Enduro sezonas noslēgums pie ziemeļu kaimiņiem

18. oktobrī Igaunijā, Paikuses trasē, tika aizvadīts pēdējais Cross Country Baltijas
čempionāta posms, kurā mūsu novadnieks Sandris Kļaviņš cīnījās par Baltijas čempiona
titulu Enduro klasē. Sacensības pulcēja sportistus kuplā skaitā no Baltijas valstīm – Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Solo motociklu klases pārstāvēja 119 motosportisti. Tā kā tas bija
pēdējais posms, daudziem sportistiem tas bija izšķirošais, tāpēc 2 stundu garajā sacensībā
notika aizraujoša cīņa starp dažādu klašu līderiem par 1. vietu. Šajā sacensībā Sandris
diezgan pārliecinoši apsteidza savus tuvākos kopvērtējuma konkurentu – Mārtiņu Vinteru un
Jāni Bauni un izcīnīja 2. vietu , piekāpjoties jaunpienācējam un vietējam motosportistam
Toomasam Triisam (Igaunija). Diemžēl gūtie punkti Paikuses posmā Sandrim nedeva
pietiekamu kopējo punktu skaitu, lai izcīnītu Baltijas čempiona titulu, tādējādi ar 8 punktu
deficītu nācās palikt 2. vietā.
Sandra komentārs par Paikuses posmu un sezonu kopumā: “Lielākai daļai sportistu
Paikuses trase ir zināma, kā smags pārbaudījums sezonas noslēgumā, proti, tā ir ļoti
smilšaina, vietām pat purvaina, ar garām, ļoti ātrām taisnēm. 2 stundu garumā tā pārvērtās
līdz nepazīšanai ar dziļām bedrēm un špūrēm . Manuprāt, tieši šeit var redzēt, kurš no
sportistiem bija vislabāk sagatavojies sezonai ,- daudzi izstājās bezspēka vai tehnisku
iemeslu dēļ.
Par savu sniegumu Paikusē esmu ļoti gandarīts – starts neizdevās ,bet tālāk viss noritēja
veiksmīgi, un pēc pirmā apļa (8 km) es jau apsteidzu lielāko daļu konkurentu. Finišā –
2.vieta.
Runājot par sezonu kopumā, esmu apmierināts. Sākumā biju bažīgs – kā nu ies ar jauno
moci , Husqvarna 300 TE – tas divtaktu motocikls, kas prasa samērā agresīvu braukšanas
stilu un neļauj slinkot, bet tajā pašā laikā tas ir viegls. Pirms tam es braucu tikai ar 4 taktu
motocikliem. Kopā šajā sezonā es startēju 5 Baltijas posmos Enduro (2 dienu sacensība) un
8 Baltijas posmos Cross County (2 stundu sacensība) . Enduro kopvērtējumā ir izcīnīta
4.vieta Baltijā, bet Cross Country kopvērtējumā 2. vieta.
Vēlos pateikties visiem saviem faniem, komandas biedriem, ģimenei, atbalstītājiem – tai
skaitā arī Garkalnes novada domei par iespēju piedalīties šāda mēroga sacensībās un
pārstāvēt savu mīļo novadu! PALDIES!!!“
Sandris Kļaviņš

