
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 25. februārī 

 
Latvietes labāko TOP 13 noslēdzošajā Pasaules kausā 
 

Eberspacher Pasaules kausa devītā posma pirmā sacensību diena 

noslēdzās ar sieviešu sacensībām, kurās piedalījās arī trīs latvietes: Elīna Ieva 

Vītola, Sigita Bērziņa un Kendija Aparjode. 

Labākā no latvietēm Kendija Aparjode, kura abos brauciens uzrādīja 

astoto labāko laiku, bet divu braucienu summā ierindojās desmitajā pozīcijā 

[+0.792]. Tūlīt aiz tautietes, 11. vietā Sigita Bērziņa, kura pirmajā braucienā 

uzrādīja labāko starta laiku, bet finišā desmito labāko rezultātu. Otrajā 

braucienā Bērziņai trešais labākais starts un finišā 11. vieta [+1.044]. Savukārt 

Elīnai Ievai Vītolai pirmajā braucienā 14. labākais finiša laiks, bet otrajā – 12., 

kas divu braucienu summā ļāva ierindoties 13. pozīcijā [+1.486]. 

Sacensību uzvarētāja austriete Madeleine Egle (Madeleine Egle) 

[1:52.843]. Otrajā vietā vēl viena Austrijas sportiste – Lisa Šulte (Lisa Schulte) 

[+0.224]. Savukārt bronzas godalga vācietei Annai Berreiterei (Anna 

Berreiter) [+0.245]. 

Pasaules kausu kopvērtējumā, ieskaitot trīs BMW Sprinta kausus, 

septītajā vietā ar 526 punktiem Elīna Ieva Vītola. Ar 450 punktiem astotā 

Kendija Aparjode, bet Sgita Bērziņa ar 377 punktiem 13. pozīcijā.  

Kopvērtējuma kristāla globusa ieguvējas vācietes. Attiecīgi, pirmā 

Jūlija Taubitza (Julia Taubitz), Dajana Eitbergere (Dajana Eitberger) un Anna 

Berreitere (Anna Berreiter). 

Deviņu Pasaules kausu kopvērtējumā pirmais trijnieks nemainīgs – 



                                                                                    

 

vācietes tādā pašā secībā. 

Savukārt Elīnai Ievai Vītolai sestā vieta ar izcīnītiem 420 punktiem. 

Kendijai Aparjodei vienāds punktu skaits ar austrieti Lisu Šulti (Lisa Schulte) 

un dalīta astotā vieta. Bet Sigitai Bērziņai 325 punkti un 12. pozīcija 

kopvērtējuma tabulā. 

Svētdien, 26. februārī otrā sacensību diena iesāksies ar vīriešu 

sacensībām, kurās startēs visi trīs latvieši: Gints Bērziņš, Kristers Aparjods un 

Kaspars Rinks. Savukārt starptaurisko kamaniņu sporta sezonu noslēgs 

komandu stafete. 

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 
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