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Rollerslēpošanas seriālā “Rollertour” tradicionāli viens no posmiem ir sprints Cēsu
ielās. Sākotnēji tas notika Niniera ielā, bet nu jau vairākus gadus par sacensību
vietu izvēlēta Leona Paegles iela.

Kā jau sprintā, vispirms tika aizvadīta kvalifikācija, kurā ātrākos laikus uzrādīja: S12
grupā Evelīna Rama (CPSS), S14 – Patrīcija Eiduka (Aizkraukle), S16 – Krista
Razgale (CPSS), SE grupā – Inga Dauškāne (SBK “Cēsis”), V12 – Gļebs Šakeļs
(Krāslava), V14 – Raimo Vīgants (Madona), V16 – Ralfs Eiduks (Aizkraukle), V18 –
Edvards Rams (CPSS), V40 – Staņislavs Monskis (Krāslava), VE grupā – Artūrs
Brants (Cēsis).

Tad sekoja izslēgšanas braucieni, lai noskaidrotu, kuri iekļūs finālā, lai cīnītos par
uzvaru, kuriem cīņas B finālā par bronzu.

VE grupā mazajā finālā tikās Māris Pilsētnieks (Ineši) un Daumants Lūsa
(Vanagkalns). Cīņas diemžēl nebija, jo Mārim salūza nūja un pie bronzas medaļas
viegli tika D. Lūsa. Finālā A. Brants pārspēja vēl vienu cēsnieku Edgaru Ozolu,
nosargājot savu labākā sprintera titulu. Pēc finiša uzvarētājs atzina, lai arī uzvara
nākusi samērā viegli, konkurenti bijuši spēcīgāki nekā pērn: “Galvenais sprintā ir
paņemt startu, distancē nekļūdīties un nobraukt savu braucienu, nedomājot par
sāncenšiem. Darbs treniņos ir ieguldīts, tam jādod rezultāti.”

Sprints ir Artūra iecienītākā distance, viņš šogad startējis arī divos pasaules kausa
posmos Vācijā un Grieķijā, ieņemot attiecīgi 13.un 8.vietu.

“Grieķijā pat aizkļuvu līdz ceturtdaļfinālam, kur gan pretī nāca kvalifikācijas līderis,
nācās atzīt viņa pārākumu. Tomēr ar sniegumu esmu apmierināts, biju labi
sagatavojies sacensībām. Sprints ir mana distance, citās startēju tikai treniņa
nolūkos,” atzina A. Brants.

V18 grupā pie bronzas godalgas tika Viļakas sportists Dāvis Serds, kurš apspēlēja
mājinieku Mārci Urbanu. Finālā satikās divi Cēsu Sporta skolas audzēkņi, un
kvalifikācijas ātrākā laika īpašnieks Edvards Rams pieveica Kristiānu Deiču.

V16 grupā cīņā par bronzu Alvis Šķēps (CPSS) pieveica Ojāru Vanagu (Krāslava),
bet lielajā finālā Ralfs Eiduks (Aizkraukle) bija ātrāks par Niklāvu Eglīti (CPSS).

V14 grupā bronzas godalga Rūdim Balodim (CPSS), kurš uzvarēja Silvestru
Kozlovski (Viļaka), bet uzvarētāja laurus šajā vecuma grupā plūca Raimo Vīgants



(Madona), finālā pieveicot Kristeru Slavēnu (CPSS).

V12 grupā mazajā finālā tikās Cēsu Sporta skolas audzēkņi Jānis Rams un Roberts
Rutkovskis, šajā duelī pārāks bija Jānis. Zelta godalgas Krāslavas sportistam
Gļebam Šakeļam, kur pieveica Niku Saulīti (Mežmalas MTB).

V40 grupā trešajā vietā Juris Šakeļs (Krāslava), kurš aiz sevis atstāja Uldi Lasu
(Mežmalas MTB). Finālā Staņislavs Monskis (Krāslava) pieveica cēsnieku Andi
Dravantu.

SE grupā startēja vien trīs dalībnieces, tāpēc te notika tikai finālbrauciens, kur Inga
Dauškāne (SBK “Cēsis)” pieveica madonieti Kitiju Auziņu. Bronzas godalga
Igaunijas sportistei Katrīnai Ojavē.

Uzvarētāja atzina, ka konkurence slēpošanā sieviešu grupā ir minimāla. Sacensību
dienas rītā pati vēl Priekuļu slēpošanas – biatlona kompleksā aizvadījusi divu
stundu ātruma treniņu kopā ar izlasi: “Tā kā pārstāvu Cēsis, nolēmu startēt arī
sprintā, jo man patīk šī distance. Tas gan ir ļoti specifisks, jo svarīgs starts, citas
nianses. Nākamgad gribam izveidot komandu, kas varētu startēt Pasaules kausos
un pasaules čempionātā. Pareizāk sakot, divas komandas, vienā būtu tie, kuri
specializējas sprintā, otrā pārējo distanču veicēji, jo tās ir ļoti atšķirīgas lietas.”

S16 grupā pirmajā trijniekā Cēsu Sporta skolas audzēknes. Bronzas medaļa
Madarai Zaķei, sudrabs Kristai Razgalei, bet uzvaru izcīnīja Annija Sabule.

S14 grupā cīņā par bronzu Ieva Pūce (Mežmalas MTB” pieveica Alisi Līci (CPSS),
bet lielajā finālā Patrīcija Eiduka (Aizkraukle) bija pārāka par Elīnu Radziņu (CPSS).

S12 grupā nepārspēta palika jaunā Igaunijas sportiste Kerstina Ojavē, kura finālā
pārspēja Evelīnu Ramu (CPSS). Cīņā par bronzu tikās divas Cēsu Sporta skolas
audzēknes, un Kristiāna Riekstiņa izrādījās ātrāka par Kitiju Rozonovu.

Rollerslēpotāju sezona turpinās. Baltijas kausa izcīņas otrais posms notiks Lietuvā
22. septembrī, bet sezona noslēgsies 30.septembrī Priekuļos ar trīskāršām
sacensībām: pēdējais “Rollertour 2012” būs arī pēdējais posms Baltijas kausa
izcīņā, kā arī otrais posms Latvijas čempionātā. Sportisti sacentīsies garajās
distancēs ar intervāla startu.


