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Slēpošanas – biatlona kompleksā “Priekuļi” pulcējās rollerslēpotāji no Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas, lai sadalītu godalgas uzreiz trijās sacensībās.
Seriāla “Rollertour 2012” pēdējais posms vienlaicīgi bija Latvijas čempionāta otrais
posms un Baltijas čempionāta trešais, pēdējais posms.
Sportisti sacentās garajās distancēs ar atsevišķu startu. Jaunākās grupas meitenēm
nācās veikt 3,6 km distanci, bet elites vīriem bija jātiek galā ar 41,6 kilometriem.
Vispirms ielūkosimies “Rollertour 2012” vietu sadalījumā.
S12 grupā nepārspēta palika Igaunijas sportiste Kerstina Ojavē, izcīnot “Rollertour
2012” uzvarētājas kausu. Otrajā vietā šajā distancē un kopvērtējumā Cēsu Sporta
skolas (CPSS) audzēkne Evelīna Rama, trešā vēl viena cēsniece Kristiāna Riekstiņa.
S14 grupā šajā posmā uzvarēja igauniete Stine Lise Truu, taču šie bija viņas pirmie
starti “Rollertour” šī gada seriālā, tāpēc kopvērtējuma rezultātus tas neiespaidoja.
Kopvērtējumā uzvarēja Patrīcija Eiduka (Aizkraukle), kura šoreiz bija otrā. Pēc
traumu sadziedēšanas ierindā atgriezās Vineta Pētersone (CPSS), trešā vieta garajā
distancē viņai ļāva pakāpties uz 2.vietu kopvērtējumā, par desmit punktiem
apsteidzot Ievu Pūci (Mežmalas MTB), kurai šoreiz 5.vieta. Tūlīt aiz goda
pjedestāla kopvērtējumā Nora Osīte (CPSS).
S16 grupā kopvērtējumā trīs labākās Cēsu Sporta skolas audzēknes. Diemžēl
veselība pēdējā posmā neļāva startēt līderei Annijai Sabulei, kas maksāja vietu uz
goda pjedestāla, jo sacensību nolikums nosaka, ka kopvērtējumā tiek apbalvoti
tikai tie dalībnieki, kuri iziet uz starta (nav obligāti finišēt) noslēguma sacensību
kārtā. Tādējādi uzvara Kristai Razgalei, otrajā vietā Madara Zaķe, trešajā – Silvija
Adomonīte, kura bija ātrākā pēdējā posmā.
SE grupā, tāpat kā visos trīs iepriekšējos posmos, uzvarēja Inga Dauškāne (SBK
“Cēsis”), saņemot arī kopvērtējuma uzvarētājas kausu. Otrajā vietā Katrina Ojavē
(Igaunija), bet uz trešo pakāpās Anda Muižniece (SSK “Bebra”).
V12 grupā cīņa visas sezonas garumā notika starp Niku Saulīti (Mežmala MTB) un
Gļebu Šakeļu (Krāslava). Šajā posmā uzvarēja krāslavietis, un abi finišēja ar
vienādu punktu skaitu – 300. Tā kā izcīnīto pirmo un otro vietu skaits abiem
vienāds, uzvara kopvērtējumā G. Šakeļam. Trešajā vietā Jānis Rams (CPSS).

V14 grupā visos posmos uzvarēja Raimo Vīgants (Madona), uzvarot arī
kopvērtējumā. Otrajā un trešajā vietā CPSS audzēkņi Kristers Slavēns un Reinis
Upens.
V16 grupā nepārspēts palika Ralfs Eiduks (Aizkraukle), bet sīvākā cīņa risinājās par
abām pārējām godalgotām vietām, uz ko bija četri pretendenti. Šoreiz labāks bija
Ojārs Vanags (Krāslava), kurš kopvērtējumā par desmit punktiem apsteidza Alvi
Šķēpu (CPSS), bet vēl par pieciem punktiem atpalika Niklāvs Eglītis (CPSS).
V18 grupā kopvērtējumā uzvarēja lietuvietis Jaunus Drūsis. Lai arī abiem Cēsu
Sporta skolas audzēkņiem Edvardam Ramam un Kristiānam Deičam garajās
distancēs neizdevās iekļūt starp labākajiem, pirmajos posmos savāktais handikaps
ļāva kopvērtējumā ieņemt attiecīgi otro un trešo vietu.
V40 grupā pārliecinoši uzvarēja Staņislavs Monskis (Krāslava). Tā kā cēsnieks Andis
Dravants šajā posmā nestartēja, viņam nācās atvadīties no labāko trijnieka
kopvērtējumā. Otro vietu izcīnīja Juris Šakeļs (Krāslava), trešo Uldis Lapsa
(Mežmalas MTB).
VE grupā Daumants Lūsa (CPSS), izcīnot otro vietu šajā posmā, uzvarēja
kopvērtējumā. Otrajā vietā Mārtiņš Indriksons (Madona), trešajā – pēdējā posma
uzvarētājs Arvis Liepiņš.
Komandu kopvērtējumā citus apsteidza Cēsu Sporta skola.
Latvijas čempionu titulus izcīnīja Cēsu Sporta skolas audzēknes: K. Razgale, E.
Rama un I. Dauškāne (SBK “Cēsis”). Sudraba godalgas: D. Lūsa (Vanagkalns), K.
Slavēns, Dz. Daļeckis, K. Riekstiņa, V. Pētersone, M. Zaķe, bet bronza: I. Caunem
(“idrive”), J. Ramam, R. Upenam.
Vēl var piebilst, ka mūsējiem labi veicās arī Baltijas kausa kopvērtējumā, kur
triumfēja Alvis Šķēps, Krista Razgale, kā arī Ivo Caune.
Pēc finiša K. Razgale neslēpa, ka garā distance bijusi visgrūtākā no posmiem, tāpēc
prieks par uzvaru kopvērtējumā īpašs: “Garajā distancē nepieciešama izturība,
jāprot spēku sadalīt. Nedaudz traucēja arī vīruss, kas nesen bija uzbrucis, tāpēc
3.vieta šajā distancē ir labs sniegums. Jo ar to pietika uzvarai kopvērtējumā.”
V40 grupas uzvarētājs Staņislavs Monskis atzina, ka uzvara nākusi samērā viegli,
nedaudz problēmas radījis vien slidenais asfalts: “Sajūtas bija labas. Šī vasara bija
labs treniņš ziemai, kur lielāko uzsvaru gribu likt tieši slēpošanai, biatlonu nedaudz
atstājot otrajā plānā.

