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Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. Izskatīt SK BOULE valdes locekļa Gundara Lasmaņa vēstuli un veikt izmaiņas 

2014.gada LRČ nolikumā. 

2. Rangu tabulas nolikums 2014. gadam 

 
Sēdes norise: 

1. Izskatam SK BOULE valdes locekļa Gundara Lasmaņa vēstuli. 
 
 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemta vēstule no SK Boules Valdes locekļa G.Lasmaņa 
par 2014.gada LRČ un rangu tabulas nolikumu neskaidrībām un kļūdām. Izvērtējot vēstules saturu 
un pārbaudot LPSF valdes pieņemto LRČ nolikumu 2014.gadam secinam: 

Veikt izmaiņas 2014.gada LRČ nolikuma sadaļā: 
 

 1.6. Pieteikumi - Izmaiņas iesniegto komandu  sastāvos var pieteikt ne vēlāk 24 

stundas līdz sacensību sākumam, ievērojot Nolikuma p.2 noteikumus.  

o IZMAINAM uz – Komandai 24h pirms LRČ sacensību sākuma ir iespēja 

veikt viena spēlētāja maiņu, ja kādam no iepriekš pieteiktajam komandas 

spēlētājiem neparedzētu apstākļu dēļ nav iespēja piedalīties attiecīgā 

LRČ posmā. 

 

 2.1. Dalības maksa. 

o izņemt 2. Apakšpunktu - Divnieku un trijnieku komandas sacensību 

dienā var pieteikt papildus vienu spēlētāju, kurš ir nokārtojis šajā 

Nolikumā atrunātās finansiālās saistības. 

   5.3.1 Rezultātu vērtēšana - Latvijas Republikas 2014.gada čempionāts sieviešu un vīriešu 

trijniekiem notiek 3 etapos. Čempionāta uzvarētājs vīriešu un sieviešu trijniekiem ir tā komanda, 

kura trijos sacensību etapos ir savākusi lielāko reitingu punktu summu.  

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kura ir ieņēmusi: 

- Vairāk augstāku vietu, ja šis rādītājs ir vienāds, tad tiek ņemta vērā ieņemtā vieta 

pēdējā posmā. 

o PAPILDINAM- Čempionāta uzvarētājs vīriešu un sieviešu trijniekiem ir tā 

komanda, kura trijos sacensību etapos ir savākusi lielāko punktu summu. 

Punkti par izcīnītajām vietām katrā posmā, tiek piešķirti sekojoši: 1.vieta – 17 

punkti, 2. Vieta – 14 punkti, 3.vieta – 12 punkti, 4.vieta – 10 punkti, 5.vieta – 9 

punkti, 6.vieta – 8 punkti utt.  

o Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tā komanda, kura ir 

ieņēmusi: 



Vairāk augstāku vietu visos posmos. Ja šis rādītājs ir vienāds,tad 

augstāko  vietu pēdējā posmā. 

 

 
 
Valde nolēma:  

 1.1  Pieņemt LRČ labojumus un papildinājumus. 
Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Aida Pētersone, 
pret nav, atturās nav. 
 
2. Rangu tabulas nolikums 2014.gadam 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka 2014.gada rangu nolikums tiek veidots no tekošā gada 
rezultātiem, izņemot gadījumus, ka pirmajos gada turnīros tiek izmantoti iepriekšējā gada ranga 
tabulas rezultāti. Ranga nolikums tiek papildināts ar ranga aprēķinu tabulu skat. Pielikumu. 
  
Valde nolēma:  
2.1  Atbalstīt Rangu tabulas nolikumu 2014. gadam 
Balsojums par sēdes norises p. 2.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Aida Pētersone, 
pret nav, atturās nav. 
 
  
 
Valdes sēde slēgta plkst. 20.10 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    Ģ.Peirāgs 


