
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 28. janvārī 

 

51. FIL Pasaules čempionātā trīs no latvietēm TOP 13 
 

 

51. FIL Pasaules čempionāta otrā sacensību diena noslēdzās ar 

sieviešu startiem. Latvijas valstsvienību 37 sieviešu lielā konkurencē 

pārstāvēja četras latvietes: Elīna Ieva Vītola, Sigita Bērziņa, Kendija Aparjode 

un juniore Frančeska Bona. Trīs no latvietēm TOP 13. 

Labākā no latvietēm 51. FIL Pasaules čempionātā Kendija Aparjode, 

kura pirmajā braucienā uzrādīja desmito labāko laiku, bet otrajā piegājienā, 

veicot labu braucienu,  finišā uzrādīja astoto ātrāko laiku, kas sportistei divu 

braucienu summā ļāva pakāpties par divām pozīcijām un izcīnīt astoto vietu 

[+0.661]. Elīna Ieva Vītola pirmajā braucienā uzrādīta trešo ātrāko starta laiku, 

bet finišēja devītajā pozīcijā. Otrajā braucienā sportistei finišā 12. vieta, bet 

divu braucienu summā izcīnīta 11. pozīcija [+0.742]. Sigitai Bērziņai pirmajā 

braucienā ceturtais labākais starta laiks un finišā 13. vieta, bet otrajā braucienā 

Bērziņai 14. finiša laiks un divu braucienu summā izcīnīta 13. vieta [+0.857]. 

Savukārt juniore Frančeska Bona pirmajā braucienā uzrādīja 25. labāko finiša 

laiku un nestartēja otrajā braucienā, jo otro braucienu veica vien 20 labākās 

pirmā brauciena sportistes, kas nozīmē to, ka sportiste 51. FIL Pasaules 

čempionātā izcīnīja 25. vietu. 

Uz goda pjedestāla vācietes. 2023. gada Pasaules čempione Anna 

Berreitere (1:23.991). Sudraba godalga Jūlijai Taubitsai (Julia Taubitz) 

[+0.058]. Savukārt bronzas godalga Dajanai Eitbergerei (Dajana Eitberger) 

[+0.116]. 



                                                                                    

 

Desmitajā FIL U-23 Pasaules čempionātā Elīna Ieva Vītola tūlīt aiz 

goda pjedestālā, ceturtajā vietā, trešās vietas īpašniecei austrietei Hannai 

Prokai (Hannah Prock) piekāpjoties vien par 0.070 sekundēm. Sudrabs 

Austrijas sportistei Lizai Šultei (Lisa Schulte) [+0.169]. Savukārt zelts vācietei 

Merlei Frābelei (Merle Frabel)[ 1:24.203]. 

Sigitai Bērziņai augstā piektā vieta [+0.645], bet Frančeskai Bonai 

izcīnīta 13. pozīcija. 

Svētdien, 29. janvārī 51. FIL Pasaules čempionāts noslēgsies ar 

vīriešu sacensībām, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete. 

 

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases startiem seko 

līdzi tiešraidē kanālā TV6, portālā “tv3.lv” un nākamās paaudzes televīzijā 

Go3. 

 

 

Svētdiena, 29. janvāris 

 

11.00 - 1. brauciens VĪRIEŠI 

12.35 - 2. brauciens VĪRIEŠI 

14.40 -  Komandu stafete 
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