
Gusts un Matjušonoks ir ceļā uz Eiropas čempionātu U19 spīdvejā  

 

Nedēļas nogalē, 22. maijā Ungārijā Nagyhalász spīdveja trasē notiks pirmais kvalifikācijas 

raunds Eiropas čempionātā U19 spīdvejā. Šajā raundā no Latvijas startēs Francis Gusts un 

Ernests Matjušonoks. 

 

Spīdvejs ir motosporta paveids, kurā ar specializētiem motocikliem brauc pa specializētu trasi. 

Tās segums ir māla un grants savienojums. Trases garums ir 400 m. Spīdvejā brauc četri 

braucēji, uzvar tas, kas iegūst visvairāk punktu. Braucienā par pirmo vietu saņem 3 punktus, otro 

- 2, par trešo - 1 un ceturto 0 punktus.  

 

Pirms gaidāmā Eiropas čempionāta posmu Ungārijā, sarunā ar Franci Gustu, viņš pastāstīja, ka ar 

spīdveju sāka nodarboties pirms četriem gadiem. “Rīgā, Biķernieku trasē atvēra spīdveja skolu. 

Draugs pastāstīja, ka ir iespēja un man vienmēr patikuši motocikli, tehniski sporta veidi. Aizgāju 

pamēģināt, pēc tam tad arī sāku aktīvi trenēties un piedalīties sacensībās.  

Šogad esam noslēguši līgumu Zviedrijā, vieslīgumu Polijas klubā un pārstāvu arī Daugavpils 

spīdveja komandu “Optibet Lokomotīve”. Pasaules un Eiropas čempionātos spīdvejā man veicas 

normāli. Augstākais sasniegums līdz šim ir 2019. gadā izcīnītā ceturtā vieta Eiropas čempionātā 

spīdvejā 250 klasē,” stāsta sportists.  

 

Pandēmija, protams, nedaudz ir ietekmējusi arī spīdveju, jo daudzas sacenības bija atceltas, 

skatītāji joprojām nevar apmeklēt šos pasākumus. “Arī laikapstākļi nav tik labi, kā gaidījām. Bet 

kopumā, sacensības atkal notiek. Arī ziemā fiziski trenējos sezonai,” saka Francis Gusts. 

 

Šodien, 19. maijā Francis Gusts jau ir Polijā, kur aizvadīs DMPJ - tās ir junioru sacensības 

spīdvejā. “Es un vēl trīs juniori no Latvijas - Ričards Ansviesulis, Artjoms Juhno un Daniils 

Kolodinskis, aizstāvēsim Latvijas godu junioru sacensībās spīdvejā. Tālāk pēc šī posma mūsu 

ceļš ved uz Ungāriju, kur 22. maijā norisināsies Eiropas čempionāts U19 spīdvejā. Sajūtas par 

gaidāmo posmu Ungārijā - kā jau pirms katrām sacensībām, ir neliels uztraukums, bet kopumā 

viss ir labi. Lai tiktu tālāk, ir jāiekļūst četriniekā, būs daudz labu braucēju, būs diezgan 

jāiespringst,” tā spīdvejists Francis Gusts.  

 

Eiropas čempionāta fināla ceturtais raunds U19 spīdvejā notiks 7. augustā Rīgā. 

 

Novēlam mūsu latviešu sportistiem - Francim Gustam un Ernestam Matjušonokam, veiksmi un 

izturību Ungārijā! 
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