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Eberspacher pasaules kausa pirmajā posmā Bots/Pūme TOP 6 

 

Sestdien, 3. decembrī Austrijas pilsētā Insbrukā Eberspächer pasaules kausa 

pirmais posms noslēdzās ar sieviešu sacensībām un vīriešu divvietīgo ekipāžu startiem.  

30 sieviešu lielā konkurencē labākā no latvietēm – Elīna Ieva Vītola, kura pirmajā 

braucienā uzrādīja labāko starta laiku, bet finišā sasniedza devīto pozīciju. Otrajā braucienā 

Vītolai izdevās uzlabot savu pirmā brauciena rezultātu un finišēt septītajā pozīcijā. 

Savukārt divu braucienu summā latviete dalīja septīto pozīciju ar amerikāņu sportisti Ešliju 

Fārkharsoni (Ashley Farquharson) [+0.508]. 

Sigita Bērziņa pirmajā braucienā gan trases augšdaļā, gan lejas daļā pieļāva  kļūdas, 

kas finišā rezultējās ar 13. labāko laiku. Savukārt otrajā braucienā sportistei izdevās 

pakāpties par vienu pozīciju un divu braucienu summā izcīnīt 12. vietu. [+0.633] 

Kendijai Aparjodei pirmajā braucienā 11. ātrākais rezultāts, taču pēc ne tik 

veiksmīga otrā brauciena sportistei nācās samierināties ar 15. vietu. [+0.740] 

Uzvaru izcīnīja mājiniece Madeleine Egle (Madeleine Egle), kura pirmajā 

braucienā uzstādīja jaunu trases rekordu – 39.574 sekundes. Sudraba godalga amerikānietei 

Emīlijai Svīnijai (Emily Sweeney) [+0.216]. Savukārt uz goda pjedestāla trešā pakāpiena 

kāpa vāciete Jūlija Taubitsa (Julia Taubitz) [+0.248]. 

Vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, aizvadot labu 

braucienu bez lielām kļūdām, finišu sasniedza 39.519 sekundēs un ierindojās piektajā 

pozīcijā. Otrajā braucienā duetam finišā septītais labākais laiks, bet divu braucienu summā 

izcīnīta vieta TOP 6. [+0.153]. 

Debitantiem Eduardam Ševicam-Mikeļševicam/Lūkasam Krastam pirmais 

brauciens izvērtās gaužām nelāgs, trases vidusdaļā smagi kļūdoties un aizskarot renes 

bortus, sportisti spēja savākties un finišēt 18. vietā. Otrā brauciena izpildījums bija krietni 

labāks un latvieši spēja uzrādīt desmito ātrāko finiša laiku, kas divu braucienu summā ļāva 

ierindoties 14. vietā [+1.207] un garantēja vietu BMW Sprinta pasaules kausā. 

Sacensību uzvarētāji jau atkal austrieši – Jurijs Tomass Gatts/Martins Rikardo Šofs 

(Juri Thomas Gatt/Riccardo Martin Schopf)[1:18.915]. Sudrabs pieredzējušajam Austrijas 

duetam Tomasam Štojam/Lorenzo Kolleram (Thomas Steu/Lorenz Koller), kuri pirmajā 

braucienā uzstādīja jaunu trases rekordu, bet otrajā braucienā ierindojās vien devītajā 

pozīcijā. [+0.079] Tāpat arī bronzas godalgu izcīnīja Austrijas sportisti Janiks 

Millers/Armīns Fraušers (Yannick Muller/Armin Fraucsher) [+0.083] 



 

 

Svētdien, 4. decembrī par godalgām cīnīsies vīrieši, tajā skaitā arī divi latvieši: 

Gints Bērziņš un Kristers Aparjods. Savukārt Pasaules kausu noslēgs BMW Sprinta 

pasaules kausa sacensības, kurās jau zināms, ka piedalīsies vismaz deviņi Latvijas sportisti: 

Elīna Ieva Vītola, Sigita Bērziņa, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Eduards 

Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts un Anda Upīte/Sanija Ozoliņa.  

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases startiem seko līdzi tiešraidē TV6, 

portālā tv3.lv, TV3 Play, kā arī Go3. 

Svētdiena, 4. decembris 

10.30 1. brauciens VĪRIEŠI 

12.05 2. brauciens VĪRIEŠI 

13.30 Sprinta kauss VĪRIEŠU divvietīgās ekipāžas 

13.55 Sprinta kauss SIEVIEŠU divvietīgās ekipāžas 

14.30 Sprinta kauss SIEVIETES 

15.15 Sprinta kauss VĪRIEŠI 
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