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Rīgas Tehniskās universitātes
boksa vēsture
Janis Muiznieks, Riga Technical University

Kopsavilkums. Rakstā izklāstīta RTU boksa vēsture laika posmā

no RTU dibināšanas 1958.gadā līdz šai dienai. Vēstures
apraksta autors un viņa darba kolēģi Igors Viktorovs, Iļja
Berkovičs un Genadijs Vanajevs ir devuši lielu ieguldījumu
boksa attīstībā augstskolā. Par to liecina bijušo un esošo RTU
bokseru sportiskie rezultāti. Labāko RTU bokseru –
Aleksandra Matjušenkova, Sergeja Lobakova, Andreja
Černucka u.c. – vārdi ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus tās. RTU boksa izlases komanda ir daudzkārtēja Latvijas
universiādes sacensību uzvarētāja. Augstskolā sagatavoti 16
sporta meistari boksā un 11 Latvijas čempioni. Aleksandrs
Matjušenkovs Latvijas čempiona titulu izcīnījis sešas reizes, bet
Andrejs Černuckis – četras. Prestižo Arnolda Knīša balvu
mūsu studenti ir izcīnījuši vairākkārt, trīs reizes pēc kārtas to
ieguva Uldis Meijersons un Brunis Jasinskis, vienu reizi Sergejs
Somovs. Pateicoties RTU sporta darba vadītājiem un treneru
aktivitātei, sākot no 2007.gada notiek Latvijas studentu
čempionāti boksā, to organizēšanu ir uzņēmušies RTU Sporta
katedra un Sporta klubs.
Atslēgas vārdi: izlase, treniņi, metodika, universiāde, meistarība,
turnīrs, atlase

Bokss universitātē visu laiku bijis viens no
populārākajiem sporta veidiem, tam ir sava vēsture un
bagātas tradīcijas. Daudzi RTU studenti un absolventi ir
daudzkārt izcīnījuši Latvijas čempiona nosaukumu un guvuši
uzvaras starptautiskajās sacensībās. Boksa attīstības
pirmsākumi meklējami sākot no 1958. gada. Tūlīt pēc RPI
izveidošanas un sporta katedras nodibināšanas Veras
Molčanovas vadībā sākās arī studentu apmācība boksā.
Obligātās sporta nodarbības un sastādīto izlases komandu
vadīja toreiz plaši pazīstamais boksa speciālists Latvijas
Nopelniem
bagātais
treneris
Edgars
Girgensons.
Jaundibinātajai augstskolai nebija savas boksa zāles, tā tika
īrēta BASB „Daugava” sporta klubā – Vingrotāju ielā 1.
Edgars Girgensons amatu apvienošanas kārtībā šo darbu
turpināja līdz 1961.gadam. Šajā gadā par boksa pasniedzēju
pamatdarbā tika pieņemts Edgara Girgensona audzēknis (šā
boksa vēstures apraksta autors) Jānis Muižnieks. Savu
praktisko darbību jaunajā darba vietā uzsāku ar RPI boksa
zāles iekārtošanu Skolas ielā 11, vēlāk tur bija trīs sporta
zāles – boksa, cīņas un svarcelšanas zāle. Minētā sporta bāze
pakāpeniski tika pilnveidota un darbojas arī pašlaik. Šajā
laikā obligātās sporta nodarbības notika I – IV kursa
studentiem, bet vakaros darbojās divas izlases komandas.
Paralēli pamatdarbam es strādāju arī ar jauniešu grupu, ar
mērķi trenēt topošos studentus un veikt zinātniski metodisko
darbu. Šajā periodā zinātniski metodiskajam darbam
augstskolā tika pievērsta liela uzmanība.
Darba apjomam palielinoties, 1964. gadā par otro boksa
pasniedzēju tika pieņemts sporta meistars Igors Viktorovs.

