direktors, devis lielu ieguldījumu mākslīgā ledus slidotavas
celtniecībā.
GOLOVKOVS Vladimirs
(28.07.60. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo (kopš 70); pirm. tren.
Salcevičs. Vietējās sac. Dinamo (77–78), Ķekavā (79), AK-2 (89–90),
Sauriešos (91–92), RTU-Hanza (94–96), Hanza (kopš 97). Savienības
sac. Latvijas Bērzā (78–79, 85), Rīgas Dinamo (80–85), Iževskas Ižstaļ
(86–87). Eiropas jaun. čempionāta sudraba medaļas laureāts, divkārtējs
pasaules jun. čemp.

GRABOVSKIS Ēvalds
(02.03.41. Rīgā). Aizs., tren. Pirm. tren. – Rozenbergs. RVR (62–64),
sp. tren. Brocēnos (67–70). Rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (63–67).
Trenēja RPI (71–73), Dinamo hok. sk. (87–89), savienības sac. Latvijas
Bērzu (74, 83–85), Rīgas Dinamo (otrais tren. 75–77, galvenais 78–80,
90–91), RASMS (86), HK Rīga (92), Bulgārijas izl. (81), Bulgārijas jaun.
izl. (82), Polijas izl. (93–94), Latvijas izl. (95), Landsberg (95),

Novitargas Podhale (93–94, kopš 96). Divreiz aizvadījis Podhale līdz
uzvarai Polijas čempionātā.
GRĀPĒNS Andris
(05.09.59.). Valmieras hok. dzīves organizētājs un vietējās kom. spēl. (92–
94).
GRIGORJEVS Konstantīns
(21.06.66. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (ap. 76, pieaugušo
kom. 82–84); pirm. tren. A.Siliņš. Dinamo (85), Ķekavā (86),
Pārdaugavā-II (93), NIK’s–Brih (95–96). Četrkārtējs rep. čemp. PSRS
jun. čempionāta sudraba medaļas laureāts. Latvijas Bērzā (83–84), Rīgas
Dinamo (85–91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–95). PSRS
vicečempions. AEHL vicečempions Juniora sastāvā (96). Dānijā Vojens
(97), Hvidovre (98). Latvijas izl. dal. (93–97). Piedalījies PČ Slovēnijā
(93–C), Kopenhāgenā (94–B), Eindhovenā (96–B), OS atlases turn.
Šefīldā (93).
GRĪNBERGS Dzintars
(26.07.33. Rīgā). Piecdesmito gadu beigās spēlēja VEF
meistarsacīkstēs. Pirm. tren. – Bauris. Tiesn. (60–ap. 83), tiesājis PSRS
čempionāta spēles. LHF STK vadītājs (kopš ap. 64), Tiesnešu kolēģijas
prezidija lockelis. Daudzkārt bija rep. sac. galvenais tiesn. Nacionālās kat.
Goda tiesn.
GRUNDMANIS Mārtiņš
(02.06.67. Rīgā). Aizs., vietējās sac. – arī uzbr. Spēlēt sāka Latvijas
Bērzā (78); pirm. tren. – A.Siliņš. Latvijas Bērzā (81–85), Dinamo (86),
Ķekavā (89–90), Sāgā (92–93, kopš 97), Essamikā (95–96). Pieckārtējs
rep. čemp. Izcīnījis 2. vietu PSRS jun. čempionātā. Spēlējis PSRS jaun.
un jun. izl. Savienības sac. Latvijas Bērzā (84), Dinamo (85–88), RASMS
(86–87, 89). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Zviedrijā –
Arland Hockey (94). Latvijas izl. dal. (95). Piedalījies PČ Bratislavā (95–
B).

GUREVIČS Vasilijs
(12.01.48. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā (62);
pirm. tren. – Rozenbergs. RVR (65–66), HAR (75–76), Vecmeistarā (91).
Savienības sac. Sterlitamakā (67), Ufā (68), Rīgas Dinamo (69–72),
Latvijas Bērzā (75).
GURMANS Izja
(18.04.30.–11.02.93. Rīgā). Spēl., tren., sp. darb. Spēlēja Spartakā (46–
51, 55), AVN (52–54), VEF (56). Rep. čemp. un kausa ieguvējs. Treneris
Spartakā (50–51, 55). Administrators Daugavas, RVR, Latvijas Bērza
meistark. Vissavienības kat. tiesn. (79). Tiesn. un komisārs PSRS
čempionāta spēlēs. Piedalījies PČ tiesāšanā (86). RVR un Latvjas Bērza
sporta bāžu direktors. Organizēja Latvijas Bērza viesnīcas celtniecību.
Viens no Latvijas Bērza mākslīgā ledus laukuma celtniecības
iniciatoriem. Jau bija veikts ievērojams darba apjoms, taču nelabvēļu
uzsūtītās kontroles dēļ šī iecere izjuka. LHF prezidija, Tiesn. kolēģijas,
Sporta bāžu un inventāra komisijas loceklis. Rīgas Hok. federācijas
prezidija loceklis. Vissavienības tiesn. kolēģijas prezidija loceklis.
Vissavienības kategorijas tiesn. futbolā. Rīgas futbola federācijas
priekšsēdētājs (60–93). Latvijas futbola federācijas izpildkomitejas
loceklis. Nacionālās kat. Goda tiesn. hok. un futbolā.
HATUĻEVS Viktors
(17.02.55.–07.10.94. Rīgā). Uzbr., aizs. Spēlēt sāka Rīgas Dinamo (70–
72, 74); pirm. tren. – Kupčs. Savienības sac. RVR (73), Dinamo (74–81).
Divkārtējs neoficiālo pasaules jun. čempionātu uzvarētājs. Eiropas jaun.
čempionāta sudraba medaļas laureāts. PSRS izl. dal. (78–79). Pirmais
PSRS hokejists, kurš iekļauts NHL draftā (Filadelfijas Flyers). Par
rupjiem disciplīnas pārkāpumiem vairākkārt sodīts. Pēdējo reizi
diskvalificēts 1981. gada martā ar aizliegumu piedalīties jebkāda līmeņa
hok. sac. Vēlāk tomēr atgriezās hok. un spēlēja veterānu sac.
HEHTS Ainārs
(23.05.68. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka 8 g. vec.; pirm. tren. – Bauris.
Vietējās sac. Jauniešu izlasē (84), RER (85), Latvijas Bērzā (86), RPI
(87), Ķekavā (88). Savienības sac. RASMS (86–89), Rīgas Dinamo (88–

89). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Vācijā – Memmingen
(93). No hok. bija spiests aiziet kājas traumas dēļ.
HENDELIS Andris
(09.07.45. Rīgā). Uzbr., tren., tiesn. Spēlēt sāka Daugavas stadiona
komandā (RVR; 58–63); pirm. tren. – Rozenbergs. Baškīrijas čemp. Ufas
Avangarda sastāvā (64). Daugavā (Dinamo; 65–74), Latvijas Bērzā (75).
Vietējās sac. Juveliera sp. tren. (75–81), 9. maijā (82–86; 82 – sp. tren.),
RPI (87–90), Vecmeistarā (90–95). Divkārtējs rep. čemp. Neatlaidīgs
cīnītājs, pat zaudētā stāvoklī. Latvijas Bērza hok. sk. tren. Rep. kat. tiesn.
(kopš ap. 79).
HOLLS Valters Glins
Lielbritānijas pilsonis. Boksa un hok. pionieris Latvijā. Hok. attīstības
sākumposmā – tren., tiesn. un LZSS darbinieks. Pirms 1938/39 sezonas
dāvāja ceļojošo kausu Latvijas čempionāta uzvarētājiem. Par šo trofeju
hokejisti cīnījās arī pēc kara, līdz to kaut kur pazaudēja.
HOLMOGOROVS Sergejs
(dz. Maskavā, apglabāts Rīgā). Spēl., tren. ASK (54–62). Četrkārtējs
rep. čemp. Labs futbolists.
HROMČENKOVS Aleksejs
(17.01.74. Rīgā). Uzbr. RER (89–91), Pārdaugavā (92–93), Essamikā
(96), LB/Essamikā (97). Divkārtējs Latvijas čemp. Savienības sac.
RASMS (92), Pārdaugavā (93–95). Ņižņekamskā (97). Juniorā (kopš
96), AEHL čemp. un vicečempions. Lillehammerā (98). WPHL Vako
Wizards (98). Latvijas jaun. (93–94), jun. (93–94) un pieaugušo (kopš 93)
izl. dal.
HVĪDS Jorgens
(01.09.16. Maskavā). Uzbr., tren., sp. darb. Sportista gaitas sāka Rīgā.
Spēlēja Union (32–34); Latvijas čemp. Demonstrēja lielisku slidojumu,
agresivitāti un augstu rezultativitāti. 1934. gadā pārcēlās uz dzīvi
Kopenhāgenā; tomēr Ziemassvētku brīvdienās, viesojoties Rīgā, joprojām
spēlēja Union. Vēlāk – Kopenhāgenas SF un Stokholmas Göta. Viens no

Dānijas hok. savienības dibinātājiem. Aktīvā hokejista gaitas beidza,
izcīnot 1. vietu Dānijas čempionātā, spēlējot Kopenhāgenas SF kopā ar
savu dēlu Torstenu (61). Treneris KSF. Diplomāts Dānijas vēstniecībās
Stokholmā un Helsinkos.

IGNATJEVS Viktors
(26.04.70. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (76); pirm. tren. –
Hendelis. 9.maijā (86), RHS (87), Latvijas Bērzā (88), RASMS (89).
Divkārtējs rep. čemp. Izcīnījis 2. un 3. vietu PSRS jun. čempionātā.
Savienības sac. RASMS (87–91), Rīgas Dinamo (90–91), Rīga-Stars
(92). Ziemeļamerikā IHL Kansas City Blades (93–94), Denver Grizzlies
(95), Utah Grizzlies (96), Longbeach Ice Dogs (kopš 97). Divkārtējs
Tērnera kausa ieguvējs. CHL Oklahoma City Blazers (95). Latvijas izl.
dal. (kopš 97). Piedalījies OS atlases turn. Rīgā (96).
IGNATOVIČS Andrejs
(24.03.71. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (77); pirm. tren. –
Šteinbergs. Latvijas Bērzā (87), Dinamo (88), RASMS (89), Pārdaugavā
(93). Divkārtējs rep. čemp. PSRS jaun. čempionāta 3.v. ieguvējs Minskas
Junostj sastāvā. Izcīnījis 2. vietu PSRS jun. čempionātā. RASMS (88–89,
92), Ļeņingradas ASK–2 (90–91), Pārdaugavā (93–95). Dānijā –
Hvidovre (kopš 96). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā
(93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B),
Somijā (97), OS atl. turnīros Šefīldā (93) un Rīgā (96).
IRBE Artūrs
(02.02.67. Rīgā). Viens no visu laiku izcilākajiem Latvijas vārts. Spēlēt
sāka 9 g. vec. Latvijas Bērzā; pirm. tren. – A.Siliņš. Latvijas Bērzā (83–
85), Dinamo (86). Četrkārtējs rep. čemp. Izcīnījis 2. vietu PSRS jun.
čempionātā. Savienības sac. Latvijas Bērzā (84), RASMS (86–88),
Dinamo (87–91). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Eiropas
jaun. čempionāta sudraba medaļas laureāts un labākais vārts. (85). PSRS
izl. dal., divkārtējs pasaules čemp. (labākais vārts. – 90), “Labas gribas
spēļu” uzvarētājs. Ziemeļamerikā – IHL Kansas City Blades (92–93),
NHL San Jose Sharks (92–96), Dallas Stars (97), Vancouver Canucks

(98). Tērnera kausa ieguvējs. NHL All-Stars spēles dal. NHL rekordists
vārts. sezonā nospēlēto minūšu ziņā – 4407. Latvijas izl. dal. (kopš 94).
Piedalījies OS atlases turn. Šefīldā (93), PČ Eindhovenā (96–B), Somijā
(97). Izcili talantīgs un mērķtiecīgs sportists. Stāv stingri uz kājām un pie
ledus piedabūjams vienīgi kritiskās situācijās, spēj uzminēt pretinieka
rīcību, lieliski darbojas ar nūju, ar tālām piespēlēm ievadot veiksmīgus
uzbrukumus. Devis nenovērtējamu ieguldījumu Rīgas Dinamo un
Latvijas izl. panākumos. Par viņu uzņemta filma “Irbe – cilvēks un
maska” (A.Epners). Lit.: Puče A. Irbe kā mūris.– R.1997
JĀKOBSONS Arnis
(14.10.39. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Spartakā (56); pirm. tren. –
Rozenbergs. Daugavas stadiona komandā, VEF, ASK (62), Latvijas
Bērzā (65–67), RER (68), RPI (69), Vecmeistarā. Savienības sac.
Daugavā (60–61), LPSR izl. 1. PSRS ziemas spart. (62).
JANKAVS Uldis
Vārts. Spēlēja Dinamo (52–54), Lokomotīvē (55–56, 60), Bauskā (61),
savienības sac. Daugavā (58–60). Četrkārtējs rep. čemp.
JANSONS Svens Augusts Joels
(21.02.02. Stokholmā). Spēlēja Linnēa (22–28), Berliner SC (26).
Trīsdesmito gadu sākumā, strādādams Rīgā, Latvijas ziemas sporta
cienītājiem mācīja hok. Sniedzis nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas hok.
attīstībā; laikabiedri viņu dēvēja par “Latvijas hok. tēvu”.
JEGOROVS Anatolijs
(02.11.30.). Uzbr., tren. Spēlēt sāka Maskavas Spartakā (45; meistark.
48–49, 56–59), Maskavas Dinamo (50–56). PSRS čemp., četrkārtējs
bronzas medaļas laureāts, PSRS kausa ieguvējs. PSRS II izl. dal. Izcēlās
ar labu pozīcijas izjūtu, spēju aizraut partnerus. Tren. (kopš 59). Vadījis
Maskavas Spartaku, Daugavu (61–62), PSRS jun. un II izl., Polijas izl.
(70–75). Latvijas hok. krīzes periodā guva atzīstamus panākumus darbā ar
Daugavu.
JEMEĻJAŅENKO Anatolijs

(01.01.49. Saratovā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka Saratovas Kristālā (61,
meistark. 68–76). Voskresenskā (73), Rīgas Dinamo (76–82), Harkovas
Dinamo sp. tren. (83–85), RASMS (92). PSRS izl. dal. (78). Vietējās sac.
RER (86–90), Vecmeistarā (91–92), Latvijas Zeltā (93–94), Lido/Nafta
(kopš 95). Rep. čemp. Izcēlās ar augstu rezultativitāti. Administrators
RASMS un Pārdaugavā. Baldera hok. sk. tren. (kopš 94) un direktors.
JESSENS Andrejs
saukts “Jēzus”. Uzbr. Sportot sāka 1922. gadā. Spēlēja bendiju, vēlāk
hok. US (31–37), Latvijas izl. (32–35). Latvijas čemp. Divreiz piedalījies
PEČ, divreiz – akad. PČ. Izcēlās ar izsmalcinātu slidošanas prasmi,
ātrumu un straujiem izrāvieniem.

