
                                                                                    

 

  
 

2023. gada 7. janvārī 

 

Bots/Plūme un Upīte/Ozoliņa Latvijai sagādā zelta godalgas 
 

 Eberspacher Pasaules kausa ceturtā posma pirmā sacensību diena 

noslēdzās ar vīriešu un sieviešu divvietīgo ekipāžu sacensībām. Vīriešu duetu 

konkurencē Latviju pārstāvēja Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards 

Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts. Savukārt sieviešu divvietīgo ekipāžu 

konkurencē startēja Anda Upīte/Sanija Ozoliņa. Latvijas ekipāžas izcīnīja 

uzvaras, uzstādot jaunus trases rekordus! 

 

Kā pirmie trasē devās vīriešu dueti. Pirmajā braucienā XXIV Ziemas 

olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēji komandu stafetē Mārtiņš 

Bots/Roberts Plūme uzstādīja jaunu trases rekordu – 41.361 sekunde un 

pārliecinoši ierindojās līderu pozīcijā.  

Otra Latvijas vīriešu ekipāža Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass 

Krasts, sasniedzot ātrumu 114.7 km/h, finišēja ar piekto labāko laiku. 

Tikpat lielisks sniegums Latvijas dāmu duetam – Andai 

Upītei/Sanijai Ozoliņai, kuras pirmajā braucienā uzrādīja otro labāko starta 

laiku, bet finišā uzstādīja trases rekordu – 42.435 sekundes.  

Otrajā braucienā Bots/Plūme laboja trases rekordu, finišējot 41.281 

sekundē un divu braucienu summā pārliecinoši izcīnot uzvaru. Otrajā vietā –  

pieredzējušais Vācijas duets Tobiass Vendls/Tobiass Arlts (Tobias 

Wendl/Tobias Arlt) [+0.156]. Savukārt uz trešā goda pjedestāla pakāpiena 

kāpa itāļi Emanuels Rīders/Saimons Kainsvaldners (Emanuel Rieder/Simon 

Kainzwaldner) [+0.382]. 



                                                                                    

 

 

 

“Sajūtas ir ļoti patīkamas un foršas, īpaši tagad, kad skatītāji var 

vērot sacensības arī klātienē. Tā ir iespēja dalīties ar iegūtajām emocijām. 

Liels prieks redzēt tik daudz atbalstītāju,” pēc uzvaras stāsta M. Bots. 

“Vēlējos pieminēt, ka noteikti nekur citur kā vien Siguldā mēs šādas 

emocijas nevarētu iegūt – mājas trase, mūsu atbalstītāji. Vēlos pateikt to, ka 

šo uzvaru es veltu savai omītei,” komentē R. Plūme.  

 

Otrajā braucienā Anda Upīte/Sanija Ozoliņa uzrādīja otro labāko 

laiku, bet divu braucienu summā izcīnīja savu pirmo uzvaru [1:24.926]. 

Latvietēm piekāpjoties par 0.212 sekundēm, otrajā vietā ierindojās ASV 

sportistes – Ševonne Čelsija Forgana/Sofija Kirbija (Chevonne Chelsea 

Forgan/Sophia Kirby). Savukārt bronzas godalga vācietēm Džesikai 

Degenhardtai/Šajennei Rozentālei (Jessica Degenhardt/Cheyenne Roenthal) 

[+0.335]. 

Anda Upīte: “Šī bija spriedze līdz pat pašam finišam. Cerams, ka 

nākamnedēļ būs tik pat labi un vēl labāk. Sigulda nav tā trase, kurā tu droši 

zini, ka būs viss kā nākas, jo tā ir ļoti izaicinoša, šeit katra mazākā kļūda var 

maksāt ļoti daudz.” 

“Noteikti pierādījām, ka morāli varam arī saņemties un nobraukt 

tāpat un pat labāk,” stāsta Sanija Ozoliņa. 

 Svētdien, 8. janvārī uz starta dosies un par godalgām cīnīsies vīrieši, 

kā arī norisināsies Komandu stafete sadarbībā ar BMW.  

Trasē norisināsies ne vien sacensības, bet būs iespēja baudīt arī grupas 

“Dzelzs vilks” koncertu. Siguldas trasē ir gaidīti visi kamaniņu sporta 

līdzjutēji. Ieeja pasākumā bez maksas.  

 



                                                                                    

 

 

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. 

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 

http://tv3.lv/