Togad Minskā notika PSRS studentu Universiādes
sacensības boksā. Tik lielā sporta forumā RPI boksa izlases
komanda pilnā sastāvā startēja pirmo reizi. Tehnisko un
Humanitāro augstskolu grupā startēja 28 komandas. Šajā
konkurencē RPI komanda ierindojās 6. vietā. Tas tika
novērtēts kā labs mana darba rezultāts. Šajās sacensībās
startēja arī jaunpieņemtais pasniedzējs Igors Viktorovs un
izcīnīja godpilno 3. vietu vieglajā svarā.
Septiņdesmito gadu sākumā RPI absolvēja Latvijā plaši
pazīstami bokseri, daudzkārtējie Latvijas čempionāta
godalgoto vietu ieguvēji un starptautisko sacensību
uzvarētāji Oļegs Bočarnikovs un Eduards Raubiško. Oļegs
Bočarnikovs vēlāk strādāja rūpnīcā „Radiotehni” par galveno
konstruktoru. Bet Eduards Raubiško ir plaši pazīstams
celtniecības speciālists. Viņš ir vadījis daudzu lielu valsts
objektu būvdarbus – kongresu nama, dienvidu tilta u.c.
Turpmākajās darba gaitās mēs, abi pasniedzēji, strādājām
ar dienas grupām, izlases komandām un jauniešu grupām.
Tas deva iespēju abiem treneriem rīkot savstarpējās
sacensības gan jauniešu, gan pieaugušo grupu dalībniekiem.
Savstarpējā konkurence sekmīgi vairoja apmācamo
meistarību. Šajā radošajā periodā mūsu trenētā izlases
komanda daudzus gadus bija Latvijas universiādes sacensību
uzvarētāja. Sekmīgi startēja arī jaunieši, izcīnot medaļas
republikas mēroga sacensībās. Vairāki mūsu trenētie jaunieši
uzsāka mācības RPI un turpināja trenēties RPI izlases
komandā - Aleksandrs Kaktiņš, Viktors Popovs, Vladimirs
Koļesņikovs, Jevgēnijs Marjutins u.c.
No 1962. gada līdz 1967. gadam RPI mācījās Uldis
Meijersons, viņš trīs gadus pēc kārtas (1963–1965) izcīnīja
Arnolda Knīša kausu un izpildīja toreizējo sporta meistara
normu. Divus gadus vēlāk RPI absolvēja pašreizējais sporta
katedras darbinieks Pjotrs Misjailo, vairākkārtējs Latvijas
čempionāta godalgoto vietu ieguvējs pirmajā vidējā svarā,
Republikas kategorijas tiesnesis, PSRS atklātā čempionāta
uzvarētājs. Šajā laikā RPI bokseri piedalījās dažādās
draudzības sacensībās ar Igaunijas, Maskavas Aviācijas
institūta, Ļeņingradas universitātes un Lietuvas studentiem.
Bokseri, piedaloties daudzās sacensībās, krāja pieredzi un
vairoja savu sporta meistarību. Arī otrs RPI students Brunis
Jasinskis trīs reizes pēc kārtas (1967–1970), izcīnīja Arnolda
Knīša balvu.
Strādājot RPI sporta katedrā, es aktīvi nodarbojos ar
zinātniski metodisko darbu, piedalījos dažādās konferencēs
ar referātiem. Pēc manas iniciatīvas sporta bāzē Skolas ielā
11 tika organizēta sporta laboratorija. Ņemot vērā manu
interesi un spējas veikt zinātniski pētniecisko darbu, RPI
administrācija 1967. gadā mani komandēja uz Maskavas
Centrālo Fiziskās Kultūras institūta boksa katedru, lai
studētu mērķa aspirantūrā. Manas prombūtnes laikā darbā
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par boksa pasniedzēju tika pieņemts Iļja Berkovičs. Uz
Maskavu mācīties aspirantūrā 1968. gadā aizbrauca arī otrs
boksa pasniedzējs Igors Viktorovs. Turpmāk visas boksa
nodarbības vadīja Iļja Berkovičs un turpināja iepriekšējo
pasniedzēju aizsākto darbu.
Pēc trīs gadiem es sekmīgi beidzu mācības aspirantūrā,
aizstāvēju disertāciju par jauniešu boksa problēmām un
1971. gadā atgriezos darbā sporta katedrā. Līdz 1972. gadam
kopā ar Iļju Berkoviču vadīju boksa nodarbības un trenēju
izlases komandu. Gadu vēlāk Iļja Berkovičs aizgāja no
darba augstskolā. Aspirantūru sekmīgi beidza arī Igors
Viktorovs, disertāciju gan neaizstāvēja, bet uzrakstīja un
izdeva grāmatu par bokseru treniņu metodiku, treniņu un
sacensību slodzēm. Pēc aspirantūras beigšanas Igors