JĒGERS Alfons
saukts “Ješka” (09.12.19. Rīgā). Uzbr., aizs., administrators. Spēlēt sāka
25 g. vec. Dinamo un LPSR izl. (46). Dinamo (Daugavā 47–51, 53–57),
LPSR izl. PSRS B klasē (59). Vietējās sac. VEF (52), RER (58–60).
Divkārtējs rep. kausa ieguvējs. Rīgas Dinamo administrators (68–77).
Rīgas Dinamo otrais tren. un Dinamo hok. sk. direktors (78–79). Futbolā
– Latvijas izl. dal., Dinamo un VEF-Daugavas meistark. dal., PSRS Nop.
bag. sp. m., vienīgais no Latvijas futbolistiem. Viens no pēdējiem, kurš
apvienoja spēli futbola un hok. meistark. Rīgas čemp. galda tenisā (37).
Arī abi Jēgera dēli guvuši panākumus sportā: Rihards – hok., Alfons
jaunākais – futbolā. D.: Futbola laukumā.– R. 1961; Simts spēļu, simts
cerību.– R. 1967
JĒGERS Rihards
(05.08.48. Rīgā). Latvijas Bērzā (67–75). Trīskārtējs rep. čemp. Tren.
RER (85). Vissavienības kat. tiesn. (86). Vietēja mēroga sac. organizētājs.
Viens no florbola pionieriem Latvijā, piedalās florbola tiesāšanā.
JURĀNS Ēvalds
(08.04.48. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā (61);
pirm. tren. Klāvs. RVR (63–66, 69–72), Latvijas Bērzā (74–76),

Vecmeistarā (93–95). Četrkārtējs rep. čemp. LPSR 3. ziemas spart. čemp.
Savienības sac. Ufā (67), Rīgas Dinamo (68), RVR (69–73).

JURGENS Arvīds
saukts “Juris” (27.05.05. Rīgā–17.12.55. Monreālā). Spēl., sp. darb.
Ļoti vispusīgs sportists. Latvijas izl. dal. basketbolā, bendijā, futbolā, OS
dal. futbolā (24), Latvijas čemp. basketbolā, futbolā, starpt. kat. tiesn.
futbolā. 1928.–29. gadā spēlēja Vīnes Austria futbola vienībā; ziemas
mēnešos izmēģināja arī Latvijā tolaik vēl nepazīstamo hok. Vēlāk – kad
Jansons mācīja latviešiem hok., Jurgens viņam asistēja. Hok. aizs., reizēm
– uzbr. Wanderer (31). ASK vienības (32–37) viedotājs un apmācītājs,
trīskārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (32–37), četras reizes piedalījās
PEČ, vienreiz – OS. LZSS Hokeja sekcijas vadītājs (37–39). Pēc kara –
Monreālas latviešu sporta kluba priekšsēdētājs. Par nopelniem sportā
apbalvots ar Viestura Nopelnu krustu.
JURZINOVS Vladimirs
(20.02.40.). Uzbr., tren. Spēlēja Maskavas Dinamo (kopš 54; meistark.
58–72). Septiņkārtējs PSRS vicečempions, PSRS kausa ieguvējs. PSRS
izl. dal. (61–69). Divkārtējs pasaules un Eiropas čemp. Vispasaules
universiādes čemp. Gara auguma, fiziski spēcīgs, izcēlās ar asiem
caurgājieniem pa centru, lielisku manevrēšanas spēju, virtuozu nūjas
tehniku, labi kombinēja. Tamperes Koo-Vee sp. tren. (73–74). Tren.
Maskavas Dinamo (74–80; 89–92), trīs reizes aizvadīja kom. līdz uzvarai
PSRS čempionātā, vienreiz – PSRS kausā. Rīgas Dinamo (81–89);
aizvadīja kom. līdz 2.vietai PSRS čempionātā. PSRS izl. (75–87, 92),
septiņreiz aizvadīja kom. līdz uzvarai PČ, trīsreiz – OS. Krievijas izl.
(98). Turku TPS (kopš 92). Aizvadīja TPS līdz uzvarai Eirolīgā (97) un
Eiropas superkausā (98). Latvijas izl. konsultants PČ Bratislavā (95–B)
un Somijā (97). LPSR un PSRS Nop. bag. tren.
KAMPMANIS Aivars
(04.09.42. Rīgā). Spēl., tren. Spēlēt sāka Baltkrievijas čempionātā (64–
66); bija Novopolockas sp. tren. Guva panākumus arī citos sporta veidos
– Baltijas kara apgabala kom. Pretgaisa aizsardzības sistēmas čemp.

basketbolā. 1980. gadā sāka organizēt hok. dzīvi Ķekavā – izveidoja
laukumu, trenēja kom. (līdz 93). Aizvadīja Ķekavas Sāgu līdz uzvarai 1.
neatkarību atguvušās Latvijas čempionātā, startēja Eiropas čempionu
kausā. Kad hok. Ķekavā panīka, izveidoja florbola kom.
KARTOVIŠČENKO Jevgeņijs
Vārts. Gorkijas Torpedo (līdz 61), Rīgas Daugavā (62–66). Vietējās
sac. LMR (67–74).
KATLAPS Ulvis
(20.03.68. Rīgā). Aizs, sp. darb. Spēlēt sāka 7 g. vec. Pirm. tren. –
Bauris. Latvijas Bērzā (83, 85–86), Jaunatnes izlasē (84), Dinamo (87),
Sāgā (kopš 95), Essamikā (96). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac.
Latvijas Bērzā (84–85), Dinamo (86–91), RASMS (88–89). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. PSRS jaun. (86) un jun. (88) izl.
dal. Pasaules jun. čempionāta sudraba medaļas laureāts. AEHL
vicečempions Juniora sastāvā (96). NCAA – Wisconsin Badgers (93–94).
Latvijas izl. dal. (94–97). Piedalījies PČ Kopenhāgenā (94–B). Latvijas
jaun. hok. kluba dibinātājs (kopā ar A.Siliņu). LHF viceprezidents.
KAVERSKIS Jānis
(11.12.52. Daugavpils raj.). Ogres Essamikas prezidents un saimnieks
(kopš 93). Sniedzis lielu ieguldījumu Essamikas uzvarā LHL (97) un
Juniora uzvarā AEHL (97).
KAŽBEROVS Aleksandrs
Uzbr. Dinamo (62), Jelgavā (68–72), LMR (73–74). LPSR 3. ziemas
spart. čemp. Savienības sac. Daugavā (Dinamo 65–68).
KERČS Aleksandrs
(16.03.67. Arhangeļskā). Uzbr. Spēlēt sāka Arhangeļskas Spartakā (77;
meistark. 82). Latvijas Bērzā (84–85), Dinamo (86), Pārdaugavā-II (93),
Aliansē (96). Trīskārtējs rep. čemp, LHL izslēgšanas turn. uzvarētājs.
Savienības sac. Latvijas Bērzā (85), Dinamo (85–91), Rīga-Stars (92),
Pārdaugavā (93, 95). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts.
Pasaules jun. čempionāta dal. AHL – Cape Breton Oilers (94),

Providence Bruins (95), NHL – Edmonton Oilers (94). Biel (95),
Landsberg (97), Tappara (98). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ
Slovēnijā (93–C), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn.
Šefīldā (93) un Rīgā (96). Izceļas ar lielisku nūjas tehniku, taču reizēm
pārlieku aizraujas ar ripas vadīšanu, vilcinādamies mest uz vārtiem.
Labāko sniegumu nodemonstrēja OS atlases turn. Šefīldā un PČ Somijā.
KESLERS Herberts.
Spēl. Union (32–39). Divkārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (32–
33). Piedalījies PČ (33).
KLĀVS Edgars
saukts “Klāviņš”, “Klasiņš” (20.07.13. Rīgā–28.08.83. Rīgā). Uzbr.,
tiesn., tren. US (35–40, 42–44). Trīskārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl.
dal. (35–40). Četrreiz piedalījies PEČ, vienreiz – OS (rezervē). Dinamo
(40, 46), VEF (56). Divkārtējs rep. čemp. LPSR izl. dal. (46). Pēc kara –
viens no aktīvākajiem padomju hok. skolotājiem, sniedza konsultācijas
Maskavā, pārtulkoja krieviski hok. noteikumus. Sagatavoja pirmo pēckara
hok. noteikumu izdevumu Latvijā. Savienības sac. Dinamo (Daugavā;
47–52; sp. tren. 49–50, 52). Neraugoties uz sīko augumu, bieži pārsteidza
pretinieku vārtsargus. Izcēlās ar labu slidotprasmi, ātrumu, pārdomātām
piespēlēm un izrāvieniem. Trenēja jaun. (56–64), LPSR izl. PSRS B
klases čempionātā (59), Daugavu (61). Ievērojamākais audzēknis:
Balderis. Dinamo administrators (69–73). Rep. kat. tiesn. Vadīja hok.
tiesn. seminārus. Vissavienības kat. tiesn. futbolā, vairākkārt iekļauts
PSRS 5 labāko futbola tiesn. sarkakstā, vadīja starpt. valstsvienību spēles.
KLEINOPS Viesturs
saukts “Švamme” (14.05.23. Rīgā). Uzbr. Dinamo II (41), US (42), US II
(43–44). Augsburg (47–49). Dienvidvācijas čemp. ASV – Capitol (49). 14
gadus trenēja bērnus, aizvadot savu kom. līdz štata čemp. titulam. Dzīvo
ASV.
KLODĀNS Juris
(25.05.74. Rīgā). Vārts. RASMS (91), Pārdaugavā (92–93), Latvijas
Zeltā (94). Rep. čemp. Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā

(94–95), Voroņežā (kopš 96). Latvijas jun. (94) un pieaugušo (kopš 94)
izl. dal. Piedalījās PČ Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn.
Rīgā (96).
KĻAVIŅŠ Eduards
(24.11.39. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Dinamo (ap 55); pirm. tren. –
Straupe. Savienības sac. Daugavā (59–67), Saratovā (68).

KĻINŠOVS Aleksandrs
(11.02.48. Maskavā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka Maskavas Spartakā
(meistark. 66–68). Rīgas Dinamo (69–77). Vietējās sac. Latvijas Bērzā
(sp. tren.; 82), 9.maijā (83–84), Vecmeistarā (līdz 90). Nenogurdināms
cīnītājs, īpaši mazākumā, presingojot un organizējot straujus
pretuzbrukumus. Izcēlās ar ātru slidojumu un spēcīgu metienu no labās
malas. Trenēja Latvijas Bērza meistark. (80–82), Dinamo jun. un jaun.
(83–85, kopš 89). Juniorus aizvadīja līdz 2.vietai PSRS čempionātā, jaun.
izl. – līdz 2.vietai vissavienības sporta spēlēs. Narvā (86), Tallinā (87–
88). Latvijas jaun. izlasē (95–96). Vietējās sac. vadīja Dinamo (84, 89),
BHS (94–95), Lido (95, 98).
KNIRKS Valerijs
(15.03.51. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka VEF (65–66); pirm. tren. Bauris.
RVR (67–70), Latvijas Bērzā (78–84) RPI (85–90), Vecmeistarā (91–94),
Dispečeros (96), Bolder (97). Seškārtējs rep. čemp. Savienības sac.
Dinamo (70), RVR (73), Latvijas Bērzā (74–77).
KOBZEVS Igors
(1947). Aizs. Spēlēja Maskavas Dinamo, Rīgas Dinamo (72–78),
Latvijas Bērzā (78–79).
KOŅECKIS Ēriks
(09.02.20. Rīgā). Spēl., tren. Spēlēt sāka ASK (36; pamatsastāvā 39–40,
42–43). Latvijas čemp. Latvijas izl.; piedalījās PČ Šveicē (39). RDKA
(41). Pēc kara – Augsburg (48), Preussen Krefeld (49–51), EV Krefeld
(52–55), Mannheim (57–59), Eintracht Dortmund (60). Dienvidvācijas

čemp. Divkārtējs Vācijas čemp. Tren. (52–78). Aizvadīja EV Krefeld līdz
VFR jaun. meistartitulam, Eintracht Dortmund – līdz VFR virslīgai.
Trenējis arī Westfalen, Mannheim, Kassel (83; padomnieks). “Lielās
nozīmes” laureāts (57).

KRASTIŅŠ Gunārs
saukts “Spicais” (21.01.38. Rīgā). Centra uzbr., tren. Spēlēt sāka VEF
jaun.; pirm. tren. R.Pakalns. Daugavā (Dinamo; 56–70), RVR (68).
Vietējās sac. RVR sp. tren. (68, 71–73). Četrkārtējs rep. čemp. Ātrs un
tehnisks, prasmīgi organizēja saspēli, mainīja spēles ritmu, izcēlās ar
augstu rezultativitāti. Vislabāk bija saspēlējies ar Salceviču un Bušu.
Labprāt pakļāva savas dotības kom. interesēm, veica “melno darbu”.
Savaldības un izturības paraugs, lielisks kom. kapteinis. Latvijas Bērza
hok. sk. tren. un direktors (kopš 73), viens no specializēto hok. klašu
idejas autoriem. Rep. čempionātā vadīja Latvijas Bērzu, trīsreiz izcīnot
rep. čemp. titulu, kā arī Jaunatnes izlasi un Essamiku (kopš 94);
savienības sac. – RVR (Latvijas Bērzu; 68, 71–73, 75). Aizvadīja
RASMS līdz PSRS jun. čempionāta fin. turn. Latvijas jaun. un jun. izl.
tren. (kopš 94). Aizvadīja jun. līdz uzvarai PČ atlases turn. Slovakijā un C
grupas turn. Spānijā. Ievērojamākie audzēkņi – Katlaps, Sējējs, I.Tomans,
A.Vītoliņš, H.Vītoliņš III. Sporta gaitu sākumā bija daudzološs futbolists,
spēlēja rep. jaun. izl., Daugavas meistark.
KRAULIS Antons
(04.06.44. Dagdas raj.). Spēl., tren., tiesn. Spēlēt sāka Daugavas
stadiona komandā (59); pirm. tren. – Klāvs. RVR (63). Savienības sac.
Ufā (64), Saratovā (65), Daugavā (Dinamo; 66–68), RVR (69; 71), Intā
(72). Vietējās sac. Latvijas Bērzā, Juvelierī, Vecmeistarā (92–93). Rep.
čemp. Kopš septiņdesmito gadu sākuma – sp. tren. Tiesn., tiesājis
savienības sac.
KRIKUNOVS Vladimirs
saukts “Mužiks” (23.04.50. Kirovočepeckā). Aizs., tren. Spēlēt sāka
Kirovočepeckas Olimpijā (60; meistark. 66–72). Saratovas Kristālā (73–
76), Maskavas Kriļja Sovetov (76), Rīgas Dinamo (77–82), Minskas

Dinamo (83–84). PSRS izl. dal. (76–79). Piedalījies Kanādas kausā (76).
Tren. Minskas Dinamo (85–91), Jeseņices Acroni (92–93), Celje (94–96),
Slovēnijas izl. (96), Jekaterinburgas Spartakā (97), Jekaterinburgas
Dinamo-Enerģija (98). Aizvadīja Minskas Dinamo līdz uzvarai 1. līgā un
nostiprinājās augstākajā līgā. Divreiz aizvadīja Jeseņici līdz Slovēnijas
čemp. titulam.

