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INFORMĀCIJA MEDIJIEM  

 

LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJA  

UZSĀK SADARBĪBU AR 

 SOMIJAS KOMPĀNIJU SUUNTO 
 

Ar lepnumu paziņojam, ka Somijas kompānija Suunto un Latvijas kamaniņu sporta 

federācija ir  noslēgusi ilggadēju sadarbības līgumu. Tādejādi Somijas kompānija Suunto 

kļuvusi par ekskluzīvo sporta pulksteņu piegādātāju Latvijas Kamaniņu sporta federācijas 

atlētiem.  

Ekskluzīvo Suunto atbalstu -  jaunus nākamās paaudzes multisporta pulksteņus ar GPS Suunto 

Spartan Ultra šobrīd saņem Artūrs Dārznieks, Riks Kristēns Rozītis, Inārs Kivlenieks un Elīza 

Cauce.  

Latvijas izlases dalībnieks Artūrs Dārznieks saka: ''Man jau ir pieredze ar Suunto 

pulsometriem. Biju lietojis Suunto Ambit3 Peak. Tāpēc esmu priecīgs par iespēju trenēties ar 

jauno multisporta pulksteni ar iebūvēto GPS SUUNTO SPARTAN  ULTRA  HR. Tas palīdz 

efektīvāk sagatavoties sacensībām, jo sniedz visu, kas nepieciešams pilnvērtīgam treniņu 

procesam. Man patīk tā ietilpīgs akumulātors, perfekts dizains un Somu kvalitāte. No funkcijām 

novērtēju iespēju personalizēt sporta režīmus, izmantot navigāciju, atjaunošanas funkcijas un 

analīzi''. 

LKSF ģenerālsekretāte Dace Gods - Romanovska: '' Mēs jau esam paguvuši novērtēt Suunto 

instrumentu precizitāti, kvalitāti un ērto pielietojumu. Man prieks, ka mūsu braucējiem un viņu 

treneriem būs iespēja kvalitatīvāk sagatavoties sacensību sezonai un sasniegt vēl labākus 

rezultātus! Treniņu analīze notiek Movescount.com portālā. Trenerim daudz ērtāk ir analizēt 

sportista treniņa rezultātus un plānot slodzes apjomus''. 

Latvijas izlases atlēte Elīza Cauce:’’ Man ir liels prieks sadarboties ar Suunto, jo varu 

izmēģināt jaunos pulksteņus, kurā ir daudz un dažādas funkcijas, neskaitāmi daudz treniņu 



 					 				    	 				  

					   	

iespējas, sākot ar stiepšanos un beidzot ar treniņu svaru zālē! Katrs treniņš tiek piefiksēts, un pēc 

tam detalizēti visu varu apskatīt, gan cik ilgs laiks nepieciešams lai atjaunotos pēc konkrētā 

treniņa, gan treniņa laikā pulsa svārstībām! Suunto patiešām ir liels palīgs treniņos, lai 

sasniegtu augstākus rezūltātus un piefiksētu katru niansi!’’ 

Latvijas izlases atlēts Riks Kristens Rozītis:’’ Šis atbalsts tiešām man nozīmē ļoti daudz. Tagad 

redzu ik katru sekundi kāds ir bijis mans puls noteiktājā distances vai treniņa daļā. Ļoti ērts 

viegli saprotams un ļoti precīzs ir šis Suunto Spartan ULTRA. Redzu kurā brīdī ir vairāk 

jaatpūšās un kurās tieši var dot virsū. Tā kā man ļoti patīk braukt ar riteni, varu salīdzināt savu 

personisko rekordu šajā distancē ar šodien nobraukto un analizēt kur ieguvu vai kur zaudēju 

laiku. Varu salīdzināt grūtības pakāpi skatoties uz pulsu. Es ļoti priecājos ka tiešām ir palikušās 

šādas kompānijas kas atbalsta sportu un sportistus.’’  

Suunto ir Somu kompānija ar 80 gadu pieredzi precīzo instrumentu, kompasu un sporta 

pulksteņu ražošanā. Sportisti, ceļotāji un piedzīvojumu meklētāji no visas pasaules jau sen 

novērtēja Suunto pulsometrus un multisporta pulksteņus ar GPS, kas palīdz trenēties un sasniegt 

uzstādītus mērķus. 

 

Sekojiet līdzi treniņu procesam Movescount.com portālā: piem., Kristena treniņiem 

http://www.movescount.com/members/member1343549-rikskristens un Elīzes 

http://www.movescount.com/members/member1396417-Ecauce 

 

 
Informāciju sagatavoja: 

Latvijas Kamaniņu Sporta federācija Mērija Ansviesule  +371 29106622  

m.ansviesule@gmail.com, lksf@latnet.lv  

www.kamanas.lv 

       

  
	
	


