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RITVARS RAITS
No 27. līdz 29.jūlijam Vācijas pilsētā Štutgartē notikušajā pasaules čempionātā skeitborda
slalomā junioru konkurencē trīs medaļas izcīnīja Edijs Jermačenko. 16 gadus vecais
puisis uz tāda līmeņa sacensībām varēja aizbraukt pateicoties Ogres uzņēmuma
«SELDING» materiālajam atbalstam.
Pasaules čempionāti skeitborda slalomā norisinās katru gadu, tikai vienu reizi tie notiek ASV,
bet nākamajā – Eiropā. Pirms diviem gadiem Edijs
Jermačenko jau sacentās ar pasaules labākajiem
skeitbordistiem, pie tam – ļoti sekmīgi, jo junioru vecuma grupā tika iegūtas trīs medaļas (viena
zelta un divas sudraba). Protams, skeitborda slaloms vismaz pagaidām nav olimpiskais sporta
veids, tāpēc sportisti uz sacensībām lielākoties
dodas par saviem līdzekļiem. Šogad Edijam nokļūt Štutgartē palīdzēja SIA «SELDING» – uzņēmums, kurā strādā viņa tēvs Ainars Jermačenko.
Jaunietis pilnībā attaisnoja uz sevi liktās cerības,
izcīnot pilnu medaļu komplektu (zelts milzu slalomā, sudrabs hibrīdslalomā un bronza līnijslalomā). Edija sasniegumu pilnībā var novērtēt tikai
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tad, ja zina, ka šoreiz uz pasaules čempionātu
Vācijā no Latvijas devās veseli deviņi skeitbordisti, bet vēl tikai diviem no viņiem izdevās izcīnīt
pa medaļai.
Jaunais pasaules čempions ir ļoti pateicīgs
Ogres uzņēmumam «SELDING», kas sedza visus
viņa ceļa izdevumus, tādejādi nodrošinot sekmīgu
startu Štutgartē. Sarunā ar «OVV» Edijs atklāja, ka,
ja neskaita mācības vidusskolā, tieši sports viņa
dzīvē ieņem galveno vietu – bez skeitborda puisis aizraujas arī ar ﬂorbolu, tāpat labprāt apmeklē
svaru zāli.
SIA «SELDING» ir uzņēmums, kurš ne pirmo
gadu atbalsta sporta aktivitātes. Ogrēniešiem
labi zināma telpu futbola komanda «SELDING»,
kas šogad jau atkārtoti kļuva par Ogres novada
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Foto no Edija Jermačenko albūma

SIA «SELDING» atbalstītajam
sportistam trīs medaļas pasaules čempionātā

Jaunais pasaules čempions Edijs Jermačenko ir pateicīgs SIA
«SELDING» par sniegto atbalstu un uzticēšanos.

čempioni. Tie, kuri piedalās biedrības «Sporta klubs SPORTLAT»
rīkotajās skriešanas un MTB riteņbraukšanas sacensībās, arī noteikti
būs pamanījuši, ka starp galvenajiem atbalstītājiem ir šī Ogres uzņēmuma vārds. 
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