KRŠEMINSKIS Anatolijs
(26.03.46. Odesā–14.08.80. Kamčatkā). Uzbr. Pirm. tren. – Ronis. RVR
(līdz 65). Savienības sac. Daugavā (Dinamo; 65–72), Saratovā (73),
Latvijas Bērzā (74), Miļkovā (Kamčatkā; 75–80). Ātrs, liela auguma,
apveltīts ar spēcīgu metienu. Miļkovā bija viens no pirmajiem hok. dzīves
organizētājiem – sp. tren., stadiona celtniecības darbu vadītājs; pēc nāves
šis stadions nosaukts Kršeminska vārdā.
KRŪMIŅŠ Juris
(01.05.62. Jūrmalā). Uzbr., aizs., tren. Spēlēt sāka 7 g. vec. Latvijas
Bērza hok. sk.; pirm. tren. – Spāde. Ķekavā (80), Dinamo (81). Rep.
čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā (82–90; sp. tren. 90). Vācijā –
Dortmund (91–95). Tren. Dortmund atbildīgais par jaun. kom. treneriem
(kopš 96).
KUPAKS Artūrs
(14.07.73. Rīgā). Aizs. Pirm. tren. – G.Siliņš. Vietējās sac. Jaunatnes
izl. (89), Dinamo (90), RASMS (91), Pārdaugavā (92–93). Divkārtējs
rep. čemp. Savienības sac. RASMS (91–92), Rīga-Stars (92),
Pārdaugavā (93–94). Ziemeļamerikā ECHL Greensboro Monarchs (95),
Toledo Storm (97), Čīspīkas Icebreakers (98), CoHL Detroit Falcons
(96), IHL LasVegas Thunder (97), UHL Porthūronas Bordercats (98),
AHL Springfīldas Falcons (98), Hershey Bears (98). Latvijas jaun. (93),
jun. (93) un pieaugušo (kopš 93) izl. dal. Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C),
Kopenhāgenā (94–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93).
KUPČS Jānis

(26.11.38. Rīgā). Uzbr., tren. Pirm. tren. – tēvs Alfrēds, bijušais SSS
hokejists. Spēlēja VEF, Lokomotīvē. Jaun. tren. (kopš 62) VEF, Daugavā,
RVR, Dinamo, Latvijas Bērzā. Vietējās sac. vadījis Dinamo, Ķekavu,
Hanza/LJS. LVFKI pasniedzējs, Pedagoģijas zinātņu doktors.
KURMELIS Hermanis
(18.05.35. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dzelceļnieku sporta klubā (49–55,
61, 64–66); pirm. tren. Auziņš. Daugavā (56–60). Ātrs un tehnisks. 1960.
gadā Kaļiņinā guva smagu galvas traumu, pēc kuras meistark. vairs
neatgriezās. RER (62).
KUŠĶIS (KUŠKE) Herberts
saukts “Štihs” (05.03.13. Rīgā – 29.12.94. Toronto). Viens no labākajiem
Latvijas pirmskara vārts. Spēlēja Union (31–34), ASK (35–40). Seškārtējs
Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (32–39). Sešas reizes piedalījies PEČ,
vienreiz OS. Sevišķi izcēlās 1932. gadā EČ Berlīnē, kur, Latvijai debitējot
starpt. arēnā, speciālisti īpaši atzīmēja tieši Kušķa sniegumu. Pēc kara
dzīvoja Dānijā, vēlāk – Kanādā.
KUZŅECOVS Anatolijs
(01.01.46. Altaja nov.). Uzbr., tiesn. Spēlēt sāka Daugavas stadiona
komandā (RVR; 59, 61–64); pirm. tren. – Klāvs. Prokopjevskas Šahtjor
(64), Daugavā (Dinamo; 65–71), RVR (72). Vietējās sac. RVR, HAR,
Juvelierī, Vecmeistarā. Rep. čemp. Proletāriešu raj. kom. sastāvā uzvarēja
LPSR 3. ziemas spart. Tiesn. (kopš 79); vissavienības kat. (83). PSRS
augstākajā līgā aizvadījis ap 70 spēļu. Iekļauts PSRS 10 labāko tiesn.
sarakstā (85).
KVĒPS Jānis
saukts “Doks” (13.10.40. Cesvainē). Rīgas Medicīnas institūta
absolvents. Spēlējis rep. basketbola meistarsacīkstēs RMI sastāvā. Ārsts
Rīgas hok. meistark., dažāda ranga Latvijas izl. (kopš 21.01.67.). Bijis
līdzdalīgs visos lielākajos Latvijas hok. panākumos: iekļūšanai PSRS
čempionāta augstākajā līgā, sudraba medaļu izcīnīšanā, Latvijas izl.
uzvarās PČ C grupā, B grupā, veiksmīgā debijā A grupā. Patlaban strādā
Novitargā (kopš 97). Aukstasinības un optimisma iemiesojums.

ĶESTERIS Nikolajs
Aizs. Spēlēja Dinamo-II (46), savienības sac. Dinamo (Daugavā; 47,
50–55), Daugavā PSRS čempionāta B grupā (48).
LAPAINIS Roberts
saukts “Mazais kanādietis” (10.09.13. Seces pagastā–1947 Rīgā). Viens
no izcilākajiem Latvijas pirmskara vārts. Spēlēja US (33–40, 42, 44),
ASK (43). Divkārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (35–40). Četras
reizes piedalījās PEČ, vienreiz – OS, divreiz – akad. PČ. LPSR čemp.
Dinamo vienībā (41). Savienības sac. Dinamo (47). Izcēlās ar
bezbailīgiem izskrējieniem no vārtiem. Sevišķi veiksmīgi spēlēja 1938.
gada PČ Prāgā.

LAVIŅŠ Rodrigo
(03.08.74. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Latvijas Bērza hok. sk. ap. 4 g. vec.
Pirm. tren. – Bisenieks. Vietējās sac. RER (90), Pārdaugavā (92–93).
Latvijas čemp. Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā (93–94).
Ziemeļamerikā ECHL Raleigh Icecaps (95), Tallahassee Tiger Sharks
(95–97), CoHL Muskegon Fury (97), WCHL Takomas Sabrecats (98),
IHL Lasvegasas Thunder (98). Latvijas jaun. (93–94), jun. (93–94) un
pieaugušo (kopš 93) izl. dal. Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Eindhovenā
(96–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un Rīgā (96).
LAVRENOVS Boriss
(09.05.57. Preiļos). Rīgas Dinamo meistark. zinātniskajā brigādē (kopš
77), meistark. un Latvijas izl. hokejistu masieris (kopš 81).
LEGZDIŅŠ Jānis
(18.12.29. Tukumā). Vārts., tren. Pirm. tren. – Arv.Pētersons. LVFKI
absolvents (54). Organizēja hok. dzīvi Tukumā: iekārtoja laukumu,
trenēja un pats spēlēja par vārts. (54–60). Aizvadīja kom. līdz 4.vietai
LPSR A grupā un LPSR kausa finālam. Ievērojamākais audzēknis
Apsītis. Latvijas jaun. čemp. un rekordists augstlēkšanā.

LEJA Arno
(01.02.36. Rīgā). Spēl., tiesn. Spēlēt sāka Lokomotīvē (ap. 50–56, 60–
61); pirm. tren. – Auziņš. Savienības sac. Daugavā (56–60). Vietējās sac.
RER (62–69), Latvijas Bērzā (69). Seškārtējs rep. čemp. Dēls Armands
Rīgas Sporta pilī hok. spēļu laikā spēlē muzikālo pavadījumu.
LEVITANS Jūlijs
(1904–11.05.52. Rīgā). LPSR Futbola un hok. sekcijas prezidija
priekšsēdētājs, vissavienības kat. tiesn. futbolā (46), īpaši labi sagatavots
teorētiskā ziņā – pēc kara mācīja padomju futbola tiesn. “diagonālo”
tiesāšanas metodi. Sporta žurnālists – žurnāla “Fiziskā Kultūra”
līdzstrādnieks. Nomira futbola laukumā, tiesājot spēli.
LIBERTS Juris
(06.12.48. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā (62);
pirm. tren. – Rozenbergs. RVR (65–67), Juvelierī (77–79), Vecmeistarā
(90–95). Savienības sac. Daugavā (Dinamo; 67–76), Latvijas Bērzā (76).
LIEPIŅŠ Aleksandrs
(09.08.1900. Valmieras pag.). Ar panākumiem spēlēja bendija izl., ilgus
gadus (28–37) bija LZSS Bendija (resp. hokeja) sekcijas vadītājs.
Apbalvots ar Trīszvaigžņu ordeni un Atzinības krustu.
LIEPIŅŠ Juris
(11.01.42. Rīgā–10.01.86. Rīgā). Aizs. RVR (61–62), HAR (74),
AEAR (75), Juvelierī (76–78, 80). Trīskārtējs rep. čemp. Savienības sac.
Penzas Dīzelistā (63), Daugavā (Dinamo; 64–70), RVR (71–72), Noriļskā
(73).
LINDENBERGS Jūlijs
Uzbr. Union (32–34). Divkārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal.,
piedalījies EČ (32).
LINKĒVIČS Jevgeņijs
(1963 Rīgā). Spēlēt sāka Dinamo hok. sk.; pirm. tren. Bauris. Rep.
čemp. Dinamo sastāvā. Latvijas Bērza hok. sk. tren. (kopš 84). Aizvadīja
RASMS jun. līdz PSRS čempionāta fin. turn. Vietējās sac. trenējis

Jaunatnes izl. (88), Dinamo (89), RASMS (90), RER (91), Pārdaugavu
(92–93), “Aliansi” (95). Aizvadīja līdz rep. čemp. titulam RASMS un
Pārdaugavu. Latvijas jun. izl. tren. (93). Strādā ASV vasaras
treniņnometnēs (kopš 94).
LIPMANS Kirovs
(05.11.40. Liepājā). LHF līdzbiedrs (kopš 91), LHF prezidents
(94.sept.–95.nov.).
LUBKINS Vladimirs
saukts “Plastilīns” (06.07.53). Uzbr. Spēlēt sāka Permas Molot (62;
meistark. 70–75, 77), Sverdlovskas Automobilistā (75), Maskavas
Spartakā (77–78), Rīgas Dinamo (79–88), RASMS (92). Komandas
kapteinis Dinamo sudraba sezonā. Francijā – Amjēnā (89–91). Vietējās
sac. Vecmeistarā (92), Latvijas Zeltā (93).

MACIJEVSKIS Aleksandrs
(26.06.75. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo hok. sk. (ap. 82–91); pirm.
tren. Bisenieks. Pārdaugavā (92–93, 95), Hokeja centrā (94), Juniorā
(96). Divkārtējs Latvijas čemp. Savienības sac. Pārdaugavā (94–95).
AEHL vicečempions Juniora sastāvā (96). Somijā Kouvolas KooKoo
(97), Lapenrantas Saipa (98). Latvijas jaun. (93), jun. (93–95) un
pieaugušo (kopš 95) izl. dal. Piedalījies PČ Eindhovenā (96–B), Somijā
(97). Sevišķi veiksmīgi nospēlēja 1995/96 gada sezonā, kad kļuva par
AEHL rezultatīvāko spēlētāju un LHL labāko uzbr.
MAGONIS Uģis
(08.03.65. Rīgā). Spēl., sp. darb. Spēlēt sāka Dinamo hok. sk. (72–82);
pirm. tren. – Kupčs. “Vārpas” čempionātā Siguldā (82). Vienu sezonu
Ļeņingradas čempionātā Kirova rūpnīcas kom. Pēc tam izveidoja klubu
Hanza/LJS, kurā spēlē arī pats (kopš 92). LHF viceprezidents, vēlāk
prezidents (kopš 1995. g. nov.).
MALOVS Vjačeslavs

(08.08.45. Maskavā). Uzbr. Spēlēt sāka Maskavas Dinamo (ap 55;
meistark. 61–63). Minskā (64), Kaļiņinas ASK (65–67), Jaroslavļas
Torpedo (68–69), Rīgas Dinamo (70–71), RVR (72–73), Latvijas Bērzā
(74–75). Vietējās sac. Latvijas Bērzā (74, 77–83), Juvelierī (76).
Septiņkārtējs rep. čemp. Latvijas Bērza hok. sk. tren. Ievērojamākais
audzēknis – J.Krūmiņš.
MANDRIKS Vladimirs
Uzbr. Spēlēja RVR (69–71, 73), Latvijas Bērzā (82–83), 9.maijā (84–
85). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RVR (Latvijas Bērzā; 69–70,
73–80), Dinamo (77).
MATICINS Andrejs
(30.01.63. Čerepovecā). Aizs. Spēlēt sāka Čerepovecas Metalurgā.
Vietējās sac. Ķekavā (80), Dinamo (81). Rep. čemp. Savienības sac.
Latvijas Bērzā (81–82), Rīgas Dinamo (82–91). PSRS čempionāta
sudraba medaļas laureāts. Pasaules jun. čemp. Somijā Ässät (92),
Kouvolas KooKoo (93). Zviedrijā Folingbo Flyers (94–95), Lycksele (96),
Tyngsryd (kopš 97). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā
(93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B),
Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un Rīgā (96).
MĀRŠS Lerijs (Marsh Larry)
(dz. ap. 1913. Monreālā). Latvijas izl. tren. (39). Ieradās Rīgā kā
Budapeštas Ferencvaros spēl., pēc aizvadītajām draudzības spēlēm
piekrita uzaicinājumam sagatavot Latvijas izl. PČ. Monreālas koledžas un
fiziskās audzināšanas augstskolas absolvents. Hok. spēlējis kopš bērnības.
MELLUPS Harijs
saukts “Heikelis” (22.11.27. Rīgā–07.01.50. Sverdlovskā). Vārts. Pirm.
tren. – vecākais brālis Augusts un Georgs Jankovskis. Spēlēt sāka US
(44). Rep. čemp. Dinamo sastāvā (46). LPSR izl. (46). Savienības sac.
Dinamo (47–49), Maskavas GKS (50). Viens no visu laiku izcilākajiem
Latvijas vārts. Allaž nosvērts, apveltīts ar lielisku reakciju. Ļoti labi
spēlēja ar nūju un tvēra ripas. Nekad nesamierinājās ar zaudējumu.
Maskavas izl. (būtībā – PSRS izl.) sastāvā piedalījās leģendārajās spēlēs
pret Prāgas LTC. Nodarbojās arī ar futbolu, boksu, basketbolu, tenisu,

visur gūdams lieliskus panākumus. Kopā ar GKS kom. traģiski gāja bojā
lidmašīnas katastrofā Sverdlovskā.
MENCĒNS Viesturs
(12.07.31. Gulbenes raj.). Spēl., tiesn., sp. darb. Spēlēja Lokomotīvē
(53–66). Divkārtējs rep. čemp. Tiesn. Nacionālās kat. Goda tiesn. Rīgas
FKSK hok. instruktors (kopš 56). Vissavienības kat. tiesn. vieglatlētikā,
piedalījies Maskavas OS tiesāšanā.
MICĪTIS Anatolijs
saukts “Hašeks” (24.07.41.–07.04.90. Rīgā). Vārts. Spēlēt sāka
Lokomotīvē; pirm. tren. Auziņš. RVR (61–62), ASK (63). Rep. čemp.
Savienības sac. Daugavā (Dinamo; 62–73), Latvijas Bērzā (74–76).
MUŠKE Kārlis
(16.05.21. Rīgā–27.08.81. Rīgā). Uzbr., tren. US (37–40, 42–43).
Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (39–40). Vienreiz piedalījās PEČ (39).
LPSR čemp. Dinamo sast. (41). Pēc kara trimdā Vorkutā apmācīja
vietējos hokejistus, futbolistus un basketbolistus; pats spēlēja līdz
sešdesmito gadu beigām. Iekļauts Komi basketbola un futbola izl. No
izsūtījuma atgriezās 1981. g. sākumā, tā paša gada augustā mira.

