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ELĪZA TĪRUMA IZCĪNA 13.VIETU 

45. FIL PASAULES ČEMPIONĀTĀ KAMANIŅU SPORTĀ 

 

Šodien Siguldā ar divvietīgo ekipāžu startu sākās 45. FIL Pasaules čempionāts (PČ) kamaniņu 

sportā. Paralēli notiek arī sacensības sportistiem vecuma grupā līdz 23 gadiem. 

Sacensību pirmajā daļā spēkiem mērojās divvietīgās ekipāžas, bet otrajā daļā  par Pasaules čempiones 

titulu cīnījās 40 dāmas, kuru vidū arī mūsu Elīza Tīruma un U-23 vecuma grupā startējošās Ulla Zirne, 

Kendija Aparjode un Alise Evelīna Mitkus. 

Neskatoties uz nopietno traumu (plīsusi ceļgala saite) ar kādu šajās sacensībās startē Elīza Tīruma, 

tieši viņa bija tā Latvijas sportiste, kurai ne tikai pirmais brauciens padevās vislabāk - 42.398 sekundes 

(10.v.). Ulla Zirne, kura startēja U-23 ieskaitē ar rezultātu 42.773 sekundes bija 18.ātrākā sportiste 45. 

FIL PČ kopējā ieskaitē pēc pirmā brauciena. ‘’ Mandrāžas man nebija. Koncentrējos uz to, lai labi 

nobrauktu un uzlabotu savu startu, bet nesanāca. Kad biju uz starta, ļoti labi dzirdēju 

līdzjūtējus,’’ pēc pirmā brauciena savas izjūtas komentē Ulla. Savukārt Kendija Aparjode, kura līdzīgi 

kā Ulla startēja U-23 ieskaitē pirmajā braucienā uzrādīja laiku 43.132 sekundes un bija 27.spēcīgākā 

sportiste. Diemžēl Kendija nekvalificējās otrajam braucienam un par savu šodienas sniegumu stāsta:’’ 

Biju satraukusies. Konkurenti, atmosfēra, mājas trase, ļoti daudz latviešu, - tas viss rada 

satraukumu. Starts neizdevās, kā vakar. 

Cerēju kvalificēties 2.braucienam, bet nesanāca. Par to ir neliels rūgtums, jo neizdarīju to, ko 

gribēju. Bet, nu, tas ir mans pirmais čempionāts.’’ Līdzīgi kā K.Aparjode arī Alise Evelīna Mitkus, 

kura startēja U-23 vecuma grupā nekvalificējās otrajam braucienam. Viņa uzrādīja laiku 43.975 

sekundes. ‘’ Šis ir mans pirmais pasaules čempionāts, un man neizdevās nobraukt tā, kā es 

gribētu. Pieļāvu diezgan rupjas kļūdas. Redzēju, ka sportistes, kuras startēja pirms manis, krīta, 

bet tas neietekmēja mani, es centos koncentrēties tikai uz savu braucienu, ‘’ savas izjūtas startējot 

savā pirmajā pasaules čempionātā komentā Alise Evelīna Mitkus. Par sacensību līderi kā jau tas 

šosezon ierasts izvirzījās Natalie Geisenberger (GER) kura pirmajā braucienā uzrādīja jaunu trases 

rekordu. 
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45.FIL PČ ‘’lielajā ieskaitē’’otrais brauciens bija līdzīgs pirmajam. Sacensību līdere Geisenberger 

palika nepārspēta. Divu braucienu summā viņa uzrādīja laiku 1 minūte 24.142 sekundes un 

izcīnīja 45.FIL PČ čempiones titulu. 

Latvijas izlases līdere Elīza Tīruma šogad ir 13. spēcīgākā pasaules braucēja 45.FIL PČ ietvaros. 

Sacensību uzvarētājai Elīza divu braucienu summā piekāpās par 0.965 sekundēm. Diemžēl Ulla Zirne, 

kura startēja U-23 ieskaitē un pirmajā braucienā uzrādīja laiku, kas ļāva kvalificēties arī otrajam 

braucienam piedzīvoja kritienu un no turpmākās cīņas izstājās. 

Vecuma grupā līdz 23 gadiem mūsu sportistes junioru izlases dalībnieces K.Aparjode un A.E.Mitkus 

45.FIL Pasaules čempionāta ietvaros izcīnīja attiecīgi – 11.un 16.vietu. 
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