
Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija" 
vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 

valdes sēdes protokols Nr. 3/2014 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija", vienotais reģistrācijas numurs 
40008143066, turpmāk tekstā - Biedrība LPSF, valdes sēde notiek SIA Lesers, Mēness 
iela 7, Rīga 2014.gada 22. martā, plkst. 13.50. 
 
 
Valdes sēdē piedalās: 
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs 
Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 
 
Darba kārtība: 

1. LRČ vīriešu vieniniekos datuma maiņa. 
2. Spēļu kalendāra izmaiņas. 
3. ĒČ veterāniem piedalīšanās un izspēles kārtība. 
 

Sēdes norise: 
1. LRČ vīriešu vieniniekos datuma maiņa 
 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemts iesniegums no SK Upesciems par 
iespēju pārcelt 26.04.2014 vīriešu vieninieku sacensības uz 27.04.2014 sakarā ar Lielo 
talku, kas notiek Upesciema stadionā, 
 
Valde nolēma: 
1.1.  Pārcelt   LRČ vīriešu vieninieku sacensības uz 27.04.2014 
Balsojums:   Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš,   Aida Pētersone; pret – nav; atturas - nav. 
 
2. Spēļu kalendāra papildinājumi 
 
Valdes loceklis Alvis Zīriņš un Ģirts Peirāgs ziņo, ka vēlētos papildināt spēļu kalendāru 
ar diviem SK Upesciems un vienu SK Petank Ikšķile rīkotajiem turnīriem - 

12.04.2014 - Aisinsh Cup - Mārtiņa Līča piemiņas turnīrs jauktajām trijnieku 
komandām, SK Petank Ikšķile petanka laukumos, Ikšķilē, Ādamlaukos. Limits 20 
komandas 

19.04.2014 - Pavasara Vitamīni, SK Upesciems spēļu laukumos, Upesciema 
stadionā  

20.09.2014 - Rudens Mix, SK Upesciems spēļu laukumos, Upesciema stadionā 
 
Valde nolēma: 
2.1. Atbalstīt LPSF spēļu kalendāra izmaiņas, kalendāru  papildinot ar sekojošiem 
turnīriem: 

12.04.2014 - Aisinsh Cup; 
19.04.2014 - Pavasara Vitamīni; 
20.09.2014 - Rudens Mix. 

Balsojums:    Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, un Aida Pētersone;  pret - nav, atturas -  
nav. 
 
3. ĒČ veterāniem (55+) atlases turnīrs  un izspēles kārtība. 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir izteikta vairāku klubu spēlētāju interese par 
dalību ĒČ veterāniem 55+. Lai objektīvi izvēlētos Latvijas izlases sastāvu, tiek noteikts 
atlases turnīrs šā gada 18.05.2014 pl.10:00 Upesciema stadionā.  
Pieteikumus šim turnīram būtu jāiesūta  līdz 10.05.2014. Turnīrs varētu risināties pēc 
LRČ  izspēles kārtības, nosakot, ka ja  pieteikušos komandu skaits ir 2, tad komandas 



sacenšas trīs spēļu formātā līdz divām uzvarām, bet ja ir pieteikušās  3 līdz 4 komandas, 
tad komandas  izspēlē vienu apli, pēc apļa rezultātiem, divas labākās komandas, iekļūst 
finālā un spēlē līdz 2 uzvarām. Ja ir pieteikušās 5 un vairāk komandas, tiek izspēlēts 
apļa turnīrs (vienāda punktu skaita gadījumā, starp 1.un 2. vietas ieguvēju notiek 
pārspēle). 
 
Valde nolēma: 
3.1. Izsludināt Eiropas čempionāta veterāniem (+55) atlases turnīru. Norises laiks 
18.05.2014. plkst. 10.00, vieta – Upesciema stadions SK Upesciems spēļu laukumos. 
Pieteikumu iesūtīšana - līdz 10.05.2014. 
 
3.2. Noteikt, ka turnīrs tiek izspēlēts, atbilstoši LRČ nolikumam, nosakot sekojošu 
izspēles kārtību, atkarībā no pieteikto komandu skaita: 

3.2.1. ja pieteikto komandu skaits ir 2, tad komandas sacenšas,  līdz divām 
uzvarām vienai komandai; 

3.2.2. ja pieteikto komandu skaits ir 3 līdz 4 komandas, tad komandas izspēlē 
vienu apli, pēc apļa rezultātiem, divas labākās komandas, iekļūst finālā un spēlē līdz 2 
uzvarām vienai komandai; 

3.2.3. ja pieteikto komandu skaits ir 5 un vairāk komandas, tad tiek izspēlēts apļa 
turnīrs (vienāda punktu skaita gadījumā, starp 1. un 2. vietas ieguvēju notiek pārspēle). 
Balsojums: Par:  Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone; pret:  nav; atturas: nav. 
 
Valdes sēde slēgta plkst. 14:25 
Valdes sēdes vadītājs     Ģirts Peirāgs 
Protokolētājs       Girts Peirāgs 