MŪRNIEKS Osvalds
Spēl. un hok. dzīves organizētājs Talsos (48–51) un Cēsīs (54–56, 60; 64).
NAGOBADS Visvaldis Georgs
saukts “Mazais” (18.11.21. Rīgā). Uzbr. US–II (39–43). Medicīnas
doktors (50). Pirmais latviešu ārsts, kurš ieguvis Fellow American
College Sports Medicine grādu (84). Sporta ārsts Minesotas universitātes
hok. kom. (kopš 58), ASV hok. izl. (60–90), Minnesotas North Stars (84–
91), ASV ziemas olimpiskajā kom. (68–88). IIHF Medicīniskās komitejas
līdzbiedrs (kopš 90). Dzīvo ASV.
NAUMOVS Sergejs

(04.04.69.). Vārts. Latvijas Bērzā (87–88). Rep. čemp. PSRS jun.
čempionāta bronzas medaļas laureāts. Savienības sac. RASMS (87–91),
Dinamo (90–91), ACSK (92–93), Pārdaugavā (94). Ziemeļamerikā –
Sakramento (95), WCHL San-Diego Gulls (96, 98), IHL Longbeach Ice
Dogs (97). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījās PČ Slovēnijā (93–C),
Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), OS atlases turn. Šefīldā (93) un
Rīgā (96).
NAZAROVS Vjačeslavs
(01.09.49. Maskavā). Aizs., tren. Spēlēt sāka Maskavas Dinamo jaun.
(61). PSRS jaun. čemp. sudraba medaļas laureāts. Rīgas Dinamo (69–84),
Latvijas Bērzā (82). Viens no ilggadīgākajiem PSRS II izl. dal. (75–85).
Uzbrūkošā tipa aizs. Neraugoties uz samērā mazo augumu, izcēlās ar
drosmi, cīņassparu. Otrais treneris Latvijas Bērzā (85), Dinamo (80, 86–
88). Dinamo administrators (88–91). Vietējās sac. Ķekavas un CSDD (96)
sp. tren. Latvijas sieviešu izl. tren. (kopš 96).
NIKLASS Arvīds
(01.11.21. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Dinamo (48–49, 55); pirm. tren.
Volgasts. Lokomotīvē (56–60). Trīskārtējs rep. čemp., rep. kausa ieguvējs.
Savienības sac. Daugavā (50–54). Lielisks futbolists, spēlēja pirmajā
LPSR futbola meistark. – Rīgas Dinamo. Dinamo sporta biedrības tren.
NORĪTIS Haralds
saukts “Mazais” (08.07.27. Rīgā). Uzbr. US II (42–43), US I (44),
Augsburg (48). Dienvidvācijas čemp. Hokejista karjera izbeidzās pēc
smaga kreisā elkoņa savainojuma. Latvijas jaun. čemp. futbolā. Kopš
1951.g. dzīvo Goldkoustā, Austrālijā. Gleznotājs, augstāko mākslas
izglītību ieguvis Nacionālajā Mākslas skolā Sidnejā. Latvijas Mākslinieku
savienības biedrs.
ŅIKIFOROVS Aleksandrs
(20.03.50.). Aizs. RVR (68, 71, 73), Latvijas Bērzā (74, 77), Dinamo
(75–76), Ķekavā (78–79), RER (86–89), 2.AK (90), Vecmeistarā (91–92),
NIK’s–Brih (kopš 93). Deviņkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RVR (68,
71), Latvijas Bērzā (77).

ŅIKITINS Vadims
(20.01.64.). Vārts. Jauniešu izl. (82), Aliansē (95), NIK’s–Brih (96–97).
LHL čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā (83–85), RASMS (86), Rīgas
Dinamo (87), Toljati Torpedo (88–89), Rīga-Stars (92), Toljati Ladā (93).
Čehijā Vitkovicē (94). Latvijas izl. dal. (95). Piedalījies PČ Bratislavā
(95–B).
ŅIŽIVIJS Aleksandrs
(16.09.76. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka 6 g. vec.; pirm. tren. – E.Vasiļjevs.
Pārdaugavā-II (92), Pārdaugavā-I (93), Hokeja centrā (94), Juniorā
(96). Divkārtējs Latvijas čemp. Savienības sac. Pārdaugavā (94–95),
Jaroslavļas Torpedo (kopš 96). Krievijas čemp. (97). Latvijas jaun. (93–
94), jun. (93–96) un pieaugušo izl. dal. (kopš 94), piedalījies PČ
Bratislavā (95–B) un Eindhovenā (96–B), OS atlases turn. Rīgā (96).
ODINCOVS Valerijs
(12.07.51. Jēkabpilī). Aizs. Spēlēt sāka RVR (kopš 65; meistark. 67–
69); pirm. tren. – Vītoliņš II. Rep. čemp. Savienības sac. RVR (68–69),
Rīgas Dinamo (69–80), Latvijas Bērzā (80). Eiropas jaun. čemp. PSRS II
izl. dal. (74–77). Vietējās sac. Juvelierī (81), 9.maijā (82–85, 84–85 sp.
tren.).
OGERČUKS Ļevs
(dz. ap. 1922 Krievijā). Spēlēja Daugavā (54–60). Vietējās sac. RVR
(62–63). Rep. čemp. Rīgas AVN bendija vienības sastāvā PSRS
meistarsacīkšu sudraba medaļas laureāts. Rīgas AVN futbola vienības
sastāvā daudzkārtējs rep. čemp.
OPITS Uldis
saukts “Opītis”, “Opis” (03.02.32. Daugavpilī). Vārts., tren., tiesn.
Spēlēja Daugavā (53, 55–61). Vietējās sac. VEF (52, 54, 56), sp. tren.
RER (62–63), Latvijas Bērzā (64–69). Divkārtējs rep. čemp. Trenēja
AEPR (63), Dinamo (70–76), Jaunatnes izl. (77), Ķekavu (77–79, 81–85),
Latvijas Bērzu (87), Vecmeistaru (90–95). Ķekavu aizvadīja līdz rep.
čemp. titulam. Dinamo hok. sk. tren. (17 gadus), Latvijas Bērza hok. sk.
tren. un administrators. Savienības sac. vadīja Dinamo jaun. un jun. (68–

78). Jun. aizvadīja līdz PSRS čempionāta fin. turn. RASMS
administrators (88, 92). Hok. veterānu kluba un sieviešu hok. aizsācējs
Latvijā. Trenē Laimu un Latvijas sieviešu izl. (kopš 91), aizvadot līdz
uzvarai EČ B grupā. Ievērojamākie audzēkņi: Freimanis, Hartmanis,
Ņikiforovs, V.Poļakovs, Prutāns, Šostaks.
OPUĻSKIS Juris
(21.04.69 Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (80); pirm. tren. –
Rode. Jauniešu izl. (84), 9.maijā (85–86), Latvijas Bērzā (87),
Pārdaugavā-II (93). PSRS jun. čempionāta bronzas medaļas laureāts.
Savienības sac. RASMS (86–91), Dinamo (90–91), Rīga-Stars (92),
Pārdaugavā (93–94). Ārzemēs Vítkovice (95), Schongau (95–96),
Geretsried (kopš 97). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā
(93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), OS atlases turn. Šefīldā
(93).
OZOLIŅŠ Sandis
(03.08.72. Siguldā). Aizs. Spēlēt sāka 6 g. vec.; pirm. tren. – Ūdris.
Ķekavā (88–89), RASMS (90). Rep. čemp. Savienības sac. RASMS (91),
Dinamo (91), Rīga-Stars (92). Pasaules jun. čemp. un sudraba medaļas
laureāts. Ziemeļamerikā IHL Kansas City Blades (92), NHL San Jose
Sharks (93–96), Kolorado Avalanche (kopš 96). Tērnera kausa ieguvējs,
Stenlija kausa ieguvējs. Trīsreiz piedalījies NHL All Stars spēlēs. Iekļauts
simboliskajā NHL zvaigžņu komandā. Latvijas izl. dal. (kopš 97).
Piedalījies OS atlases turn. Rīgā (96). Uzbrūkošā tipa aizs. ar iedzimtu
uzvarētāja psiholoģiju, lielu starta ātrumu un prasmi gūt vārtus. Viens no
rezultatīvākajiem NHL aizs. L.: Puče A. Haizivs Sandis Ozoliņš.– R.
1994
OZOLS Augusts
(16.08.08.). Uzbr. US (32–39). Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (36–38).
Divas reizes piedalījies PČ, vienreiz OS, divreiz akad. PČ.
PAEGLE Kārlis
saukts “Feldchen” (04.10.11. Rīgā–1998 Zviedrijā). Aizs. RFK (31–
32), ASK (33–40), RSK (42). Pieckārtējs Latvijas čemp. LPSR čemp.

Dinamo sastāvā (41). Latvijas izl. dal. (35–40). Četras reizes piedalījies
PEČ, vienreiz – OS. Izcēlās ar aukstasinību, pretinieku segšanas māku,
taktisko izpratni, turklāt spēlēja ļoti korekti. Divreiz piedalījās PČ galda
tenisā, vienreiz spēlēja Latvijas futbola izl.
PAKALNS Kārlis
(16.09.13.). Uzbr. US (34), ASK (35–40, 42–43). Trīskārtējs Latvijas
čemp. Pēc kara – Dinamo un LPSR izl. (46), VEF (50–51). Divkārtējs
rep. čemp.
PAKALNS Roberts
(07.11.11.–1986). Uzbr., tren. ASK (34–39, 44), ASK–II (42–43).
Pieckārtējs Latvijas čemp. RDKA (41). Pēc kara – Dinamo un LPSR izl.
(46). Savienības sac. Dinamo (47–48). Komandas kapteinis pirmajās
PSRS meistarsacīkstēs. Izcēlās ar labu starta ātrumu. VEF sp. tren. (50–
56). Divkārtējs rep. čemp. Divkārtējs Latvijas čemp. bendijā. Astoņus
gadus trenēja VEF futbolistus.
PANTEĻEJEVS Grigorijs
(13.11.72. Sahalīnā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (80, pieaugušo
kom. kopš 87); pirm. tren. Rode. Jauniešu izl. (88), Dinamo (89),
RASMS (90–91). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RASMS (88–92),
Dinamo (91), Rīga-Stars (92). NHL Boston Bruins (93–95), Islanders
(96). IHL Utah Grizzlies (96), Las Vegas Thunder (96), San Antonio
Dragons (97–98), Orlando Solar Bears (98). AHL Providence Bruins
(93–95). Latvijas izl. dal. (kopš 94). Piedalījies PČ Kopenhāgenā (94–B),
OS atlases turn. Rīgā (96).
PAVLOVS Igors
(01.01.65 Ļipeckā). Uzbr. PSRS jun. čemp. Maskavas Dinamo sastāvā.
Harkovas Dinamo (85), Rīgas Dinamo (86–91), Rīga-Stars (92). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. Vietējās sac. Dinamo (88). NHL
Boston Bruins (93). Vācijā Landsberg (kopš 93). Latvijas izl. dal. (kopš
96). Piedalījies PČ Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn.
Rīgā (96).

