
                                                                                    

 

  
 

2023. gada 7. janvārī 

 

Elīna Ieva Vītola mājas trasē izcīna sudrabu 
 

Sestdien, 7. janvārī Eberspacher Pasaules kausa ceturtais posms 

iesākās ar sieviešu sacensībām, kurās piedalījās visas Latvijas sportistes: Elīna 

Ieva Vītola, Sigita Bērziņa un Kendija Aparjode. 27 dalībnieču lielā 

konkurencē latvietes labāko TOP 7. 

 

Pirmajā braucienā latvietes trasē devās viena pēc otras. Kā pirmā ar 

14. starta numuru startēja Sigita Bērziņa, kura aizvadīja labu braucienu bez 

redzamām kļūdām un finišā uzrādīja sesto labāko rezultātu. Kendijai Aparjodei 

ne visai precīzi izdevās 14. virāžas izeja, taču, sasniedzot ātrumu 114.8 km/h, 

sportiste pēc pirmā brauciena ierindojās astotajā pozīcijā. Labākā no latvietēm 

– Elīna Ieva Vītola, kurai uz īsu brīdi izdevās uzstādīt jaunu trases rekordu – 

41.578 sekundes, pēc pirmā brauciena ierindojoties dalītā otrajā pozīcijā ar 

Vācijas sportisti Annu Berreiteri (Anna Berreiter). 

Pirmā brauciena līdere un jaunā trases rekorda īpašniece – 41.488 

sekundes – Vācijas valstsvienības sportiste Dajana Eitbergere (Dajana 

Eitberger). 

Otrajā braucienā Elīna Ieva Vītola uzlaboja savu pirmā brauciena 

rezultātu par 0.063 sekundēm un divu braucienu summā izcīnīja sudraba 

godalgu, vācietei Dajanai Eitbergerei (Dajana Eitberger) piekāpjoties vien par 

0.094 sekundēm. Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena  titulētā Vācijas sportiste 

Jūlija Taubitsa (Julia Taubitz) [+0.144]. 

 



                                                                                    

 

 

Otrajā braucienā Sigita Bērziņa, sasniedzot ātrumu 115.9 km/h, 

finišēja ar piekto labāko laiku, kas sportistei divu braucienu summā ļāva 

pakāpties par vienu pozīciju un izcīnīt piekto vietu [+0.319]. 

 Savukārt Kendijai Aparjodei izdevās uzlabot sava pirmā brauciena 

rezultātu par 0.125 sekundēm un divu braucienu summā izcīnīt septīto pozīciju 

[+0.526].  

“Kas var būt labāks? Visa ģimene un draugi ir atnākuši uz trasi, un 

vēl sanāk divi labi braucieni. Ledus ir ļoti labā stāvoklī, vajadzēja tikai labi 

nobraukt. Protams, bija nelielas nianses trasē, bet lielos vilcienos veicu labus 

braucienus,” pēc finiša stāsta Ieva Elīna Vītola. 

 

 Paldies sacensību atbalstītājiem: Eberspacher, Hargassner, BMW, 

Engelbert Strauss, Pata un Siguldas novada pašvaldība!  

 

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases startiem seko līdzi 

klātienē vai tiešraidē kanālā TV6, portālā “tv3.lv” un nākamās paaudzes 

televīzijā Go3. 

 

Sestdiena, 7. janvāris 

13:00 - 1. brauciens VĪRIEŠU DIVVIETĪGĀS EKIPĀŽAS 

 

http://tv3.lv/


                                                                                    

 

 

13:45 - 1. brauciens SIEVIEŠU DIVVIETĪGĀS EKIPĀŽAS 

14:30 - 2. brauciens VĪRIEŠU DIVVIETĪGĀS EKIPĀŽAS 

15:15 - 2. brauciens SIEVIEŠU DIVVIETĪGĀS EKIPĀŽAS 

Svētdiena, 8. janvāris 

10:00 - 1. brauciens VĪRIEŠI 

11:25 - 2. brauciens VĪRIEŠI 

13:20 - Komandu stafete sadarbībā ar BMW 

 

Informāciju sagatavoja: 

Ieva Ose 

LKSF sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tel. +371 282 66 456 


