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Lielisku sezonu aizvadījusi telpu futbola komanda «Selding», kas Ogres novada virslīgas
čempiones titulam pagājušajā sestdienā pievienoja arī kausa ieguvējas godu. «Selding»
futbolisti abos turnīros uzvarēja pilnīgi visās spēlēs.

Interesants bija jau Ogres novada kausa izcīņas pusfināls, kas notika nedēļu iepriekš. Kamēr
«Selding» ar 6:1 sagrāva 1.līgas vienību «Delfīni», tās galvenā konkurente «Orions CK»
piedzīvoja negaidītu zaudējumu no citas 1.līgas komandas – SFS (Rīga) – 3:4. Finālspēlē, kuru
ar savu uzstāšanos krāšņāku padarīja veselas divas meiteņu deju grupas («Teiksma» un
«Triumfs»), komandai «Selding» pretī stājās ambiciozie rīdzinieki. Tieši SFS futbolisti bija tie,
kuri pirmā puslaika izskaņā, pateicoties Andra Kangara veiksmei uzbrukumā, izvirzījās vadībā ar
1:0. Pēc pārtraukuma ogrēnieši ar Emīla Muižnieka pūlēm panāca izlīdzinājumu (1:1), taču
Kangars vēlreiz pārspēja «Selding» vārtsargu – 2:1. Mača turpinājumā vispirms Maksims
Ladigins pirmais paspēja pie SFS vārtsarga atsistās bumbas un raidīja to vārtos (2:2), bet pēc
tam «Selding» aizsardzības balsts Igors Stepanovs ar tālu sitienu guva, kā vēlāk izrādījās,
savas komandas uzvaras vārtus – 3:2. Visi izmisīgie SFS futbolistu centieni atspēlēties izrādījās
velti – Ogres novada kausu telpu futbolā izcīnīja «Selding».

«Selding» sastāvā spēlēja: Vitālijs Kudrjašovs, Igors Stepanovs, Romāns Samohvalovs,
Viktors Terentjevs, Vitālijs Rjabiņins, Vadims Siņicins, Ruslans Lampickis, Emīls Muižnieks,
Maksims Ladigins, Dmitrijs Šiļuks, Jurijs Trofimovs un Oskars Ikstens.

Tajā pašā dienā noslēdzās arī gandarījuma kausa izcīņa, kurā par savu trofeju spēkojās 1.līgas
komandas. Pirms pēdējās kārtas uz kausu pretendēja «Pārogre», «Suntaži» un «Anrees».
«Pārogre» ar 5:2 uzvarēja «Ropažus», «Suntaži» cīnījās neizšķirti ar «Taurupi» (2:2), bet kausu
ieguva «Anrees», kas izcīnīja sev tik vajadzīgo uzvaru pār «Meņģeli» – 3:1.
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«Anrees» sastāvā spēlēja: Igors Kononovičs, Uldis Zemnickis, Andrejs Izotovs, Mārtiņš
Meniķis, Aleksandrs Kašs, Nils Ketners, Oļegs Trofimovs, Dmitrijs Trofimovs, Vadims Farions,
Sergejs Kakta un Oļegs Visockis.
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