PELŠE Jānis
saukts “Jānītis” (20.08.32.–1997). Spēlēt sāka Lokomotīvē (51, 56, 60–
68), pirm. tren. – Auziņš. Rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (57–59).
PETROVSKIS ādolfs
Uzbr. Spēlēja US (31–32, 36–38), ASK (33–35). Trīskārtējs Latvijas
čemp. Latvijas izl. dal. (32–38). Piecreiz piedalījies PEČ, vienreiz OS,
divreiz akad. PČ. Izcēlās ar ļoti pārdomātām un precīzām piespēlēm, kā
arī prasmi atbrīvoties no sedzēja. Pēc kara dzīvoja ASV.
PĒTERSONS Arvīds
saukts “Petjka” (24.10.13.–06.07.85.). Uzbr., aizs., tren. ASK (32–36),
US (38–44). Seškārtējs Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (33–40). Piecreiz
piedalījies PEČ, vienreiz – OS un akad. PČ. LPSR čemp. Dinamo sastāvā
(41). Pēc kara US un LPSR izl. (46). Savienības sac. Dinamo (47);
Daugavas sp. tren. PSRS B klasē (48). Pirmais PSRS sp. m. hok. Latvijā
(49). Izcēlās ar izrāvieniem, veiklām māņkustībām un spēcīgiem
metieniem uz vārtiem. Trenēja Daugavu (50), vietējās sac. Dinamo (51).
Uzrādīja izcilas sekmes arī citos sporta veidos – gan basketbolā, gan
volejbolā kļuva par akad. PČ uzvarētāju; spēlēja arī futbolu. Ar izcilību
pabeidza Ļeņingradas Fiziskās kultūras institūtu, strādāja LVFKI (52–79),
docents. LPSR sieviešu izlašu treneris basketbolā un volejbolā.
Ievērojamākais audzēknis Bauris. D.: Hokejs.– R. 1951; 1955
PĒTERSONS Augusts
(08.07.17. Zaporožjē–29.10.91. Rīgā). Vārts. Spēlēja Daugavā (49–50).
Vietējās sac. Dinamo; rep. čemp. Jau 48. gadā izgatavoja sev masku, taču
neuzdrīkstējās to lietot. Peldētāju un daiļlēcēju tren. un vissavienības kat.
tiesn. peldēšanā.
PĒTERSONS Ēriks
(07.10.09. Rīgā–29.06.87. Mičiganā). Uzbr. RFK (32–35). Latvijas izl.
dal. (32–33). Divreiz piedalījies PEČ. Izcēlās ar ātrumu, pārdomātām
piespēlēm, izrāvieniem un zibenīgiem metieniem uz vārtiem. Futbolā –
daudzkārtējs Latvijas čemp. un kausa ieguvējs. Aizvadījis vairāk spēļu
Latvijas izl. kā jebkurš cits pirmskara futbolists. Divus gadus bija izl.

sastādītājs un pārstāvis. Divreiz piedalījies akad. PČ. Vienreiz spēlēja
bendija izl. Pēc kara dzīvoja ASV.
PĒTERSONS Mārtiņš
Aizs. Dinamo (47–49). Vietējās sac. Dinamo (50, 52–53). Divkārtējs rep.
čemp.
PLAŠE Kārlis
(18.04.20. Maskavā). Spēl. US (46), VEF (49–58). Rep. čemp. Rep.
kat. tiesn., tiesājis PSRS čempionātā. Sabieriskais sp. darb. Latvijas kausa
ieguvējs futbolā RFK sastāvā.
PLĒTIENS Ilgvars
(12.05.57. Smiltenē). Aizs. Spēlējis Cēsīs (82, 89–91), Smiltenē (kopš
78). “Vārpas” čemp. Pasaules firmu spēļu čemp. Smiltenes hok. dzīves
organizētājs.
PLIKŠĶIS Ivars
(21.03.37. Rīgā). Spēl., tiesn. Spēlēt sāka Tukumā (56–59); pirm. tren.
– Legzdiņš. Kuldīgā (60), Brocēnos (61–62), AEPR (63). Tiesn. (62–92);
vissavienības kat., starpt. kat. Astoņdesmito gadu pirmajā pusē strādāja
par tren. Salacgrīvā. Futbolā – rep. kausa ieguvējs Brocēnu sastāvā.
Septiņdesmito, astoņdesmito gadu mijā – Latvijas Futbola federācijas
galvenais tren.
PLŪME Biruta
(20.09.43. Suģislavļā, Kostromas apg.). Daugavas Rīgas pilsētas
padomes hok. instruktore (kopš 66). Tiesn.–sekretāre daudzos turn., arī
starpt. – četru valstu jun. turn. Rīgā (80), “Izvestija” turn. Maskavā (82).
Vienīgā sieviete – vissavienības kat. tiesn. (82). Instruktore–metodiķe
Rīgas Sporta pilī (78–93). LHF Tiesn. komitejas atbildīgā sekretāre.
PLŪME Roberts
(16.05.1897. Jaunjelgavā–1956). Latvijas čemp. riteņbraukšanā, boksā,
slēpošanā, vieglatlētikā, modernajā pieccīņā, piedalījies gan vasaras, gan
ziemas OS (slēpošanā 24; riteņbraukšanā 28), darbojies vadošos amatos

Latvijas riteņbraucēju, basketbola, airētāju, smagatlētikas savienībās.
Piedalījies LZSS dibināšanā, LZSS valdes priekšsēdētājs (30–38),
Slēpošanas sekcijas vadītājs, Starptautiskās Hok. savienības delegāts.
Latvijas delegāciju vadītājs PČ hok. un OS. Piedalījies “Universitātes
Sporta” dibināšanā, Starptautiskās Studentu konfederācijas priekšsēdētājs,
un mūža Goda priekšsēdētājs. Darbojās Latvijas Olimpiskajā komitejā,
LOK un LSOA priekšsēdis. Pēc kara organizēja latviešu sporta dzīvi
bēgļu nometnēs Vācijā un Kanādā.
PODVIGS Kārlis
(06.11.45. Rīgā). Spēlēt sāka ap 12 g. vec. Pirm. tren. – Auziņš. Spēlēja
Latvijas Bērzā (68–70, 74–79), RVR (71–73), Vecmeistarā (92–93);
savienības sac. Krasnokamskā (67), RVR (71–72). Deviņkārtējs rep.
čemp. LPSR 3. ziemas spart. čemp. Latvijas Bērza hok. sk. tren. (68–79).
Viens no specializēto hok. klašu idejas autoriem.
POĻAKOVS Sergejs
(20.06.70. Vitebskā). Vārts. RASMS (89). Rep. čemp. Izcīnījis 2. un 3.
vietu PSRS jun. čempionātā. Savienības sac. RASMS (87, 89–92), Rīgas
Dinamo (91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93), Maskavas Dinamo (93–
94), Čerepovecas Severstaļ (95–97). Pasaules jun. čempionāta sudraba
medaļas laureāts.
POĻAKOVS Vitālijs
(23.02.59. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka ap 7 g. vec. Dinamo. Pirm. tren. –
Opits. Dinamo (74–78), Ķekavā (79), RER (87–88), 2.AK (89–90),
Sauriešos (91–92), NIK’s–Brih (kopš 93). Četrkārtējs rep. čemp.
Savienības sacensībās Latvijas Bērzā (77–81), Rīgas Dinamo (77–79),
Harkovas Dinamo (80–86), Tallinas Talleks (87). PSRS jaun. un jun. izl.
dal. Dinamo hok. sk. tren.
PONOMARJOVS Boriss Vladislava dēls
(1947 Krievijā–1992 Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Permas Molot (kopš ap.
60; meistark. 66–70). Rīgas Dinamo (71–75), Latvijas Bērzā (81), Kijevā.
Rep. čemp. Latvijas Bērza sastāvā (80). Ļoti rezultatīvs hokejists. Viltīgs,
ar elegantu spēles manieri, lieliski pārvaldīja ripu, ar juveliera precizitāti

raidīja to vārtos. Kopā ar Deņisovu un Safronovu veidoja Dinamo
triecienspēku. Minskas Dinamo tren. (90).
PUČE Armands
(21.11.68. Limbažos). Sporta žurnālists. D.: Haizivs Sandis Ozoliņš.–
R. 1994; Irbe kā mūris.– R. 1997
PURAVS Artūrs
(20.09.19. Rīgā). Spēl., tren., tiesn. Pirm. tren. – brāļi Zilpauši. VEF
(48–49), Dinamo (sp. tren., arī jaun. tren. 50–54), Spartakā (56), LVU
(RPI; 58–59). Divkārtējs rep. čemp. 5. vidusskolas fiziskās kultūras
skolotājs, basketbola un volejbola tren. Ievērojamākie audzēkņi: Jankavs,
Vulfs. Par basketbola tren. strādā joprojām.
PUTNIŅŠ Ludvigs
saukts “Ludis” (1920–1945). ASK (36–40, 42–44). Trīskārtējs Latvijas
čemp. Latvijas izl. dal. (37–40). Divreiz piedalījies PEČ. Stalta auguma,
apveltīts ar lielisku slidošanas prasmi, izcēlās ar zibenīgiem
caurgājieniem un precīziem metieniem uz vārtiem. Pirmskara Latvijas izl.
rezultatīvākais uzbr. Latvijas futbola izl. dal. Krita karā.
RAMANIS Pēteris
(08.04.24. Ādažu pag.). Aizs., tren., tiesn. Spēlēja ASK (kopš 32;
pamatsastāvā 42–43). Pēc kara Dinamo II (46), VEF (52), Lokomotīvē
(54–55), LVU (RPI; 54–59). Rep. čemp. un kausa ieguvējs. RPI tren.
LHF Tiesn. kolēģijas priekšsēdētājs (61–63). Nacionālās kat. Goda tiesn.
RASKOLOVS Anatolijs
(27.02.29. Vitebskas apg.). LHF prezidija vadītājs (65–92). Organizēja
Rīgas Sporta pils un “Daugavas” stadiona slēgtās halles celtniecību,
uzaicināja uz Rīgu tren. Vik.Tihonovu. Rezultātā hok. piedzīvoja īstu
uzplaukumu: krasi uzlabojās meistark. sniegums, pieauga hok.
masveidība, popularitāte līdzjutēju vidū, izveidojās labas tradīcijas. LHF
Goda prezidents (kopš 92).
REINBAHS Indriķis

(09.08.04.) Aizs. Union (31–35), LSB (38). Divkārtējs Latvijas čemp.
Latvijas izl. dal. (32–33); pirm. izl. kapteinis. Divreiz piedalījies PEČ,
vienreiz – akad. PČ. Ļoti stabils, inteliģents, aukstasinīgs, spēcīga
auguma hokejists, kuram grūti tikt garām. Bieži pārsteidza pretinieku
vārts. ar negaidītiem, spēcīgiem ripas raidījumiem. Pēc Latvijas
okupācijas 1940. gadā jau pirmajā nedēļā apcietināts, par viņa tālāko
likteni nekādu ziņu nav.
REPS Juris
saukts “Repsis” (26.03.44. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka Dinamo jaun.
(57); pirm. tren. – Bauris. Daugavas stadiona komandā (RVR; 58–62),
Ķekavā (82–85), Vecmeistarā (90–93). Divkārtējs rep. čemp. Savienības
sac. Daugavā (62–67), Maskavas Dinamo (68–77), Rīgas Dinamo (78–
81). Trīskārtējs PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts, četrkārtējs
bronzas medaļas laureāts, divkārtējs PSRS kausa ieguvējs. PSRS izl. dal.
(69–70). Ziemas universiādes čemp. Agresīvs, pašaizliedzīgs cīnītājs,
droši iesaistījās spēka spēlē. Izcēlās ar straujiem caurgājieniem, spēcīgiem
un negaidītiem metieniem no laukuma stūra ar kreiso roku. Tren. Dinamo
hok. sk., Latvijas Bērza hok. sk. (87–88). Vadīja Jaunatnes izl. (88),
Pārdaugavu (95), savienības sac. Latvijas Bērzu (82–84), Dinamo (89–
95). Latvijas jun. izl. tren. (93, 95); aizvadīja kom. līdz uzvarai PČ C
grupā Spānijā. Latvijas izl. tren. (94).
REŠETŅIKOVS Vladimirs
(01.11.47. Ufā). Vārts., tren. Spēlēja Ufā un Omskā. Kazahijas Nop.
bag. tren. Septiņdesmitajos gados vairākkārt aizvadīja Ustjkamenogorskas
Torpedo līdz godalgotām vietām PSRS jun. un jaun. čempionātos. PSRS
jaun. izl. tren. Kopš 1980. gada – Rīgā. Trenēja jaun. un jun. (80–89), jun.
aizvadot līdz PSRS čempionāta fin. turn. un līdz sudraba medaļām.
Vietējās sac. trenēja Ķekavu (80), Dinamo (81, 88), Jauniešu izl. (82),
RASMS (89), Aliansi (95–96). Aizvadīja līdz rep. čemp. titulam Dinamo
(81), RASMS (89). Aliansi aizvadīja līdz uzvarai LHL izslēgšanas turn.
(96). Deviņdesmito gadu sākumā trīs gadus strādāja Vācijā, Rēgensburgā.
RITUMS Ojārs

(29.12.22. Rīgā–01.04.82. Denverā). Spēl. US (42–44). Augsburg (47–
48). Sapulcināja Augsburgā latviešu hokejistus – trimdiniekus, palīdzot
izveidot tā dēvēto Letten Manschaft. 1948. gadā izceļoja uz Beļģiju un
spēlēja Lježas vienībā. Guva četrus vārtus spēlē, kurā Beļģijas sastādītā ar
6:3 pieveica ASV olimpisko izl. (52). 1953. gadā pārcēlās uz Denveru,
kur kādu laiku turpināja spēlēt hok., vēlāk pievērsās tenisam, jaukto pāru
sacensībās kļūdams par Denveras čemp.

RODE Ojārs
(18.12.39. Kokneses pag.). Tren. Pļaviņu hok. dzīves organizētājs (67–
78). Latvijas Bērza hok. sk. tren. (kopš 78). Savienības sac. RASMS un
Rīga-Stars otrais tren. (92). Laternā (kopš 96). Ievērojamākie audzēkņi:
Kļeščenogovs (viņš turpināja Pļaviņu hok. dzīves organizēšanu),
S.Naumovs, S.Ozoliņš, Panteļejevs, Razgals, Semjonovs.
RONIS Kārlis
(25.12.28. Rīgā–04.03.94. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka LVU jaun.
(ap. 13 g. vec.). US un LPSR izl. (46), Spartakā (48), Dinamo (54, 60–
62), RVR (65). Savienības sac. Daugavā (50, 52–58), bija kom. kapteinis.
Dinamo hok. sk. tren. Trenēja Dinamo (60, 62–63), AEAR (74),
savienības sac. Daugavu (58–59, 64–65). LVFKI absolvents, vēlāk –
pasniedzējs.
ROSTOVSKIS Raimonds
(14.09.1936. Rīgā–11.08.92. Rīgā). Aizs., treneris, tiesn., sp. darb.
Spēlēja Spartaka jaun., Dinamo (55), ASK (58), RER (59, 61–66).
Četrkārtējs rep. čemp. LMR kom. veidotājs un sp. tren. (67–68).
Aizvadīja kom. līdz uzvarai Rīgas čempionātā, padarīja to par vienu no
spēcīgākajām Latvijā. Izcilākais audzēknis – Vasiļonoks. Rep. kat. tiesn.
Sešdesmito gadu otrajā pusē LPSR FKSK valsts tren. futbolā.
ROZENBERGS Edgars
(27.05.29.). Spēl., tren. Pirm. tren. – Bauris (42). Spēlēja US (46, 50),
Daugavā PSRS čempionāta B klasē (48), Dinamo (49–51, 54), Latvijas
divīzijas kom. (51–53), sp. tren. Spartakā (55–56). Tren. Daugavas

stadiona komandu (RVR; 58–65, 68–69), AEAR (68–69), LVFKI (77–
79), LSPA (91–92). Rep. čemp. RVR sastāvā (sp. tren.). LPSR 3. ziemas
spart. uzvarētājs (64). Savienības sac. trenēja jaun., jun., Daugavu
(Dinamo; otrais tren. 60, 66–67, 72–76, 81–82), Latvijas Bērzu (82–83).
Tiesn. LHF Tren. padomes vadītājs. LVFKI Sporta spēļu katedras
vecākais pasniedzējs (69–70, kopš 83). Izcilākie audzēkņi: Grabovskis,
Hendelis, Kļaviņš, Kršeminskis, Liberts, J.Liepiņš, Odincovs, Spāde,
Strauts, Veiss, Vītoliņš II.
ROZENTĀLS Jānis
(13.09.24. Rīgā). Spēl., tren. Pirm. tren. – Auziņš. Spēlēja Talsos (48,
50–51, 55–56, 58, 60–61), Liepājas apgabalā (53), Kuldīgā (54).
Piedalījies Spartaka vissavienības meistarsacīkstēs Petrozavodskā (49).
Tren.; ievērojamākais audzēknis – Ziediņš.
ROZĪTIS Jānis
(ap. 1914–1942 Rīgā). Uzbr. RFK (33–36), US (37), ASK (38).
Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (36), piedalījies OS. Gāja bojā VEF
stadionā, bumbai sprāgstot.
RUBENIS Miķelis
(1933 Daugavpilī). Spēlēja Valmierā, Cēsīs, Rīgas meistarsacīkstēs,
bija tiesn. Sporta žurnālists, strādāja “Sporta” redakcijā, sarakstītjis
vairākas grāmatas par sportu, arī par hokeju. Futbola tiesn. no 16 g. vec.
Tiesāja vissavienības un starpt. spēles, vissavienības kat. (64), vairākkārt
iekļauts PSRS 10 labāko tiesn. sarakstā. Strādā Latvijas Futbola
federācijā. D.: Sešas sezonas.– R. 1975; Būt virsotnē.– R. 1980
SALCEVIČS Zigvards
(25.03.37. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka VEF (50–55); pirm. tren. –
R.Pakalns. Daugavā (Dinamo; 56–68), RVR (69). Vietējās sac. ASK
(60), Latvijas Bērzā (68–73). Divkārtējs rep. čemp. Smalks tehniķis, ātrs
sprinteris. Prasmīgi izmantoja pretinieku kļūdas. Sešdesmito gadu vidū
kopā ar Krastiņu un Bušu izveidoja rezultatīvāko Daugavas maiņu.
Dinamo hok. sk. tren. (69–74). Ievērojamākie audzēkņi: Gailis,
Golovkovs, V.Ņikitins. Vietējās sac. Dinamo (72), NIK’s–Brih (kopš 93).

