
                                                                                    

 

 
 

2023. gada 26. februārī 

 
Aparjodam sestā vieta noslēdzošajā Pasaules kausa posmā 

 

Svētdien, 26. februārī noslēdzošā Eberspacher Pasaules kausa posma 

otrā sacensību diena iesākās ar vīriešu sacensībām, kurās startēja visi trīs 

latvieši: Gints Bērziņš, Kristers Aparjods un Kaspars Rinks.  

Labākais no latviešiem Kristers Aparjods, kurš pirmajā braucienā ar 

finiša laiku 51.762 sekundes ierindojās trešajā pozīcijā. Otrajā braucienā 

Aparjods trasē nepieļāva redzmas kļūdas, bet finišējot latvietim desmitais 

labākais rezultāts, kas divu braucienu summā ļāva izcīnīt sesto vietu [+0.405]. 

Gintam Bērziņam pirmajā braucienā piektais labākais starta laiks, bet 

finišā 11. rezultāts. Tāpat arī otrajā braucinā latvietis uzrādīja 11. finiša laiku, 

kas divu braucienu summā garantēja 11. vietu noslēdzošajā Pasaules kausa 

posmā [+0.851]. 

Savukārt junioram Kasparam Rinkam pirmajā braucienā neizdevās 

precīzi izbraukt sarežģīto trases lejas daļu, kas rezultējās ar kritienu un 

nesasniegtu finiša līniju. 

Uzvara daudzsološajam vācietim Maksam Langenghanam (Max 

Langenhan), kurš otrajā braucienā pārspēja 2018. gadā uzstādīto trases rekordu 

[1:43.364]. Sudrabs un bronza austriešiem. Attiecīgi, otrajā vietā Jonas 

Muellers (Jonas Mueller) [+0.179], bet trešais Niko Gleišers (Nico Gleirscher) 

[+0.239]. 

Pasaules kausu kopvērtējumā, ieskaitot trīs BMW Sprinta kausus, 

Kristeram Aparjodam ar 600 punktiem sestā vieta. Savukārt Gintam Bērziņam 



                                                                                    

 

izcīnīti 467 punkti, kas ļauj ierindoties devītajā vietā. 

Pasaules kausu līderis ar 812 punktiem itālis Dominiks Fišnallers 

(Dominik Fischnaller). Otrajā un trešājā vietā vācieši - attiecīgi, Fēliks Lohs 

(Felix Loch) un Maks Langenhans (Max Langenhan). 

Deviņu Pasaules kausu kopvērtējumā Kristeram Aparjodam ceturtā 

vieta ar izcīnītiem 515 punktiem. Savukārt Gintam Bērziņam 366 punkti un 

devītā pozīcija. 

Ar vislielāko punktu skaitu – 627 punktiem pirmajā vietā Fēlikss Lohs 

(Felix Loch). Otrais itālis Dominiks Fišnallers (Dominik Fischnaller), bet 

trešais Maks Langenhans (Max Langenhan). 

Eberspacher Pasaules kausa devītais posms noslēgsies ar komandu 

stafeti, kurā Latvijas komandu pārstāvēs Kendija Aparjode, Kristers Aparjods, 

un Mārtiņš Bots/Roberts Plūme. 

Latvijas Nacionālās kamaniņu sporta izlases startiem seko 

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

Go3. 
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LKSF sabiedrisko attiecību speciāliste 
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