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INFORMĀCIJA MEDIJIEM
Riks Kristens Rozītis izcīna pirmo starta pozīciju uzreiz aiz spēcīgāko
sportistu grupas 45.FIL Pasaules čempionāta pamatsacensībām
Šodien Siguldas bobsleja un kamaniņu sporta trasē 45.FIL Pasaules čempionāta
ietvaros notika priekšbrauciens, lai noteiktu starta kārtību rīt paredzētajām
pamatsacensībām.
Spēcīgākajiem, jeb A grupas atlētiem, kuri pasaules rangā ieņem 1. - 12.vietu
sievietēm un divvietīgajām ekipāžām un 1. - 15.vietu vīriešiem tie nebija jāveic. No
Latvijas sportistiem spēcīgāko grupā startē abas divvietīgās ekipāžas – Andris Šics/Juris
Šics, Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš un Elīza Tīruma. Šiem un pārējiem A grupas
sportistiem starta numuri tiks izlozēti 45.FIL PČ atklāšanas ceremonijas laikā.
Savukārt pēc priekšbrauciena rezultātiem mūsējie sportisti izcīnījuši šādas starta
pozīcijas:
Vīri:
16. starta nr. Riks Kristens Rozītis
17. starta nr. Inārs Kivlenieks
21. starta nr. Artūrs Dārznieks
30. starta nr. Kristers Aparjods
Kopumā sacensībās startēs 36 vīri. Inārs Kivlenieks runājot par šodienas braucienu
stāsta: “Varēju, protams, labāk nobraukt, bet bija labs brauciens. Trase ļoti labi
sagatavota.’’ Domājot par pamatsacensībām un tehnikas gatavību tām Inārs atklāj:’’Ar
kamanām viss kārtībā. Tagad divas dienas ir jāatpūšas, jāsaņemās un jānobrauc
divi labi braucieni.’’
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Dāmas:
19.starta nr. Ulla Zirne
24.starta nr. Kendija Aparjode
35.starta nr. Alise Evelīna Mitkus
Kopumā rīt paredzētajās sacensībās startēs 40 dāmas. Ulla Zirne par savu šodienas
braucienu saka: ’’Brauciens bija labs. Vienīgais, ko varēja uzlabot ir starts.
Vajadzēja ātrāk. Ir tā, ka šobrīd starts ir mans vājākais posms, un tas ir jācenšas
uzlabot.’’ Runājot par mērķiem Ulla uzsver, ka grūti prognozēt vietas. ‘’ Mans mērķis
ir nobraukt divus stabilus braucienus, lai man pašai būtu prieks, un pēc iespējas
uzlabot savu starta laiku,” stāsta Ulla.
Savukārt Alise Evelīna Mitkus atklāj, ka:’’ Brauciens varēja būt labāks. Man
nesanāca dažas vietas trases lejas daļā. Kļūdas bija diezgan smagas, kas pie mājas
trases ir nepiedodams. Jācīnās. Rīt vēlos nobraukt divus stabilus braucienus, lai
pašai par tiem būtu prieks.”
Junioru izlases līderei Kendijai Aparjodei par savu braucienu liels prieks, jo:’’Šodien
uzrādīju personīgo rekodu lstarta laikā - par divām simtdaļām īsāks nekā terniņos.
Treniņos vienmēr situ sešdesmit sešās, bet tagad sanāca sešdesmit četrās. Par to ir liels
prieks. ‘’Nostaigāju’’ pa taisnīti un pazaudēju laiku. Šajās sacensībās mans mērķis ir
pēc iespējas labāk nostartēt, rīt centīšos izlabot savas kļūdas, un tad jau būs labi.”
Divvietīgās ekipāžas:
17.starta nr. Kristens Putins/ Kārlis Krišs Matuzels
Rīt sacensības sāksies ar divvietīgo ekipāžu startu
plkst.12:30 sacensībās iesaistīsies dāmas.

plkst.: 10:10. Pēc šīm cīņām
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