Trīsreiz aizvadīja NIK’s–Brih līdz uzvarai rep. čempionātā. Rīgas
Dinamo administrators (74–91).
SAMOILOVS Vitālijs
(17.04.62. Rīgā). Vārts. Spēlēt sāka Dinamo (kopš 75); pirm. tren. –
G.Gailis. Dinamo (78, 81), Ķekavā (79–80), Latvijas Zeltā (93), Aliansē
(96). Rep. čemp., LHL izslēgšanas turn. uzvarētājs. Savienības sac.
Latvijas Bērzā (81–82), Rīgas Dinamo (82–89), Kijevas Sokil (90–91).
PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Eiropas jaun. čemp. un
labākais vārts. Pasaules jun. čempionāta dal. PSRS izl. dal. (87–88);
aizbrauca līdzi kom. uz Kanādas kausa izcīņu, taču laukumā netika. Kļuva
par olimpisko čemp., kaut gan atkal netika laukumā. Latvijas izl. rezerves
vārts. (93).
SAMOVIČS Broņislavs
(14.04.44. Rīgā). Vārts., tren. Pirm. tren. – Jevsejevs. Spēlēja RER (60),
RVR (61–63), savienības sac. Daugavā (63–64, 67), ACSK (64),
Kaļiņinas ASK (65–66), Maskavas Lokomotīvē (68–71), Saratovas
Kristālā (72–75). PSRS II izl. dal. Tren. Iževskas Ižstaļ (76–78), Kijevas
Sokil (79–90), Novitargas Podhale (91–92), Aliansē (96).
SEMERJAKS Jevgeņijs
(09.05.61. Intā). Uzbr. Spēlēt sāka Intā (67–78). Minskas Dinamo (79–
80), Latvijas Bērzā (81–82), Rīgas Dinamo (82–91). PSRS čempionāta
sudraba medaļas laureāts. Novitargas Podhale (92); Polijas čempionāta
bronzas medaļas laureāts, Ravensburg (93–94), Barcelona (kopš 95),
Spānijas čemp. Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā (93–
C), Bratislavā (95–B), OS atlases turn. Šefīldā (93).
SEMJONOVS Aleksandrs
(08.06.72. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo (82); pirm. tren.
Hmeļņickis. RER (86), RHS (87), Jaunatnes izl. (88), Dinamo (89),
RASMS (90), Pārdaugavā-II (93). Rep. čemp. Savienības sac.
Ļeņingradas ASK–2 (91), RASMS (92), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā
(93–95). Ārzemēs Hermes Kokkola (96), Vojens (kopš 97). Latvijas izl.

dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B),
Eindhovenā (96–B), Somijā (97).
SEŅINS Sergejs
(16.04.72. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka ap 7 g. vec.; pirm. tren. A.Skudra.
Dinamo (87–88), RASMS (89–91), Pārdaugavā (93), LB/Essamikā (97).
Četrkārtējs rep. čemp. PSRS jun. čempionāta sudraba medaļas laureāts.
PSRS jaun. čemp. Maskavas Dinamo sastāvā. Savienības sac. RASMS
(89–92), Dinamo (91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–95). AEHL
čemp. Juniora sastāvā (97). Peiting (94, 96), Pfronten (96), Čerepovecas
Severstaļ (97), Fredrikshavn (98). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies
PČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā (95–B), Somijā
(97).
SERŅAJEVS Vladimirs
(21.03.50. Penzā). Uzbr. Spēlēt sāka Penzas Dīzelistā (kopš 61,
meistark. 68–69). Kijevas Dinamo (70–71), Rīgas Dinamo (72–79),
Latvijas Bērzā (80). Vietējās sac. 9.maijā (82–83), RER (88–89),
Vecmeistarā (90–92), Lido (95–96).
SĒJĒJS Normunds
(12.02.68. Jūrmalā). Aizs. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (79); pirm. tren.
Krastiņš. Jaunatnes izl. (84), Latvijas Bērzā (85–87), Pārdaugavā-II (93).
Rep. čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā (85), RASMS (86–89),
Dinamo (88–89, 91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–94). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. Kouvolas KooKoo (95), Litvínov
Chemopetrol (96–97), Esenes Moskitos (98). Čehijas vicečempions.
Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā
(94–B), Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases
turn. Rīgā (96).
SILAVNIEKS Andrejs
(25.07.49. Balvu raj.). Firmas Sports-Lukss dibinātājs (93), kluba
Juniors dibinātājs un prezidents (kopš 96). Atbalsta dažādus hok.
projektus, noorganizēja konkursu “Hok. atdzimšana” (97). Dēls Edvīns –
Latvijas izl. rezerves vārts. (97).

SILIŅŠ Andris
(17.07.55. Ogrē). Tren., sp. darb. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (70–72);
pirm. tren. – Podvigs. RVR (72–73), Latvijas Bērzā (74, 77–79).
Pieckārtējs rep. čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā (74–76). Tiesn. (80–
82; rep. kat.), vadījis vissavienības sac. Latvijas Bērza hok. sk. tren. (77–
86). Latvijas Bērzu (83–86), trīsreiz aizvadīja līdz rep. čemp. titulam,
RASMS jun. – līdz PSRS čempionāta fin. turn. Savienības sac. vadīja
RASMS (87–89). Ievērojamākie audzēkņi – Grigorjevs, Grundmanis,
Irbe. Valsts tren. (81–86). Viens no specializēto hok. klašu idejas
autoriem (79). Rīgas 55. vidusskolas mākslīgā ledus slidotavas būves
iniciators (celtniecība uzsākta 87). Atmodas laikā dedzīgs Latvijas hok.
neatkarības idejas aizstāvis LTF Hok. grupā (88–92). Latvijas Jaun. Hok.
centra viedotājs (90). Kaismīgs hok. interešu aizstāvis, savas nesavaldības
dēļ nereti nokļūst kļūmīgās situācijās.
SILIŅŠ Gunārs
(20.08.50. Rīgā). Uzbr., tren. RPI (69–96); pirm. tren. – Eglītis.
Vairākkārtējs Rīgas čemp. RPI sp. tren. (kopš 76). RVR jaun. tren.
Latvijas Bērza hok. sk. tren. (ap 80–92).
SIŅICKIS Viktors
(08.08.23. Rīgā–1988). Dinamo (48–55). Četrkārtējs rep. čemp.
Ugunsdzēsības pārvaldes manēžas direktors.
SIROTKINS Nikolajs
(1963. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo (kopš 76); pirm. tren. Banovs.
Latvijas Bērzā (80, 84), Dinamo (81, 86), RER (87–88), 2.AK (89–90),
Sauriešos (91–92), NIK’s–Brih (kopš 93). Savienības sac. Latvijas Bērzā
(84–85). Astoņkārtējs rep. čemp. Osvencimā (90). Uztur NIK’s–Brih
kom. Viens no LHL izveidošanas iniciatoriem, līgas viceprezidents.
Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis (96).
SKADIŅŠ Johans
saukts “Džonka” (17.12.05). Union (31–38). Divkārtējs Latvijas čemp.
Latvijas izl. dal. (32–33), divreiz piedalījās PEČ. Enerģisks, ātrs un veikls
uzbr. Pēc kara dzīvoja Minhenē.

SKOSIREVS Sergejs
(18.11.58. Ustjkamenogorskā). Uzbr. Spēlēt sāka Ustjkamenogorskas
Torpedo (68; meistark. kopš ap. 75). Maskavas MKA ASK (79–80),
Ļeņingradas ASK (80), Rīgas Dinamo (81–90), RASMS (91). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. Sosnovecā (91), Katovicē (92).
Vietējās sac. Latvijas Zeltā (94), Lido (95–97).
SKRASTIŅŠ Kārlis
(09.07.74. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka 5 g. v. Dinamo; pirm. tren.
H.Hincenbergs. RER (90–91), Pārdaugavā (92–93). Latvijas čemp.
Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā (93–95). TPS Turku (kopš
96), Eirolīgas čemp., Eiropas superkausa ieguvējs, divkārtējs Somijas
vicečempions. Latvijas jaun. (93–94), jun. (93–94) un pieaugušo (kopš
93) izl. dal. Piedalījies PEČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B),
Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn.
Šefīldā (93) un Rīgā (96).
SKUDRA Aivars
(21.09.44. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka 9 g. v. Lokomotīvē (ap. 53–
63); pirm. tren. Auziņš. LMR, Latvijas Bērzā, RER. Tren. Ogrē (67),
Lokomotīvē (68–69), Dinamo hok. sk. (68–85), Latvijas Bērza hok. sk.
(kopš 94). Rep. čempionātā trenējis Jaunatnes izl. (77). Ievērojamākie
audzēkņi Seņins, Tambijevs.

SKUDRA Pēteris
(24.04.73. Rīgā). Vārts. Spēlēt sāka Dinamo (81); pirm. tren. Kupčs.
RER (88), Dinamo (90), RASMS (91), Pārdaugavā (92), Pārdaugavā-II
(93), Hokeja centrā (94). Divkārtējs rep. čemp. Eiropas jaun. čempionāta
sudraba medaļas laureāts. Savienības sac. RASMS (91–92), Pārdaugavā
(93–94). Ziemeļamerikā ECHL Greensborough Monarchs (95), Eerie
Panthers (96), Johnstown Chiefs (96), AHL Hamilton Bulldogs (97), IHL
Houston Aeros (98), NHL Pittsbourgh Penguins (98). Latvijas jun. (93)
un pieaugušo (kopš 93) izl. dal. Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C) un
Somijā (97).

SKUJA Pēteris
saukts “Pičs” (10.05.04.). Vārts. RFK (32–34), LSB (34–36). Latvijas
izl. dal. (32–33). Piedalījies EČ (32) un PČ (33). Vairākkārtējs Latvijas
čemp. bendijā. Pēc kara dzīvoja ASV.
SOLOVJOVS Aleksandrs
RVR (66, 68–69), Dinamo (70), Latvijas Bērzā (79–80), RER (88).
Trīskārtējs rep. čemp. Savienības sac. RVR (68, 70), Dinamo (68–69, 71),
Latvijas Bērzā (74–76).
SPĀDE Verners
(01.02.43. Rīgā). Aizs., tren. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā
(RVR; 59–63); pirm. tren. – Rozenbergs. Jelgavas sp. tren. (67–72), LMR
(73–75). Rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (Dinamo; 63–68), RVR
(68–69). Jelgavas hok. dzīves organizators. Aizvadīja jelgavniekus līdz
rep. jaun. čemp. titulam, pārtraucot rīdzinieku hegemoniju (67). Tren.
Latvijas Bērzā (76–79).
SPUNDIŅŠ Imants
(22.05.27. Rīgā). Vārts. Daugavā PSRS čempionāta B grupā (48),
Daugavā (51–57). Vietējās sac. Spartakā (49–50), RER (59, 61), Latvijas
Bērzā (63). Vārts. iemaņas apguva galvenokārt pašmācības ceļā. Viens no
labākajiem PSRS vārts., izl. kandidāts. Vienmēr mierīgs un aukstasinīgs.
Pēc aktīvo sporta gaitu beigām strādāja par futbola tren.

STEBĻINS Aleksandrs
(16.05.48. Maskavā). Spēl., tren., sp. darb. Spēlēt sāka Maskavas
Spartaka jaun. (ap 58). Maskavas Dinamo, Rīgas Dinamo (69–70),
Taškentas Spartakā, Podoļskas Torpedo. 1977. gadā beidza aktīvā
sportista gaitas, strādāja Maskavas Dinamo par tren.–selekcionāru, kom.
priekšnieku. Kopš 1997. gada vasaras – Krievijas Hokeja federācijas
prezidents.
STRAUPE Georgs

(02.04.19. Rīgā–19.07.78. Rīgā). Uzbr., tren. Pirm. tren. – Klāvs. RSK
II (42), Daugaviešos (43). Pēc kara Dinamo (Daugavā; 48–54), vietējās
sac. Dinamo (54–55). Pirmās LPSR futbola meistark. Rīgas Dinamo dal.
Dinamo hok. sekcijas vadītājs, pieaugušo (56–59) un jaun. tren.
Ievērojamākie audzēkņi – A.Bušs, Kršeminskis, Reps. Izcils vieglatlētikas
celiņu un sektoru iekārtošanas speciālists. Kopā ar V.Kuzņecovu
izstrādāja tehnoloģiju skrejceļa seguma sagatavošanai no bitumena.
Pamata darbavietā, Rīgas Dinamo stadionā, strādāja no pirmajiem
pēckara gadiem līdz pat mūža beigām, palīdzēja iekārtot stadionus Alma–
atā, Kijevā, Krasnodarā, Leselidzē, Maskavā un citās PSRS pilsētās.
STRAUTS Eduards
(12.01.42. Rīgā) Uzbr., tren. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā
(RVR; 58–62); pirm. tren. – Rozenbergs. ASK (63), LMR (69–72, 74),
RER (73), Latvijas Bērzā (75, 81–82, sp. tren. 82), Juvelierī (80).
Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (Dinamo; 64–68), RVR
(71), Latvijas Bērzā (75).
STRENCIS Hugo
(1930 Staicelē–1995 Rīgā). Spēlēja AEPR Rīgas meistarsacīkstēs, bija
tiesn. Rīgas sporta komitejas futbola un hok. instruktors. Ilgus gadus
strādāja par Sporta pils direktora vietnieku, atbildēja par sac. organizāciju.
Vissavienības kat. tiesn. futbolā, tiesāja PSRS visrslīgā, starpt. spēlēs,
izcēlās ar objektivitāti un stabilitāti. Futbola inspektors.
STŪRIS Zigurds
(06.10.28. Rīgā). Spēlēja un organizēja hok. dzīvi Bauskā (48–ap. 60).
Ūdensmotosporta tren. Ievērojamākais audzēknis – pasaules rekordists
Atis Slakteris.
SURĢENIEKS Egīls
(28.03.38. Bauskas raj.). Uzbr. Spēlēja Rīgas apg. (53), Bauskā (54),
LVU (RPI; 56–61), Dinamo (62), Latvijas Bērzā (63–65), Slokā (67).
Organizēja hok. dzīvi Ogrē. Tagad strādā par peldēšanas tren.
ŠALAJEVS Nikolajs

