
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 12. februārī 

 
Kontinentālajā kausā Phjončhanā Gruzdulis-Borovojs/Jakseboga 

izcīna bronzu. Latvijai sudrabs komandu stafetē 
 

 

Sestdien un svētdien, 11. un 12. februārī 2018. gada Ziemas 

Olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā, Dienvidkorejā norisinājās Jauniešu 

Kontinentālais kauss, kurā piedalījās astoņi Latvijas Jauniešu izlases sportisti: 

Anna Aizupe, Amanda Ogorodņikova, Edvards Marts Markitāns, Roberts 

Lazdāns, Arta Pole/Agnija Bogdānova un Jānis Gruzdulis-Borovojs/Uldis 

Jakseboga. 

 

 Dalība šajās sacensībās Latvijas Jauniešu izlasei ir nozīmīga, jo jau 

nakamajā, 2024. gadā šeit norisināsies ceturtās Jaunatnes Ziemas olimpiskās 

spēles. 

Sestdien, 11. februārī uz starta devās un par godalgām cīnījās 

“Jaunieši A” meiteņu un zēnu divvietīgās ekipāžas, kā arī “Jaunieši A” zēni. 

“Jaunieši A” meiteņu divvietīgo ekipāžu konkurencē Arta 

Pole/Agnija Bogdānova pirmo braucienu iesāka daudzsološi, uzrādot otro 

labāko starta laiku, bet brauciena izskaņā piedzīvojot kritienu, sportistes 

nesasniedza finišu un sacensības noslēdza. 

“Jauniešu A” zēnu divvietīgo ekipāžu konkurencē Jānis Gruzdulis-

Borovojs/Uldis Jakseboga pirmajā braucienā uzrādīja trešo labāko laiku, bet 

otrajā – otro, kas divu barucienu summā latviešiem ļāva kāpt uz goda pjedestāla 



                                                                                    

 

trešā pakāpiena. 

“Jaunieši A” zēnu 31 sportista lielā konkurencē labākais no latviešiem 

Edvards Marts Markitāns, kurš izcīnīja piekto vietu. Uldim Jaksebgam pirmajā 

braucienā trešais labākais starta laiks un finišā septītais rezultāts, bet otrajā 

braucienā astotais labākais finiša laiks un divu braucienu summā izcīnīta astotā 

vieta. Savukārt 13. vietā ierindojās Roberts Lazdāns.  

 

Svētdien, 12. februārī uz starta devās un par godalgām cīnījās 

“Jaunieši A” meitenes, kā arī tika aizvadīta komandu stafete. 

 

“Jaunieši A” 32 meiteņu lielā konkurencē Amanda Ogorodņikova 

tūlīt aiz goda pjedestālā, ceturtajā vietā, trešās vietas īpašniecei austrietei 

Viktorijai Gasserei (Viktoria Gasser) piekāpjoties vien par 0.004 sekundēm. 

Desmitajā vietā Agnija Bogdānova, bet 18. pozīcijā Anna Aizupe. 

Komandu stafetē septiņu komandu lielā konkurencē Latvijas 

komanda Amandas Ogorodņikovas, Edvarda Marta Markitāna un Jāņa 

Gruzduļa-Borovoja/Ulda Jaksebogas sastāvā izcīnīja sudraba godalgu. Zelts 

Itālijas valstsvienībai, bet bronza austriešiem.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Ieva Ose 

LKSF sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tel. +371 282 66 456 


