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SIGULDĀ NOTIKS 45.FIL PASAULES ČEMPIONĀTS KAMANIŅU
SPORTĀ
Šīs nedēļas nogalē no 14.līdz 15.februārim Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē notiks 45.FIL Pasaules čempionāts, kura ietvaros atsevišķā ieskaitē vērtēs un apbalvos arī sportistus vecuma grupā līdz 23
gadiem.
Latvijas kamaniņu sporta līdzjutējiem šī būs lieliska iespēja redzēt klātienē un just līdzi mūsu sportistiem sezonas svarīgākajās sacensībās. Latvijas izlasi pārstāvēs 14 sportisti – Elīza Tīruma, Ulla Zirne,
Kendija Aparjode, Alise Evelīna Mitkus, Inārs Kivlenieks, Artūrs Dārznieks, Riks Kristens Rozītis,
Kristers Aparjods, Andris Šics/Juris Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš, Kārlis Krišs Matuzels/Kristens Putins. Kopumā pasaules čempionātā piedalīsies 123 sportisti no 19 valstīm.
Tiesības rīkot Pasaules čempionāta sacensības mūsu valstij ir piešķirtas otro reizi, kopš 2003.gada
ir audzis atbalstītāju loks, tādēļ Latvijas Kamaniņu sporta prezidents Atis Strenga, paužot gandarījumu, teic: “Organizējot šo Pasaules čempionātu, vēlos pateikties Starptautiskajai Kamaniņu sporta
federācijai, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai, jo bez valsts atbalsta mēs nespētu šo
pasākumu sarīkot. Paldies, arī senākajiem sadarbības partneriem Siguldas novada Domei un Subaru auto
pārstāvim Latvijā AD REM AUTO un arī Latvijas oficiālais tūrisma portāls „Latvia.Travel”. Ceram uz
sadarbību arī nākotnē.”
Savukārt Siguldas novada Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, vēlot kamaniņu sportistiem aizraujošas sacensības, un pozitīvus iespaidus par Siguldu atgādināja, ka „Sigulda izsenis ir vieta, kur dzīvo
Latvijas ziemas sports. Tieši šeit pirms vairāk nekā 100 gadiem izveidota pirmā kamaniņu trase ar vienu
virāžu, distanču un slēpošanas trases un tramplīns lēkšanai ar slēpēm. Arī šodien Sigulda ir Latvijas
ziemas sporta centrs ar kvalitatīvu pilsētas infrastruktūru, vairākām kalnu slēpošanas trasēm, kā arī, visai
pasaulei zināmo Bobsleja un kamaniņu trasi, kas ik gadus uzņem pasaules kausa sacensības kamaniņu
sportā un šogad, otro reizi atjaunotās Latvijas laikā – pasaules čempionātu kamaniņu sportā.”
Starptautiskās Kamaniņu federācijas (FIL) viceprezidents Einars Fogelis: „Pasaules čempionātam ir pievērsta liela starptautiskās sporta sabiedrības uzmanība, jo Siguldā ieradīsies Phjončhanas
ziemas Olimpisko spēļu rīkotāju un ziemas Olimpisko spēļu kandidātpilsētas ”Pekina 2022” delegācijas.
Ar gandarījumu jāatzīmē, ka šoreiz sacensības notiks rekonstruētajā Siguldas Bobsleja un kamaniņu trasē,
kas ir pilnībā pārsegta, ar labu saules aizsardzības sistēmu, kas nodrošina augstāku ledus kvalitāti un tā
saglabāšanas apstākļus. Sportistiem sacenšoties, būs radīti vienlīdzīgāki apstākļi. Trasē ir veikti arī
infrastruktūras uzlabojumi, kā arī uzstādīts jauns rezultātu tablo.”
Latvijas izlases galvenais treneris Kaspars Dumpis, vērtējot par mūsu komandas iespējas: „ Abi
vīriešu divnieki ir spēcīgi, taču stabilāki ir brāļi Andris un Juris Šici, kuri tēmē uz pirmo trijnieku. No
vīriešiem pašreiz ātrākais ir Inārs Kivlenieks, nedaudz atpaliek Riks Kristens Rozītis, taču viņš ir spēcīgs
vecuma grupā līdz 23 gadiem. Žēl par Artūru Dārznieku, kas vēl līdz galam nav atguvies pēc smadzeņu
satricinājuma. Runājot par stafetes komandu, jāskatās, kā pēc savainojuma varēs nobraukt Elīza Tīruma.”
Trīskārtējais Olimpiskais medaļnieks Juris Šics, runājot par startu savā dzimtajā trasē, teic: „Vēlamies nobraukt divus ātrus un stabilus braucienus. Rezultāts būs pēc nopelniem.”
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Sacensības piektdien sāksies ar priekšbraucieniem, pēc kuru rezultātiem noteiks dalībnieku starta
kārtību Pasaules čempionāta pēc spēcīgāko sportistu grupas. Priekšbraucienos nepiedalās A grupas
sportisti, kas pasaules rangā ieņem 1.-12.vietu sievietēm un vīriešu divnieku ekipāžām, 1.-15.vietu
vīriešiem. Savukārt vakarā plkst.18:00 Siguldas pilsētas Stacijas laukumā pie „Laimas” pulksteņa notiks
Pasaules čempionāta Atklāšanas ceremonija ar parādi un izlozi.
45.Pasaules čempionātu rīko Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija (FIL) un Latvijas Kamaniņu
sporta federācija ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Siguldas novada domes un AD
REM AUTO atbalstu.
Informatīvie atbalstītāji ir laikraksti „Sports”, „Diena”, radio SWH, radio Skonto, radio Retro, Vidzemes TV, RE TV, www.delfi.lv, www.delfi.ru, www.focus.lv, www.vesti.lv, www.sportacentrs.com,
www.1188.lv.
45.FIL Pasaules čempionāta programma
Piektdiena, 13.februāris
plkst.10:00 – priekšbraucieni sievietēm, vīriešiem, vīriešu divnieku ekipāžām
plkst.14:30 – treniņbraucieni A grupām
plkst.18:00 – Atklāšanas ceremonija ar parādi un izlozi Siguldas Stacijas laukumā pie „Laimas”
pulksteņa
Sestdiena, 14.februāris
plkst.10:10 – 1.brauciens vīriešu divnieku ekipāžām
plkst.11:30 – 2.brauciens vīriešu divnieku ekipāžām (tikai 18 ātrākās ekipāžas)
plkst.12:30 – 1.brauciens sievietēm
plkst.14:15 – 2.brauciens sievietēm (tikai 20 ātrākās sievietes)
plkst.18:00 - Apbalvošanas ceremonija Siguldā Stacijas laukumā pie „Laimas” pulksteņa
Svētdiena, 15.februāris
plkst.10:10 – 1.brauciens vīriešiem
plkst.12:10 – 2.brauciens vīriešiem (tikai 25 ātrākie vīrieši)
Plkst.14:00 – komandu stafete
Plkst.15:30 - Apbalvošanas ceremonija trasē
45.FIL Pasaules čempionāta rezultāti būs pieejami pēc katra brauciena www.fil-luge.org un
www.kamanas.lv
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