Spēlēja VEF (62), Latvijas Bērzā (63–64), Brocēnos (68–75).
ŠČEDRINS Anatolijs
(dz. Krievijā). Vārts., tren., LHF priekšsēdētājs (62–64). LPSR Armijas
sporta kluba priekšnieks. AVN bendija un hok. kom. izveidotājs un tren.
AVN sastāvā spēlēja PSRS čempionāta 2. grupā (49, 50). Aizvadīja ASK
līdz rep. čemp. un LPSR ziemas olimpiādes uzvarētāju titulam (60).
ŠIŠKOVIČS Aleksandrs
(19.04.72. Rīgā). Aizs. Spēlēt sāka Dinamo (82); pirm. tren.
Hmeļņickis. Dinamo (89), RASMS (90), Pārdaugavā-II (93),
LB/Essamikā (97). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. Ļeņingradas
ASK–II (91), RASMS (92), Pārdaugavā (93–95). AEHL čemp. Juniora
sastāvā (97). Vaasan Sport (96), Jekaterinburgas Spartakā (97), Vojens
(98). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Eindhovenā (96–B).
ŠOSTAKS Mihails
(26.04.57. Rīgā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka RER (ap 67); pirm. tren. –
Bauris. Dinamo jun. (73–76). Rīgas Dinamo (76–77, 80–88), Maskavas
Dinamo (78–80), RASMS (88). Trīskārtējs PSRS čempionāta sudraba
medaļas laureāts. Eiropas jaun. čemp., divkārtējs pasaules jun. čemp.
PSRS izl. dal. (79–80). Vietējās sac. Dinamo (73–76), Ķekavā (88–90),
Vecmeistarā (92), Latvijas Zeltā (94), Lido (kopš 95), NIK’s–Brih (96).
Rep. čemp. Osvencimā (90–93); Polijas čemp. Latvijas izl. dal. (93).
Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C). Baldera Hok. sk. tren. (kopš 94), vadījis
Latvijas jaun. izl. (94), vietējās sac. Pārdaugavu-II (94), Rimi-RSP (98).
ŠTEINBERGS Edgars
(08.03.49.). Uzbr., tren. RVR (66–69, 71–72), Dinamo (70), Latvijas
Bērzā (73–81; sp. tren. 80). Deviņkārtējs rep. čemp. Savienības sac.
Dinamo (68), RVR (68–72). Latvijas Bērza hok. sk. tren.
ŠŪLBERGS Jānis
saukts “Frīdis” (1938–27.06.71.). Aizs., tren. Spēlēt sāka VEF (56–57);
pirm. tren. – R.Pakalns. RER (63), RVR (67). Rep. čemp. Savienības sac.
Daugavā (58–61), Ļeņingradas Ižorecā (62). RVR hok. sk. tren. Trenēja

Daugavas jun., aizvadot līdz PSRS čempionāta fin. turn. Savienības sac.
Daugavā (Dinamo; 64–65, 67–71). Liela auguma, stiprs, nesaudzīgs pret
sevi un citiem, apveltīts ar lielām darbaspējām, azartisks cīnītājs.
ŠŪLMANIS Roberts
(miris 07.01.50. Sverdlovskā). Uzbr., aizs. US (39–40, 44), Dinamo
(41), RSK (42), Daugaviešos (43). Pēc kara Dinamo un LPSR izl. (46).
Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. Dinamo (47–49). Spēlējot pārī ar
Vītoliņu, kļuva par vienu no labākajiem PSRS aizs. Lieliski pārvaldīja
ripu, prata apspēlēt pretinieku, izpildīt spēka paņēmienus un iesaistīties
uzbrukumā. Spēcīga un precīza metiena īpašnieks. Maskavas GKS (50).
Traģiski gāja bojā līdz ar visu komandu lidmašīnas katastrofā
Sverdlovskā.
ŠŪLMANIS Voldemārs
saukts “Hanibāls” (26.06.21.–18.02.75). Uzbr. US (40, 44), Dinamo
(41), RSK (42), Daugaviešos (43). Latvijas čemp. Latvijas izl. (40).
LPSR čemp. Pēc kara – Dinamo (Daugavā; 48–57). Vietējās sac. RER
(59, 61).
TAMBIJEVS Leonīds
(26.09.70. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Dinamo (76; pieaugušo kom. 87);
pirm. tren. A.Skudra. Latvijas Bērzā (88), RASMS (89), Pārdaugavā-II
(93). Divkārtējs rep. čemp. PSRS jun. čempionātu sudraba un bronzas
medaļu laureāts. Savienības sac. RASMS (89, 92), Ļeņingradas ASK–II
(90), Ļeņigrandas ASK (91), Rīga-Stars (92), Pārdaugavā (93–95).
Ārzemēs Hvidovre (96–98), Raumas Lukko (98). Latvijas izl. dal. (kopš
93). Piedalījies PČ Slovēnijā (93–C), Kopenhāgenā (94–B), Bratislavā
(95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn. Šefīldā (93) un
Rīgā (96). Neliela auguma, taču ļoti veikls un rezultatīvs hokejists.
Lieliski saspēlējies ar Ignatoviču.
TARNOVSKIS Juris
(16.01.54. Rīgā). Spēlēt sāka RVR (63; pieaugušo kom. 70–72), pirm.
tren. Kupčs. Latvijas Bērzā (76–80). Seškārtējs rep. čemp. PSRS jun. izl.
dal. (70–72). Savienības sac. RVR (70–72), Latvijas Bērzā (74–75).

TIHONOVS Vasilijs
Aizs., tren. Dinamo (74, 76), Ķekavā (77, 79), RER (85–86), AK-2 (89–
90). Savienības sac. Dinamo jaun., Latvijas Bērzā (77–83). Trenēja
RASMS jun. (87–90), aizvadot PSRS čempionātos līdz 2. un 3. vietai.
Aizvadīja līdz rep. čemp. titulam Latvijas Bērzu, RASMS (divreiz).
Trenējis Pori Ässät (jun. 90–91; pieaugušos 91–93), Kansas City Blades
(94–96), Kentucky Thoroughblades (97). Maģistra grāds biomehānikā.
TIHONOVS Viktors
(04.06.30. Krievijā). Aizs., tren. Spēlēt sāka ACSK jaun. (45).
Maskavas Burevestņik (46–48), GKS (49–53); Maskavas Dinamo (54–
63). Četrkārtējs PSRS čemp., PSRS kausa ieguvējs. PSRS izl. dal. (56).
Izcēlās ar labu pozīcijas izjūtu, prasmīgi izpildīja spēka paņēmienus.
Spēlēja ļoti uzmanīgi, labi sadarbojās ar vārts. Tren. Maskavas Dinamo
(64–68). Rīgas Dinamo galvenais tren. (69–77). Izveda kom. no 2. līgas
līdz augstākajai. ACSK (kopš 78), divpadsmit reizes pēc kārtas aizvadīja
kom. līdz PSRS čemp. titulam, trīspadsmit reizes pēc kārtas – līdz uzvarai
Eiropas kausā. PSRS II izl. (73–77), PSRS “eksperimentālajā” izl.
Kanādas kausā (76), PSRS izl. (78–92), Krievijas izl. (92, 94; konsultants
96). PSRS izl. astoņreiz aizvadījis līdz uzvarai PEČ, trīsreiz – OS, pa
reizei – “Kanādas kausā” un “Izaicinājuma kausā”. Paškritisks,
nesaudzīgi prasīgs pret sevi un citiem. Savā darbā cenšas ieviest visu
jaunāko, kas atbilst viņa spēlētāju īpatnībām, četru maiņu taktikas
pionieris, viens no pirmajiem, kurš spēles analīzei izmantoja video
tehniku. Uzsvēra preses lomu hokejistu audzināšanā, labprāt meklēja
kontaktus ar žurnālistiem, ieviesa sezonas noslēguma atskaites skatītāju
priekšā. D.: {jrrtq% yflt;ls> hfpjxfhjdfybz> vtxns. – M. 1986
TOMANS Ilmārs
(05.07.68 Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (75); pirm. tren.
Šteinbergs. Jaunatnes izl. (84), Latvijas Bērzā (85–87). Rep. čemp.
Savienības sac. Latvijas Bērzā (85), RASMS (86–89), Dinamo (88–91),
Rīga-Stars (92). PSRS čempionāta sudraba medaļas laureāts. Memmingen
(93), Schweningen Wild Wings (94–95), Riessersee Gapa (96).

TOMANS Jānis
(05.02.73. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Latvijas Bērzā (ap. 86); pirm. tren.
G.Siliņš. Jaunatnes izl. (89), Dinamo (90), RASMS (91), Pārdaugavā-I
(92–93). Divkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RASMS (91–92),
Pārdaugavā (93–95). Ziemeļamerikā ECHL Jacksonville Lizard Kings
(96), Batonrūžas Kingfish (98). IHL San Antonio Dragons (97), CoHL
Madison Monsters (97–98). Latvijas jun. (93) un pieaugušo (kopš 93) izl.
dal. Piedalījies PČ Bratislavā (95–B), OS atlases turn. Šefīldā (93).
TOMKĒVIČS Mečislavs
(12.02.32. Rīgā). Aizs., tiesn. Spēlēja LVU (RPI; 49–63); pirm. tren. –
Ronis. Tiesn. (52–82), vissavienības kat. (74), LPSR un vissavienības
Goda tiesn. (82). Tiesājis PSRS čempionāta augstākajā līgā (kopš 61), 2.
PSRS ziemas spart., starpt. spēlēs. Četru valstu otro izl. Rīgas turn.
galvenais tiesn. (75). Četrreiz atzīts par Latvijas labāko tiesn. LHF Tiesn.
kolēģijas priekšsēdētājs (72–87). Latvijas televīzijas sporta raidījumu
redaktors.
VADĻEVSKIS Pāvels
(25.08.18. Krievijā–27.03.97. Rīgā). Spēl., tiesn., sp. darb. Divkārtējs
rep. čemp. Spēlēja arī hok. ar bumbiņu un futbolu. Rep. kat. tiesn. hok.
Tiesāja vissavienības sac. Vissavienības kat. tiesn. hok. ar bumbiņu un
futbolā. Dinamo stadiona direktors (53–78).
VASIĻJEVS Edmunds
(20.02.54. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā (RVR;
61–71); pirm. tren. – Klāvs. Latvijas Bērzā (83), RER (85–89).
Četrkārtējs rep. čemp. Savienības sac. RVR (69–72), Rīgas Dinamo (70–
80), Latvijas Bērzā (81–85). Eiropas jaun. čemp., pasaules jun. čemp.
PSRS II izl. dal. (2 sezonas). Latvijas Bērza hok. sk. tren. Ievērojamākie
audzēkņi Jass, Ņiživijs.
VASIĻJEVS Haralds
saukts “Vēzis” (11.02.52.). Uzbr., tren. Pirm. tren. – Auziņš. Daugavas
stadiona komandā (61), RVR (67–69). Rep. čemp. Savienības sac. RVR

(68–69), Rīgas Dinamo (68–83). Nenogurdināms, bezbailīgs cīnītājs,
apveltīts ar milzīgām darbaspējām. Īpaši labi spēlēja mazākumā. Ar
izcilību absolvēja Maskavas Augstāko tren. skolu. Trenēja RPI (86),
savienības sac. – RASMS (86–90), Vācijā – Dortmund (92–93), Krefeld
juniorus (95–96). Dēls Herberts spēlējis Latvijas izl.
VASIĻONOKS Mihails
saukts “Ļapurs” (01.05.48. Taurkalnē). Vārts. Spēlēt sāka LMR (63–
67); pirm. tren. – Rostovskis. Rīgas Dinamo (68–86). PSRS II izl. dal.
(75–78). PSRS izl. rezervists Kanādas kausa izcīņā (76) un PEČ Vīnē
(77). Vietējās sac. Ķekavā (89), Vecmeistarā (90–92), Latvijas Zeltā (93–
94), Lido (95–96), Dakteros (97). Viens no izcilākajiem vārts. Latvijas
hok. vēsturē, Dinamo meistark. aizvadījis 19 sezonu, nogājis ceļu no 2.
līgas līdz augstākajai.
VEDĒJS Leonīds
saukts “Ļoņa” (12.10.08. Daugavpilī–04.02.95.). Aizs. US (31–44).
Dinamo (41). US vienības galvenais apmācītājs un balsts. Divkārtējs
Latvijas čemp. Latvijas izl. dal. (32–40). Kom. kapteinis. Sešreiz
piedalījās PEČ, vienreiz OS. Pavisam Latvijas izl. aizvadījis 34 spēles –
vairāk kā jebkurš cits pirmskara hokejists. Divas reizes piedalījās akad.
PČ. LZSS Hok. sekcijas vadītājs (39–44). Apbalvots ar LZSS zelta
nozīmi. Pēc kara dzīvoja ASV. Astoņdesmoto gadu vidū trenēja
Riodežaneiro hokejistus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas aktīvi
iekļāvās valsts hok. dzīvē, sponsorēja Latvijas sieviešu izl.
VEIDE Rūdolfs
saukts “Schwarze Rudi” (29.10.19. Vologdā). Aizs., uzbr., tren. ASK
(31–40, 42–43). RDKA (41). Pēc kara Oldenburgas bēgļu nometnē Vācijā
organizēja latviešu trimdinieku sporta dzīvi. Augsburg (47–48), Preussen
Krefeld (49–52), EV Krefeld (53–56). Dienvidvācijas čemp., VFR čemp.
Trīsreiz VFR čempionāta rezultatīvākais spēl. VFR izl. sastāvā divreiz
piedalījies PEČ (54, 55). Ātrs un agresīvs hokejists, spēka spēles cienītājs.
Tren. EV Krefeld jaun. vienību (49–56), EV Krefeld (56, 58–59, 70),
Dortmund (56–57), Essen (59–69), Duisburg (71–75). Aizvadīja EV
Krefeld jaun. līdz VFR čemp. titulam. Lika pamatus hok. Duisburgā,
iedvesa jaunu dzīvību hok. Esenē un Dortmundā. Trenēja pirmo sieviešu

hok. kom. VFR – Iserlohn (77). Izcilus panākumus hok. sasnieguši Rūda
dēli: Uldis, Ivars un īpaši Ēriks, VFR čemp. un VFR izl. dal.

