
                                                                                    

 

  
 

2023. gada 20. janvārī 

 

Piektajā un sestajā Junioru Pasaules kausā latvieši izcīna trīs 

zelta un piecas sudraba godalgas 

 
Ceturtdien, piektdien un sestdien, 19., 20. un 21. janvārī Bludenzas 

ledus trasē, Austrijā norisinājās piektais un sestais Junioru Pasaules kausa 

posms.  

Ceturtdien, 19. janvārī piektajā Junior Pasaules kausa posmā uz starta 

devās un par godalgām cīnījās “Junioru” sievietes, vīrieši, kā arī sieviešu un 

vīriešu divvietīgās ekipāžas. 

“Junioru” sieviešu konkurencē starp 23 sportistēm arī latviete Zane 

Kaluma, kura pirmajā braucienā uzstādīja ceturto labāko laiku, bet otrajā – 

astoto, kas divu braucienu summā nodrošinājā piekto vietu.  

“Junioru” vīriešu konkurencē labākais no latviešiem Junioru Pasaules 

čempions Kaspars Rinks, kuram desmitā vieta. Roberts Dreimanis ierindojās 

18. pozīcijā, bet Aleksim Siņiļņikovam 20. vieta. 

“Junioru” sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē latvietēm 

dubultuzvara. Zelta godalgu izcīnīja Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna. 

Savukārt sudraba godalga Martai Robežniecei/Kitijai Bogdānovai.  

“Junioru” vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē sudraba godalgu 

izcīnīja Kaspars Rinks/Vitālijs Jegorovs. Savukārt tūlīt aiz goda pjedestāla, 

ceturtajā pozīcijā, trešās vietas ieguvējiem piekāpjoties par 0.154 sekundēm, – 

Raimonds Baltgalvis/Krišjānis Brūns.  



                                                                                    

 

 

Sestajā Junioru Pasaules čempionātā Zanei Kalumai pirmajā 

braucienā astotais, bet otrajā – sestais labākais laiks, kas divu braucienu summā 

latvietei garantēja septīto pozīciju.  

“Junioru” vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja daudzsološais Kaspars 

Rinks, kuram braucienos pirmais un otrais rezultāts. Savukārt Robertam 

Dreimanis 14. vieta, bet Aleksim Siņiļņikovam 17. pozīcija. 

“Junioru” sieviešu divvietīgo  ekipāžu konkurencē sestajā Junioru 

Pasaules kausa posmā abas latviešu ekipāžas uz pirmajiem diviem goda 

pjedestāla pakāpieniem. Absolūti labāko rezultātu abos braucienos uzrādīja 

Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna, aiz sevis atstājot otru Latvijas 

ekipāžu – Martu Robežneci/Kitiju Bogdānovu, kurām abos braucienos otrais 

labākais finiša laiks. 

“Junioru” vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē Kaspars 

Rinks/Vitālijs Jegorovs izcīnīja sudraba godalgu. Savukārt otrai Latvijas 

ekipāžai – Raimondam Baltgalvim/Krišjānim Brūnam piektā pozīcija. 

Komandu stafetē Latvijas komanda ar Zani Kalumu, Kasparu Rinku 

un Raimondu Baltgalvi/Krišjāni Brūnu tās sastāvā izcīnīja sudraba godalgu. 

Kāmēr Nacionālajai kamaniņu sporta izlasei sezona vien pusē, 

Junioriem šīs bija noslēdzošās sacensības, kas nozīmē arī to, ka tika sadalītas 

godalgas Junioru Pasaules kausu kopvērtējumā. 

Otrajā vietā sešu Pasaules kausu kopvērtējumā ar 491 punktu 

ierindojās Junioru Eiropas un Junioru Pasaules čempions Kaspars Rinks. 

Pirmais ar 510 punktiem – vācietis Marko Legers (Marco Leger). Savukārt 

trešajā pozīcījā ar 300 punktiem austrietis Noa Kallans (Noah Kallan).  

Robertam Dreimanis 134 punkti un 15. vieta. Savukārt Aleksim 

Siņiļņikovam 45 punkti un 33. pozīcija. 

 



                                                                                    

 

“Junioru” sieviešu konkurencē septītājā vietā ar 226 punktiem Zane 

Kaluma. Savukārt Frančeskai Bonai 20. vieta un 96 punkti.  

“Junioru” vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē ar 480 punktiem 

otrajā vietā Kaspars Rinks/Vitālijs Jegorovs. Otrai Latvijas ekipāžai 

Raimondam Baltgalvim/Krišjānim Brūnam sezonas laikā izcīnīti 267 punkti 

un piektā vieta. 

“Junioru” sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē ar 491 punktu 

pirmajā vietā Pasaules kausu kopvērtējumā latvietes – Viktorija Ziediņa/Selīna 

Elizabete Zvilna. Savukārt otrajā vietā ar 427 punktiem Marta 

Robežniece/Kitija Bogdānova. 

Komandu stafetes kopvērtējumā Latvija ar 340 punktiem otrajā vietā. 

Pirmie vācieši, bet trešie ukraiņi. 
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