
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 11. februārī 

 

Bots/Plūme kāpj uz goda pjedestāla trešā pakāpiena arī 

Vinterbergā  
 

Eberspacher Pasaules kausa septītā posma pirmā sacensību diena 

noslēdzās ar vīriešu un vīriešu divvietīgo ekipāžu satrtiem, kur Latvijas 

valstsvienību pārstāvēja Gints Bērziņš, Kristers Aparjods, Kaspars Rinks, 

Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kā arī Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass 

Krasts. 

28 vīriešu lielā konkurencē labāko rezultātu no latviešiem uzrādīja 

Kristers Aparjods, kuram pirmajā braucienā devītais labākais laiks, bet otrajā 

– piektais, kas divu braucienu summā latvietim ļāva izcīnīt astoto vietu 

[+0.633]. 

Tūlīt aiz komandas biedra Gints Bērziņš, kurš pirmajā braucienā 

trases augšdaļas divos laika atskaites posmos uzrādīja labāko rezultātu, bet, 

kļūdoties trases lejas daļā, finišēja astotajā pozīcijā. Otrajā braucienā Bērziņam 

11. labākais finiša laiks, kas divu braucienu summā ļāva ierindoties devītajā 

pozīcijā [+0.782]. 

Savukārt junioram Kasparam Rinkam gaužām neveiksmīgs pirmais 

brauciens, trases lejas daļā piedzīvojot kritienu un salaužot kamanu. 

Sacensību uzvarētājs vācietis Makss Langenhans (Max Langenhan), 



                                                                                    

 

kurš abos braucienos uzrādīja absolūti labāko laiku [1:45.687]. Otrajā vietā 

Austrijas sportists Jonas Muellers (Jonas Mueller) [+0.300]. Savukārt bronzas 

godalga titulētajam Vācijas sportistam Fēliksam Loham (Felix Loch) [+0.322]. 

Vīriešu divvietīgo ekipāžu konkurencē bronzas godalgu izcīnīja 

Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, kuri pirmajā braucienā uzrādīja trešo, bet otrajā 

– ceturto labāko laiku. [+0.500]. Uz pirmajiem diviem goda pjedestāla 

pakāpieniem Vācijas ekipāžas. Attiecīgi – zelts Tobiasam Vendlam/Tobiasam 

Arltam (Tobias Wendl/Tobias Arlt) [1:27.141], bet sudrabs Tonijam 

Eggertam/Sašam Benekenam (Toni Eggert/ Sascha Benecken) [+0.430]. 

Savukārt Eduards Ševics Mikeļševics/Lūkass Krasts pirmajā 

braucienā pēdējās virāžas izejā, sasniedzot finiša taisni, piedzīvoja kritienu un 

ierindojās 11. vietā. Otrajā braucienā latviešiem desmitais labākais finiša laiks 

un divu braucienu summā izcīnīta 10. vieta [+0.888]. 

Eberspacher Pasaule kausa septītā posma otrā sacensību diena 

iesāksies ar sieviešu sacensībām, kur startēs četras latvietes: Sigita Bērziņa, 

Kendija Aparjode, Elīna Ieva Vītola un Frančeska Bona. Savukārt sacensības 

noslēgsies ar sezonas noslēdzošo BMW Sprinta Pasaules kausu, kuram pēc 

šodienas sacensībām ir kvalificējušies desmit sportisti: Anda Upīte/Sanija 

Ozoliņa, Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna, Kristers Aparjods, Gints 

Bērziņš, kā arī Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-

Mikeļševics/Lūkass Krasts. 

 

 

 



                                                                                    

 

Svētdiena, 12. februāris 

11.20 1. brauciens SIEVIETES 

12.50 2. brauciens SIEVIETES 

14.15 BMW Sprinta Pasaules kauss VĪRIEŠI 

15.00 BMW Sprinta Pasaules kauss VĪRIEŠU divvietīgās ekipāžas 

15.25 BMW Sprinta Pasaules kauss SIEVIEŠU divvietīgās ekipāžas 

16.00 BMW Sprinta Pasaules kauss SIEVIETES 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Ieva Ose 

LKSF sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tel. +371 282 66 456 