Viktorovs augstskolā neatgriezās, bet strādāja Latvijas
Sporta Komitejā par Republikas boksa izlases komandas
vecāko treneri, vēlāk aizbrauca strādāt uz Dāniju. Līdz 1975.
gadam visas boksa nodarbības vadīju viens pats, šajā gadā
man tika piešķirts docenta nosaukums. Lai sekmīgi
nodrošinātu apjomīgo darbu ar RPI bokseriem, uzaicināju
darbā Genādiju Vanajevu, kurš tikko bija beidzis aspirantūru
Maskavas Zinātniski Pētnieciskajā institūtā ar aizstāvētu
disertāciju par izlases bokseru psiholoģisko sagatavošanu.
Līdz šim laikam mēs abi vadām nodarbības dienas grupu
studentiem un trenējam izlases komandu. Mans audzēknis
Sergejs Somovs 1976.gadā izcīnīja Arnolda Knīša balvu un
izpildīja sporta meistara normu. Jāatzīmē, ka šajās sacensībās

Rīgas Tehniskās universitātes studenti - Universiādes-2002 čempioni.
No kreisās puses: Sergejs Nestjuks, Aleksandrs Seļezeņs, Pāvels Kirilovs (TMF); treneris Jānis Muižnieks; Deniss Hižiņins (EEF), Deniss Aļeksandrovs (IEF).

Sergejs Somovs spēja uzvarēt četrus sporta meistarus no
Krievijas. Astoņdesmito gadu sākumā mācības RPI uzsāka
Sergejs Lobakovs un Aleksandrs Matjušenkovs. Vēlākos
gados viņi kļuva par vadošiem bokseriem gan Latvijā, gan
ārpus tās, startējot VACP izlases komandas sastāvā. Mans
audzēknis Aleksandrs Matjušenkovs sešas reizes izcīnīja
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Latvijas čempiona nosaukumu un četras reizes VACP
čempiona nosaukumu; PSRS spēcīgāko bokseru sacensībās
trīs reizes izcīnījis godalgotas vietas, piedalījies vairākās
PSRS izlases komandas treniņnometnēs. Vissavienības
studentu universiādē 1989. gadā Doņeckā Aleksandrs
Matjušenkovs izcīnīja II vietu, finālā tiekoties ar
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vairākkārtējo PSRS čempionu Andreju Oreškinu. Jāpiezīmē,
ka uzvara Andrejam Oreškinam tika piešķirta pēc ilgas
pauzes, tiesnešu domām daloties ar rezultātu 3:2. Sekmīgi
startēja arī Sergejs Lobakovs, vairākkārt izcīnot godalgotas
vietas Latvijas un VACP čempionātos. Pēc RTU beigšanas
Sergejs Lobakovs nodarbojās ar kikboksu un 1992.gadā
Parīzē izcīnīja Pasaules čempiona titulu.
Paralēli darbam sporta katedrā, laikā no 1982. gada līdz
1987. gadam, es veicu BASB „Daugava” vecākā trenera
pienākumus. Tas deva iespēju aktivizēt arī RTU bokserus,
iesaistīt viņus treniņnometnēs un startam dažādās sacensībās.
Pateicoties tam, vairāki RTU bokseri – Reno Imša,
Vladimirs Kaļgajevs, V.Stepaniščevs, Oļegs Lazarevskis,
Jurijs Čajevskis izpildīja sporta meistara normatīvu.
Laika posmā no 1985. līdz 1990. gadam kopā ar
Genādiju Vanajevu aktīvi darbojos LBF zinātniskajā
brigādē, palīdzot Latvijas izlasei labāk sagatavoties
atbildīgām sacensībām. Vēl jāatzīmē, ka es 18 gadus
vadīju LBF treneru padomi, biju LBF Prezidija loceklis,
bet Genādijs Vanajevs aktīvi piedalījās dažādu boksa
sacensību tiesāšanā.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, sākot no
1993.gada, RTU sporta bāzē Skolas ielā 11 kopā ar RTU
izlasi darbojās profesionālais boksa klubs „Gulfstrim”.
Šajā laikā manā vadībā sporta gaitas uzsāka smagsvara
bokseri Andrejs Černuckis, Ēriks Valenieks un Maksims
Mironičevs.
Vēlākos
gados
viņi
kļuva
par
vairākkārtējiem Latvijas čempionāta godalgoto vietu
ieguvējiem. Andrejs Černuckis četras reizes pēc kārtas
izcīnīja Latvijas čempiona nosaukumu un uzvarēja divos
starptautiskos turnīros un pagaidām ir vienīgais no RTU
bokseriem, kurš ir izpildījis Latvijas Sporta meistara
normu boksā. Pagājušā gadsimta 90. gados un 21.
gadsimta sākumā RTU bokseri manā un Genādija
Vanajeva vadībā desmit gadus pēc kārtas komandu
vērtējumā izcīnīja universiādes čempionu nosaukumu. Šo
panākumu pamatā bija treneru izstrādātā bokseru
sagatavošanas programma, ņemot vēra darba specifiku
augstskolā. Turpmāk universiādes sacensību organizāciju
uzņēmās LBF, nevis kāda no augstskolām. Diemžēl tas
nedeva vēlamo rezultātu, jo sacensību tiesāšana tika
pakārtota par labu LSPA, kas radīja zināmu disonansi
visā sacensību norisē. Radās domstarpības treneru starpā,
samazinājās dalībnieku skaits. Tā rezultātā, sākot no
2006.gada, bokss tika svītrots no universiādes sporta
veidu saraksta. Pateicoties RTU sporta darba vadītājiem
un treneru aktivitātei, sākot no 2007.gada notiek Latvijas
studentu čempionāti boksā, to organizēšanu līdz šim ir
uzņēmušies RTU sporta katedra un sporta klubs. Šajos
čempionātos labākos rezultātus ir uzrādījuši RTU
bokseri. Daudzi mūsu bokseri ar panākumiem startē
dažāda mēroga sacensībās (Deniss Hižinins, Sergejs
Šostaks, Vladislavs Belousovs, Staņislavs Gricjus, Andis
Cickovskis u.c.). Staņislavs Gricjus startēja Olimpiskajā
atlases turnīrā Atēnās par tiesībām startēt Pekinas
Olimpiskajās spēlēs, uzvarēja vienu cīņu un no tālākām
cīņām izstājās, neobjektīvas sānu tiesnešu darbības dēļ.
Divi RTU bokseri Rīgas pilsētas komandas sastāvā