VERIŽŅIKOVS Viktors
(17.06.46. Rīgā). Uzbr. Spēlēt sāka Daugavas stadiona komandā (RVR;
ap. 59–63); pirm. tren. Klāvs. Juvelierī (78), RER (85–89), Vecmeistarā
(90–95). Rep. čemp. Savienības sac. Ufā (64), Orskā (65), Saratovā (66,
68–71, 76), Daugavā (67), Rīgas Dinamo (72–76). Tren. RVR (78). Kopā
ar Serņajevu un B.V.Ponomarjovu septiņdesmito gadu sākumā izveidoja
dinamiešu triecienmaiņu.
VERNERS Alfrēds
Uzbr. Union (32–35). Latvijas izl. dal. (32). Divkārtējs Latvijas čemp.
VESELOVS Aleksandrs
(22.07.58. Maskavas apg.). Uzbr. Spēlēt sāka Tomskā (69–77). Latvijas
Bērzā (78–79, 82), Rīgas Dinamo (78–82, 87–88), Iževskas Ižstaļ (83–
85), ACSK (86), RASMS (88). PSRS čempionāta sudraba medaļas
laureāts. Vietējās sac. Ķekavā (88–90), NIK’s–Brih (95), Lido/Nafta (kopš
97). Rep. čemp.
VILĪTIS Vilis
saukts “Buiks” (27.03.35. Rīgā). Aizs., tiesn. Spēlēt sāka VEF (ap. 55);
pirm. tren. R.Pakalns. Lokomotīvē (62–69). Tiesājis vissavienības sac.,
veterānu sac. Kanādā. Patlaban – tiesā brigādē.
VĪTOLIŅŠ Ēriks
(02.06.44. Rīgā). Daugavas stadiona komandā (58–60); pirm. tren.
Rozenbergs. VEF (61–62), RER (63, 67), RVR (69–73), HAR (74–75).
Seškārtējs rep. čemp. Savienības sac. Ļeņingradas ASK (64–66), Rīgas
Dinamo (68), RVR (69–71). Latvijas Bērza hok. sk. tren. Tiesn.
VĪTOLIŅŠ Harijs I
(17.10.15.–29.07.84.). Uzbr., aizs., tren. Spēlēt sāka ASK (kopš 31;
pamatsastāvā 37–39, 42–44). RDKA (41). Divkārtējs Latvijas čemp.

Latvijas izl. (38–39), divreiz piedalījies PEČ. Pēc kara – Dinamo un
LPSR izl. (46), Rep. čemp. Savienības sac. Dinamo (47–56; kopš 51 – sp.
tren.), tren. (57). Viens no labākajiem PSRS aizs., prasmīgi pielietoja
spēka paņēmienus. Izcēlās ar lielisku pozīcijas izpratni, korekts, drošs,
neatlaidīgs un nosvērts. Tren. RVR hok. sk., RVR (58–59, 61–62; 73),
Daugavas stadiona komandu (60), RER (63–68), HAR (74–75). Četras
reizes aizvadīja līdz rep. čemp. titulam RER, vienu reizi – RVR. Izcilākie
audzēkņi: Afoņins, Samovičs. Rep. kat. tiesn. Vadīja PSRS čempionāta
augstākās līgas spēles. Latvijas čemp. futbolā.
VĪTOLIŅŠ Harijs II
(05.07.41. Rīgā–16.08.97. Rīgā). Uzbr., tren., sp. darb. Daugavas
stadiona komandā (60), RVR (61–62, 68–73, 75–76), RER (63–64, 66),
Brocēnos (65), Jelgavā (67); kopš sešdesmito gadu vidus – sp. tren.
Desmitkārtējs rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (64), RVR (68).
Latvijas Bērza hok. sk. tren. Divreiz aizvadīja Daugavas (Dinamo) jaun.
līdz PSRS čempionāta fin. turn. Savienības sac. trenēja RVR (68–73),
Latvijas Bērzu (77–80), izcīnot ceļazīmi uz PSRS čempionāta pirmo
grupu. Vietējās sac. trenēja 9.maiju (85–86). LVFKI pasniedzējs (73–76,
80–82). LHF ģenerālsekretārs (86–95).
VĪTOLIŅŠ Harijs III
(30.04.68. Rīgā). Uzbr. Jaunatnes izl. (84), Latvijas Bērzā (85–86),
Dinamo (87), Essamikā (96). Rep. čemp. Savienības sac. Latvijas Bērzā
(85), RASMS (86, 88–89), Dinamo (87–91), Rīga-Stars (92). PSRS
čempionāta sudraba medaļas laureāts. Universiādes vicečempions,
pasaules vicečempions jun. Ārzemēs – CoHL Thunder Bay Thunder
Hawks (93), AHL New Haven Senators (93), Moncton Hawks (94),
Šveicē Chur (93, kopš 97), Rapperswil (95), NHL Winnipeg Jets (94),
Zviedrijā Rögle (96). Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ Slovēnijā
(93–C), Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases
turn. Šefīldā (93) un Rīgā (96). Īpaši veiksmīgi un rezultatīvi nospēlēja
Eindhovenā.
VOLFRAMS Valentīns
Uzbr. US (32–34). Latvijas izl. dal., piedalījies EČ (32), akad. PČ (33).

VOROBJOVS Pjotrs
saukts “Ruksis” (28.01.49. Maskavā). Uzbr., tren. Spēlēt sāka
Maskavas Dinamo jaun. (62). Kijevas Dinamo jun. (68), Rīgas Dinamo
(69–79), Latvijas Bērzā (80). PSRS II izl. dal. Progresēja lēni, bet
neatlaidīgi. Ļoti precīzi izpildīja tren. norādījumus, labi izjuta situāciju.
Viens no kom. balstiem – spēlēja gan mazākumā, gan vairākumā. Sevišķi
veiksmīgi sadarbojās ar Balderi. Maskavas Augstākās tren. skolas
absolvents (81). Tren. – aizvadīja Dinamo līdz uzvarai rep. čemp.
Savienības sac. trenēja Latvijas Bērzu (82), Rīgas Dinamo (83–90 otrais
tren.), Maskavas Dinamo (91–93; galvenais tren. – 93). Frankfurtes
Löwen (94–96). Jaroslavļas Torpedo (kopš 97). Aizvadīja Maskavas
Dinamo līdz uzvarai SHL un Eiropas čemp. kausā, Jaroslavļas Torpedo –
līdz Krievijas čemp. titulam. NVS jun. izl. tren. (92, 97), aizvadīja kom.
līdz uzvarai PČ. Krievijas izl. otrais tren., aizvadīja kom. līdz uzvarai PČ.
VULFS Andris
Aizs. Dinamo (52–53), RER (59, 61–66), LMR (67–72). Pieckārtējs
rep. čemp. Savienības sac. Daugavā (60).
ZAHAROVS Sergejs
(15.09.30. Rīgā). Vieglatlēts vidusdistančnieks. Izcīnījis 3. vietu PSRS
ziemas čempionātā Ļeņingradā 3000 m. Baltijas un Baltkrievijas čemp.
1500 m. PSRS izl. dal. Hok. tiesn. (kopš 56), vissavienības kat. (72),
tiesājis PSRS čempionāta augstākās līgas spēles (61–80). PSRS Hok.
federācijas Tiesn. kolēģijas biedrs (80–91), PSRS čempionāta instruktors
(78–91). Latvijas nacionālās kat. Goda tiesn. (91). LPSR FKSK valsts
tren. hok. (65–71), kā arī vairākos citos sporta veidos. LHF prezidijā
(kopš 65, ar pārtraukumiem), Tiesn. komitejas priekšsēdētājs (87–90).
LHF izpilddirektors (kopš 92).
ZAĶIS Andrejs
(07.06.56. Rīgā). Vārts., tren., tiesn. Spēlēt sāka RVR (Dinamo) jaun.
un jun. kom. (67–75); pirm. tren. – Kupčs. Vietējās sac. Juvelierī (78–80),
Ķekavā (82–84), Vecmeistarā (90–95). Rep. čemp. Laimas un Latvijas
sieviešu izl. tren. (kopš 91). Tiesn. (kopš 78), starpt. kat. (92). Sešus

gadus tiesāja PSRS čempionāta augstākās līgas spēles (kā līnijtiesnesis),
tiesājis PČ pieaugušajiem (94–C), jun. (95–C).
ZAĻUMS Hermanis
saukts “Šņukijs” (ap. 1905–13.02.55. Kalifornijā). Aizs., tiesn. RFK
(32–36), US (37–39). Latvijas čemp. Starpt. kat. tiesn. LZSS Hok.
sekcijas biedrs. Spēlēja arī basketbolu, bendiju un futbolu. Latvijas čemp.
basketbolā. Sporta žurnālists “Jaunāko Ziņu” sporta nodaļā. Pēc kara
emigrēja uz Vāciju, 1950. gadā pārcēlās uz dzīvi ASV.
ZARIŅŠ Oļģerts
(24.02.28. Rīgā). Aizs., tiesn. Spēlēt sāka Spartakā; pirm. tren. –
Arv.Pētersons. VEF (53, 56, 62–63), RVR (58–59). Savienības sac.
Daugavā (52, 55).
ZEMMERS Viktors
(28.06.31. Rīgā). 1967. gada vasarā, kad Dinamo pārņēma Daugavas
hok. meistark., bija Dinamo sporta biedrības priekšsēdētāja vietnieks. Tā
hok. nonāca Zemmera aprūpē. Kopš tā laika strādā arī LHF, nodrošinot
hok. kom. nepieciešamos apstākļus, organizēja Kandavas un Ķekavas
bāzu izveidošanu. Dinamo sporta biedrībā strādāja līdz 1986.g. 1.jūlijam;
LHF – darbojas joprojām.
ZIEDIŅŠ Imants
(18.08.51. Talsos). Spēl., tren., organizators. Spēlēt sāka Talsos (58–
71); pirm. tren. – Rozentāls. Divkārtējs “Vārpas” čemp. RVR (72–73).
Pēc tam smagas traumas dēļ hokejista gaitas pārtrauca. Hok. dzīves
organizators Talsos (kopš 76). Izveidoja Talsu Hokeja klubu, uzbūvēja
Talsu hok. halli, organizē Talsu rajona sac., Kurzemes kausa izcīņu.
Līdzekļu trūkuma dēļ laukuma izmēri Talsu hok. hallē ir mazāki, nekā
paredzēts hok. noteikumos. Pateicoties Ziediņa aizrautīgajam darbam,
Talsi kļuvuši par galveno Kurzemes hok. centru. Talsu domes deputāts.
ZILPAUŠS Kārlis

(ap. 1917–1944). Uzbr. ASK (36–40, 42–44). Trīskārtējs Latvijas
čemp. Latvijas izl. dal. (38–40). Divas reizes piedalījies PEČ. RDKA
(41). Ātrs un enerģisks uzbr. Krita 1944. gada beigās Kurzemes katlā.
ZILPAUŠS Laimonis
(06.06.21.–12.08.95. Rīgā). Uzbr. ASK II (37–40, 42), ASK (43).
RDKA (41). Pēc kara Dinamo (46, 51–55) un LPSR izl. (46), Rīgas
Spartaka sp. tren. (56), RVR (56–59). Trīskārtējs rep. čemp. Savienības
sac. Dinamo (Daugavā; 47–50).
ZINKOVS Andrejs
(04.01.68. Rīgā). Vārts. Spēlēt sāka Dinamo (75–85); pirm. tren. –
Banovs. Latvijas Bērzā (86), Alfā (uzbr. 89–91), RTU-Hanzā (92),
Pārdaugavā (93), Hokeja centrā (94), Laternā (96), LB/Essamikā (97).
Trīskārtējs Latvijas čemp. Savienības sac. RASMS (87–89), Pārdaugavā
(93–95). Juniorā (kopš 97); AEHL čemp. Viens no galvenajiem Juniora
panākumu kaldinātājiem. Latvijas izl. dal. (kopš 93). Piedalījies PČ
Kopenhāgenā (94–B) un Eindhovenā (96–B).
ZNAROKS Oļegs
(02.01.63. Čeļabinskas apg.). Uzbr. Spēlēt sāka 3 g. vec. Čeļabinskas
Traktorā (78, meistark. 81–82). Eiropas čemp. jaun. Pēc tam pārcēlās uz
Rīgu, par ko tika uz gadu diskvalificēts. Rīgas Dinamo (jun. 83, meistark.
84–91), RASMS (92), Rīgas-Starā (92). PSRS čempionāta sudraba
medaļas laureāts. PSRS izl. dal. (90–91). AHL Maine Mariners (92),
Landsberg (93–95), Vítkovice (94), Freiburg (kopš 96). Aliansē (96);
LHL izslēgšanas turn. uzvarētājs. Latvijas izl. dal. (kopš 94). Piedalījies
PČ Bratislavā (95–B), Eindhovenā (96–B), Somijā (97), OS atlases turn.
Šefīldā (93) un Rīgā (96). Nepiekāpīgs cīnītājs, izceļas ar augstu
rezultativitāti un spēju iedvesmot kom. biedrus, aizstāv savas un kom.
biedru intereses attiecībās ar priekšniecību. Guva “zelta” vārtus PČ
izšķirošajā spēlē Eindhovenā pret Šveici, paverot Latvijas izl. ceļu uz A
grupu. Savu cīnītāja raksturu apliecināja arī bēdīgi slavenajā kautiņā
restorānā “Jūras pērle”, par drošsirdību sabiedriskās kārtības sargāšanā
apbalvots ar ordeni.

ZOLTS Eduards
(21.04.23. Talsu apr.). Vispusīgs vieglatlēts, rep. izl. dal. Talsu apr.
FKSK priekšsēdētājs (49–54). Hok. pievērsās Talsos, palīdzēja organizēt
sac., kļuva par tiesn., ieguva rep. kat. (60). Tiesājis vissavienības sac.
(54–64). Rep. FKSK valsts tren. futbolā, hok., šahā, burāšanā (54–56).
LPSR hok. federācijas priekšsēdētājs (57–61).
ŽOLTOKS Sergejs
(02.12.72. Rīgā). Uzbr. Dinamo (87–89), RASMS (90). Rep. čemp.
Savienības sac. RASMS (89–91), Dinamo (91), Rīga-Stars (92). PSRS
jaun. čemp. Maskavas Dinamo sastāvā. Eiropas vicečempions jaun.,
pasaules čemp. un vicečempions jun. Ziemeļamerikā NHL Boston Bruins
(93–94), Ottawa Senators (kopš 97), AHL Providence Bruins (93–95),
IHL Las Vegas Thunder (96–97). Latvijas izl. dal. (kopš 94). Piedalījies
PČ Kopenhāgenā (94–B), Somijā (97), OS atlases turn. Rīgā (96).

