
 

 

2022. gada 12. novembrī 

 

Kamaniņu sporta sezona tiek atklāta ar “Prezidenta kausu” 

 

Sestdien, 12. novembrī Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases starta estakādē 

norisinājās starta rāviena sacensības “Prezidenta kauss”, oficiāli atklājot jauno 

2022./2023. gada sezonu kamaniņu sportā. 

Ņemot vērā to, ka kamaniņu sportā starta ātrumam ir liela nozīme augstvērtīga 

rezultāta sasniegšanā, starta rāvienu sacensības ļauj uzzināt labākos un ātrākos sportistus 

starta izpildījumā, kas sevī iekļauj gan starta tehnsiko izpildījumu, gan tā 

saucamos "pingvīnus" jeb atgrūdienus pa ledus virsmu, lai paātrinātu kamanu trases 

sākuma posmā.  

Sacensībās pedalījās 103 sportisti, tostarp desmit divvietīgās ekipāžas. Vecuma 

kategorijās no pieagušajiem līdz pat “Jauniešiem C”. 

Nacionālo kamaniņu sporta izlasi pārstāvēja visi tās dalībnieki: Gints Bērziņš, 

Kristers Aparjods, Sigita Bērziņa, Elīna Ieva Vītola, Kendija Aparjode, Mārtiņš 

Bots/Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kā arī sieviešu divvietīgā 

ekipāža Anda Upīte/Sanija Ozoliņa.  

Katrs dalībnieks veica divus starta rāvienus, kuri tika summēti, lai noteiktu labākos 

katrā grupā. 

Vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja juniors Gints Bērziņš (Sigulda), aiz sevis 

atstājot vienīgo vīriešu konkurences pārstāvi Kristeru Aparjodu (Saulkrasti). Savukārt 

trešajā vietā ierindojās juniors Kaspars Rinks (MSĢ/Ropaži). 

“Junioru” vīriešu konkurencē vēl viena uzvara Gintam Bērziņam, otrajā vietā – 

Kaspars Rinks. Savukārt uz trešā goda pjedestāla pakāpiena kāpa jaunietis Raimonds 

Baltgalvis (MSĢ/Saulkrasti). 

“Jaunieši A” zēnu konkurencē ātrākais divu starta rāvienu summā – Raimonds 

Baltgalvis. Otrajā pozīcijā ierindojās Aleksis Siņiļņikovs (MSĢ/Saulkrasti), bet trešais – 

Vitālijs Jegorovs (MSĢ/Saurieši).  

Trīskārša uzvara “Jaunietei A” Agnijai Bogdanovai (MSĢ/Rīga), kura pārspēja ne 

tikai sava vecuma konkurentes, bet arī sievietes un juniores. Otrajā vietā sieviešu 

konkurencē ierindojās Sigita Bērziņa (Sigulda), bet trešā – Elīna Ieva Vītola (Sigulda).  

Agnija Bogdanova: “Es uzkatu, ka mana panākumu atslēga ir darbs. Es ļoti 

strādāju, lai attīstītu un pilnveidotu savu starta rāvienu tieši vasaras periodā. Es esmu 



 

 

diezgan pārsteigta, ka man izdevās izcīnīt uzvaru visās trīs vecuma grupās. Jāsaka, ka man 

izdevās atkārtot savu personīgo starta rekordu, par ko man ir ļoti liels prieks.” 

Junioru konkurencē otrajā pozīcijā ierindojās Zane Kaluma (MSĢ/Saulkrasti). 

Savukārt trešo vietu ieņēma “Jauniete A” Amanda Ogorodņikova (MSĢ/Saulkrasti). 

“Jaunietes A” konkurencē otro vietu izcīnīja Amanda Ogorodņikova, bet uz trešā 

goda pjedestāla pakāpiena kāpa Luīze Vucāne (MSĢ/Preiļi).  

 Vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē uzvaru izcīnījas Latvijas komandas vadošā 

ekipāža – Mārtiņš Bots/Roberts Plūme (Sigulda/Ropaži). Otrajā vietā divu starta rāvienu 

summā ierindojās Eduards Ševics-Miķeļševics/Lūkass Krasts (Garkalne/Alūksne). 

Savukārt trešo vietu ar identisku rezultātu dalīja Kaspars Rinks/Vitālijs Jegorovs 

(Ropaži/Saurieši) ar Raimondu Baltgalvi/Krišjāni Brūnu (Saulkrasti/Zaķumuiža).  

Sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē uzvaru izcīnīja juniores – Viktorija 

Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna (Salaspils/Ropaži). Otrajā vietā ierindojās “Jaunietes A” – 

Arta Pole/Agnija Bogdanova (Ropaži/Rīga). Savukārt trešo vietu izcīnīja juniores Marta 

Robežniece/Kitija Bogdanova (Ropaži/Rīga).  

“Junioru” vīriešu duetu konkurencē uzvaru dalīja Kaspars Rinks/Vitālijs Jegorovs 

ar Raimondu Baltgalvi/Krišjāni Brūnu. Trešo pozīciju “Junioru” vīriešu konkurencē 

izcīnīja dāmas – Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna. 

“Junioru” sieviešu divnieku konkurencē otro uzvaru izcīna Viktorija Ziediņa/Selīna 

Elizabete Zvilna. Uz otrā goda pjedestāla – jaunietes – Arta Pole/Agnija Bogdanova. 

Savukārt trešajā pozīcijā Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.  

“Jaunieši A” zēnu divietīgo ekipāžu konkurencē uz goda pjedestāla augstākā 

pakāpiena kāpa Jānis Gruzdulis Borovojs/Uldis Jakseboga (Saurieši/Ropaži). Otrajā vietā 

ierindojās Arta Pole/Agnija Bogdanova. Savukārt trešajā vietā – Elīna Pamžina/Anna 

Aizupe (Upeslejas/Ulbroka). 

“Jaunieši A” meiteņu duetu konkurenci pārstāvēja vien divas ekipāžas. Zeltu 

izcīnīja Arta Pole/Agnija Bogdanova, savukārt sudraba godalga  Elīnai Pamžinai/Annai 

Aizupei. 

“Jaunieši B” 14 meiteņu lielā konkurencē uzvaru izcīnīja Ulrika Latvena 

(Saulkrasti), otrajā vietā aiz sevis atstājot siguldieti Katrīnu Parfenkovu. Savukārt trešajā 

pozīcija ierindojās Katija Rimicāne (Ropaži.) 

“Jaunieši B” zēnu konkurencē starp 18 zēniem labāko rezultātu divu starta rāvienu 

summā uzrādīja Gustavs Babris (Krimulda). Otrajā vietā ierindojās Kristiāns Čižiks 

(Ropaži), bet trešajā “Jaunietis C”– Jēkabs Juris Blāķis (More).  



 

 

“Jaunieši C” meiteņu konkurencē uzvaru izcīnīja Katrīna Parfenkova (Sigulda), 

otrajā vietā – Katija Rimicāne (Ropaži), bet goda pjedestālu noslēdza Līna Kraslavska 

(Stopiņi). 

“Jaunieši C” zēnu konkurencē uz goda pjedestālā augstākā pakāpiena kāpa Jēkabs 

Juris Blāķis. Otrajā vietā ierondojās Adrians Šics (Sigulda), bet trešais – Matejs Purviņš 

(Valka). 
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