piedalījās 2008. gada Latvijas Olimpiskajās spēlēs
Ventspilī. Andis Cickovskis izcīnīja sudraba medaļu
smagajā svarā, bet Staņislavs Gricjus bronzas medaļu
pussmagajā svarā.
Latvijas čempioni boksā un viņu treneri:
1. Vladislavs Stanulēns
Jānis Muižnieks
2. Uldis Meijersons
Stefans Lavrinovičs
3. Brunis Jasinskis
Stefans Lavrinovičs
4. Vjačeslavs Stepaniščevs
Edgars Girgensons,
Jānis Muižnieks
5. Jānis Seņka
Jānis Muižnieks
6. Aleksandrs Matjušenkovs
Jānis Muižnieks
7. Andrejs Černuckis
Jānis Muižnieks
8. Sergejs Šostaks
Pēteris Petrovs
9. Vladislavs Belousovs
Ivans Gruzdovs,
Jānis Muižnieks
10. Gatis Vizulis
Jānis Muižnieks
11. Maksims Mironičevs
Jānis Muižnieks
Godalgoto vietu ieguvēji Latvijas čempionātos un viņu
treneri:
1. Eduards Raubiško
- Edgars Girgensons
2. Roberts Vjakse
Edgars Girgensons,
Jānis Muižnieks
3. Sergejs Bindjukovs
Jānis Muižnieks
4. Jānis Seņka
Jānis Muižnieks
5. Ēriks Valenieks
Jānis Muižnieks
6. Vladimirs Kaļgajevs
Jānis Muižnieks
7. Jurijs Čajevskis
Jānis Muižnieks
8. Sergejs Lobakovs
Pēteris Petrovs
9. Pjotrs Misjailo
Edgars Girgensons
10. Reno Imša
Jānis Muižnieks
11. Gatis Vizulis
Jānis Muižnieks
12. Maksims Mironičevs
Jānis Muižnieks
13. Andrejs Černuckis
Jānis Muižnieks
14. Sergejs Šostaks
Pēteris Petrovs
15. Aleksandrs Selezeņs
Jānis Muižnieks
16. Vladislavs Belousovs
Ivans Gruzdovs,
Jānis Muižnieks
17. Stanislavs Gricjus
Jānis Muižnieks
18. Andis Cickovskis
Jānis Muižnieks
Sagatavotie sporta meistari boksā un viņu treneri:
1. Ivans Pozdņakovs
- Jānis Muižnieks
2. Pēteris Ķēvišs
- Jānis Muižnieks,
Alberts Lavrinovičs
3. Viktors Bakurovs
Jānis Muižnieks,
Stefans Lavrinovičs
4. Anatolijs Kadišs
Jānis Rovičs
5. Reno Imša
Jānis Muižnieks
6. Uldis Meijersons
Stefans Lavrinovičs
7. Bruno Jasinskis
Stefans Lavrinovičs
8. Olegs Lazarevskis
- Jānis Muižnieks,
Igors Viktorovs
9. Jurijs Čajevskis
Jānis Muižnieks
10. Serģejs Somovs
Jānis Muižnieks
11. Jurijs Strads
Alberts Lavrinovičs
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12. Vladimirs Kaļgajevs

