"Ventspils reiss" NORDEA maratonā.

22. maijā norisinājās Nordea Rīgas Maratons, kurā „Ventspils Reisa” komandā startēja
astoņi dalībnieki divās disciplīnās: 21km jeb pusmaratona distancē un 5km jeb tautas
skrējiena distancē. Vairākiem no komandas dalībniekiem šis starts bija kā iesildīšanās
pasākums ikgadējai Pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotajai spartakiādei, kas šogad
norisināsies Lubānas novadā.
Katram komandas dalībniekam bija savi mērķi. Vienam tas bija jauns personīgais
rekords savā disciplīnā, bet citam tas bija pilnībā nebijis piedzīvojums, ko izbaudīja
pirmo reizi. Tika skriets gan sportiskā gara pēc, gan komandas/uzņēmuma vārda
popularizēšanai, bet vairāk - prieka pēc, laba laika pavadīšanai un lai izbaudītu kā tas ir
- skriet kopa ar vairāk nekā desmit tūkstošiem cilvēku.
Nordea Rīgas Maratonā kopā piedalījās 16 358 cilvēku. No tiem maratona distanci
veica 965 sportisti, pusmaratonu – 2569, 10 km distanci – 2260 un 5 km distanci veica
10564 cilvēki.
Bijām pati mazākā komanda pēc dalībnieku skaita, bet, ja statistika nekļūdās, tad
vienīgā no Latvijas pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem. Kopumā visās komandās, kas

bija pieteikušās startēja, aptuveni 8000 skrējēju. Lielākās komandas:
Lattelecom (Latvija) – 1284 dalībnieki
Nordea (Eiropa) – 620 dalībnieki
Latvenergo (Latvija) – 500 dalībnieki
Latvijas Biznesa koledža (Latvija) – 298 dalībnieki
"Vienotība" (Latvija) - 226 dalībnieki
Citadele (Latvija) – 155 dalībnieki
Rīgas pašvaldības policija (Latvija) - 129 dalībnieki
airBaltic (Latvija) - 125 dalībnieki
Rīgas 66.speciālā vidusskola (Latvija) - 123 dalībnieki
Tieto (Latvija) - 122 dalībnieki
Skriešanas svētki sākās 22. maija rītā. Pulkstens 8:30 starts tika dots maratona ( 42
km) un pusmaratona ( 21 km) skrējējiem.
Pusmaratona distancē no mūsu komandas startēja Pēteris Kokums, kurš 21098 metrus
veica 1 stundā 42 minūtēs un 45 sekundēs un ieņēma 460. vietu no 2569 sportistiem.
Pārējie septiņi komandas locekļi šoreiz skrēja 5 km distanci. Ātrākais no mūsējiem
(starp 10564 skrējējiem) bija Rūdolfs Leimanis ar rezultātu 22 minūtes un 2 sekundes
(75. Vieta), pēc tam sekoja Kārlis Leimanis - 22 minūtes un 3 sekundes (77.vieta). Pēc
neilga laika posma ﬁnišēja arī mūsu dāma Līna Paimiņa - 856. vieta, bet mūsu jaunākā
dalībniece Ieva Leimane ierindojās 866. vietā, vecuma grupā līdz 16 gadu vecumam
viņas rezultāts atbilst 59.vietai. 3346. vietu ieņēma Sintija Ernštreite un pēc tam ar
vienādu rezultātu un vietu, ko noteica pēc fotoﬁniša, ﬁnišēja Guna Āboltiņa un Monta
Veckāgane, attiecīgi ierindojoties 4185. un 4187. vietā, bet sieviešu konkurencē tās ir
1296. un 1297. vieta!
Pēc ﬁniša visi dalībnieki saņēma piemiņas medaļas, RIMI dāvāto produktu maisiņu un,
protams, prieku, gandarījumu un labu garastāvokli. Pasākums bija tik iedvesmojošs un
sasniegtie rezultāti pašiem šķita tik labi, ka daļa no komandas dalībniekiem jau plāno
piedalīties Ventspils Piedzīvojuma Parka pusmaratonā, kas notiks jūnija vidū Ventspilī.
Visi komandas dalībnieki izsaka lielu pateicību uzņēmuma „Ventspils Reiss” vadībai par
iespēju startēt, un izsaka cerību, ka uzņēmums dos iespēju veidot komandu šim
pasākumam arī nākamajā - 2012. gadā.
Gribētos, lai šādā pasākumā, kurā ir iespējams izpausties arī mākslinieciskā veidā,
piemēram, skrienot vienotā ķēdē, autobusa maketā vai kā savādāk, piedalītos vairāk
uzņēmuma darbinieku, jo - kas var būt labāk par skaistu, daudzām emocijām bagātu
dienu.

Paldies!
Komandas dalībnieki.

