
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 25. februārī 

 
Upīte/Ozoliņa 0.042 sekundes aiz goda pjedestāla. Botam/Plūmem 

divi kristāla globusi 
 

Sestdien, 25. februārī Eberspacher Pasaules kausa devītais posms 

Vinterbergā, Vācijā iesākās ar sieviešu un vīriešu divvietīgo ekipāžu 

sacensībām, kurās Latvijas valstsvienību pārstāvēja četri dueti: Anda 

Upīte/Sanija Ozoliņa, Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna, Mārtiņš 

Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts. 

Pirmajā braucienā Mārtiņš Bots/Roberts Plūme uzrādīja trešo labāko 

strarta laiku un, veicot labu braucienu, finišēja piektajā pozīcijā. Otrajā 

braucienā latvieši trasi veica par 0.276 sekundēm lēnāk nekā pirmajā 

braucienā, uzrādot septīto labāko laiku, kas divu baucienu summā ļāva 

ierindoties septītajā pozīcijā [+0.272]. 

Eduardam Ševicam-Mikeļševicam/Lūkasam Krastam pirmajā 

braucienā ceturtais labākais starta laiks, bet finišā desmitais ātrākais rezultāts. 

Arī otrajā braucienā latvieši finišēja ar desmito labāko rezultātu, kas divu 

baucienu summā 2022./2023. gada sezonas noslēdzošajā posmā ļāva izcīnīt 

vietu labāko TOP 10 [+0.833]. 

Uzvara 2022. gada Ziemas olimpisko spēļu čempioniem vāciešiem 

Tobiasam Vendlam/Tobiasam Arltam (Tobias Wendl/Tobias Arlt) [1:26.690]. 

Sudraba godalga Tonijam Eggertam/Sašam Benekenam (Toni Eggert Sascha 

Benecken) [+0.057]. Savukārt uz goda pjedestālā trešā pakāpiena austrieši 

Jurijs Tomass Gatts/Rikardo Martins Šofs (Juri Thomas Gatt/Riccardo Martin 



                                                                                    

 

Schoepf) [+0.132]. 

Sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē Anda Upīte/Sanija Ozoliņa 

veica labu pirmo braucienu un ierindojās otrajā pozīcijā. Arī otro braucienu 

sportistes veica bez redzamām kļūdām, tomēr finišā uzrādīja ceturto labāko 

laiku, kas divu baucienu summā  ļāva ierindoties tūlīt aiz goda pjedestāla, 

ceturtajā vietā, trešajai vietai piekāpjoties vien par 0.042 sekundēm. 

Uzvara austrietēm Selīnai Eglei/Larai Mišelai Kippai (Selina 

Egle/Lara Mchael Kipp), kuras abos braucienos netika pārspētas [1:28.169]. 

Sudrabs Vācijas sportistēm Džesikai Degenhardtai/Šajennei Rozentālei 

(Jessica Degenhardt/Cheyenne Rozental) [+0.339]. Bronzas godalga itālietēm 

Adreai Voetterei/Marionai Oberhoferei (Andrea Voetter/Marion Oberhofer) 

[+0.385]. 

Savukārt juniorēm Viktorijai Ziediņai/Selīnai Elizabetei Zvilnai abos 

braucienos septītais labākais laiks un divu braucienu summā septītā vieta 

[+1.030]. 

Sezonas izskaņā tika pasniegti arī kristāla globusi par Pasaules kausu 

kopvērtējumu. 

Mārtiņam Botam/Robertam Plūmem deviņos Pasaules kausos izcīnīti 

587 punkti, kas ir trešais labākais rezultāts. Otrajā vietā ar 730 punktiem 

pieredzējušie vācieši Tonijs Eggerts/Saša Benekens (Toni Eggert Sascha 

Benecken). Pirmie ar 780 punktiem – TobiasVendls/Tobias Arlts (Tobias 

Wendl/Tobias Arlt). 

Savukārt Eduardam Ševicam-Mikeļševicam/Lūkasam Krastam 388 

punkti un astotā vieta. 

Sieviešu divvietīgo ekipāžu konkurencē Andai Upītei/Sanijai 

Ozoliņai, izlaižot divus Ziemeļamerikas posmus, izcīnīti 467 punkti, kas ļauj 

ierindoties piektajā pozīcijā. Savukārt Viktorijai Ziediņai/Selīnai Elizabetei 



                                                                                    

 

Zvilnai, kas pievienojās Nacionālajai izlasei tikai pēc Pasaules čempionāta, 

izcīnīti 197 punkti un devītā vieta. 

Tāpat Pasaules kausu kopvērtējumā, ieskaitot trīs BMW Sprita 

kausus, Bots/Plūme izcīnīja kristāla globusu, ar 757 punktiem ierindojoties 

trešajā pozīcijā, tūlīt aiz abiem pieredzējušākajiem Vācijas duetiem. Uzvara ar 

1014 punktiem Vendlam/Arltam (Wendl/Arlt), bet otrā vieta 

Eggertam/Benekenam, kuriem 955 punkti. 

Savukārt Ševicam-Mikeļševicam/Krastam desmitā vieta ar 458 

punktiem. 

Sieviešu duetu kopvērtējumā, ieskaitot BMW Sprinta kausus, 

Upītei/Ozoliņai 637 punkti un ceturtā vieta. Uzvara ar 1010 punktiem itālietēm 

Voetterei/Oberhoferei (Voetter/Oberhofer). Otrās ar 915 punktiem austrietes 

Egle/Kippa (Egle/Kipp), bet trešajā vietā vācietes Degenhardta/ 

Rozentāla(Degenhardt/Rosenthal), kurām 898 punkti. 

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases startiem seko 

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

Go3. 

 

Svētdiena, 26. februāris 

 

11.55 1. brauciens VĪRIEŠI 

13.25 2. brauciens VĪRIEŠI 

15.20 Komandu stafete sadarbībā ar BMW 

 

Informāciju sagatavoja: 

Ieva Ose 

LKSF sabiedrisko attiecību speciāliste 

http://tv3.lv/


                                                                                    

 

Tel. +371 282 66 456 