-

13. Serģejs Lobakovs
14. Vjačeslavs Stepaniščevs 15.Andrejs Černuskis
16. Aleksandrs Matjušenkovs -

Jānis Muižnieks,
Māris Zembergs
Pēteris Petrovs
Edgars Ģirgensons,
Jānis Muižnieks
Jānis Muižnieks
Jānis Muižnieks

Vēstures aprakstā ir pieminēti tie bokseri, kuri
izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas čempionātos un
starptautiskos turnīros. Bez viņiem savu vārdu RTU
boksa vēsturē ir ierakstījuši arī tie bokseri, kuri rezultatīvi
startējuši universiādes un citās zemāka līmeņa sacensībās,
bet diemžēl par viņiem mums nav precīzas uzskaites.
Janis Muiznieks, Docent, Dr.paed.
Riga Technical University, Āzenes str. 16/20, room 340, Riga,
E-mail: sports@bf.rtu.lv

Janis Muiznieks. Riga Technical University boxing history
This article outlines history of boxing in period from the foundation of RTU in 1958 to this day. The author of this historical description in common with his
colleagues Igors Viktorovs, Iļja Berkovičs and Genadijs Vanajevs have made great contribution in boxing development of university. Sportingly results of
current and former boxers of RTU are showing that. Best boxers of RTU such as Aleksandrs Matjušenkovs, Sergejs Lobakovs, Andrejs Černuckis and others
are famed not only in Latvia but also outside it. Champion boxing team of RTU is frequent winner of Latvian competitions between universities. There are
prepared sixteen masters of sport and eleven Latvian champions in the RTU. Aleksandrs Matjušekovs was champion six times, but Andrejs Černuckis four
times. Our students repeatedly won prestige prize of Arnolds Knīsis. Uldis Meijersons and Brunis Jasinskis won this prize three times seriatim, but Sergejs
Somovs won it one time. Thanks to managers of RTU sports work and activities of trainers since 2007 are taking place Latvian student’s championships. RTU
Sport’s department and Sport’s club are organizing it. Many of our sportsmen such as Deniss Hižinins, Vladislavs Belousovs, Stanislavs Gricjus, Andis
Cickovskis etc. are successfully taking part in various competitions. In this historical description was mention those sportsmen who won places in Latvian and
international championships. Meaning place in RTU boxing history also has those sportsmen who took place in lower level competitions, but we don’t have
exact registration of them.
Янис Муйжниекс. История бокса Рижского технического университета
В статье изложена история бокса РТУ, начиная от создания РТУ в 1958 году до настоящего времени. Автор статьи и его коллеги Игорь Викторов,
Илья Беркович и Генадий Вонаев внесли большой вклад в развитие бокса в университете. О том свидетельствуют спортивные результаты бывших и
действуюущих боксеров. Имeна лучших боксеров РТУ – Александра Матюшенкова, Сергея Лобакова, Андрея Чернуцкого и других были известны
не только в Латвии, но и за рубежом. Сборная команда РТУ по боксу является многократным победителем Универсиады Латвии. В университете
подготовленно 16 мастеров спорта по боксу и 11 чемпионов Латвии в разных весовых категориях. Александр Матюшенков 6 раз подряд завоевал
титул чемпиона Латвии, а Андрей Чернуцкий 4 раза. Престижный кубок Арнольда Книсиса наши боксеры выигрывали несколько раз, по три раза
кубок выиграли Улдис Мейерсонс и Брунис Ясинскис, один раз - Сергей Сомов. Благодаря поддержке спортивных руководителей РТУ и
активности тренеров, начиная с 2007 года, проводится чемпионат по боксу среди студентов Латвии. Организацию этих соревнований осуществляют
спортивная кафедра и спортивный клуб РТУ. Многие наши спортсмены (Денис Хижинин, Владислав Белоусов, Станислав Грицюс, Андрис
Цицковскис и др.) успешно выступают на разных саревнованиях. В данной статье упомянуты лишь те боксеры, которие завоевали призовые места
на чемпионате Латвии и международных соревнованиях. Значительный вклад в историю бокса РТУ внесли и те студенты-боксеры, которые
успешно выступали на менее значительных соревнованиях, однако о них у нас нет исчерпывающих сведений.
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