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LATVIJAS REPUBLIKAS 2014.GADA PETANKA 
ČEMPIONĀTA 

NOLIKUMS 

1. VISPĀRĒJIE DATI 

1.1.MĒRĶI 

 Sacensības organizē Latvijas petanka sporta federācija ar mērķi noteikt LR čempionus 

petankā: vienspēlēs (sievietēm, vīriešiem un jauniešiem), dubultspēlēs (sievietēm, vīriešiem un 

jauktajiem pāriem), trijniekiem (sievietēm, vīriešiem un jauniešiem). 

 Veicināt petanka spēles popularizāciju Latvijā. 

1.2.UZDEVUMI 

 Dot iespēju spēlētājiem padziļināti apgūt spēļu praksi. 

 Informēt interesentus par Latvijas petanka sporta federācijas attīstību, par petankistu 

aktivitātēm. 

1.3.TERMINOLOĢIJA 

Gājiens– spēlesdaļaarpunktu izspēli(maksimāli 6/minimāli 0). Iespējama gājiena pārspēle. 

Spēle– noteiktu gājienu skaits, kura turpinās līdz vienas komandas gājienos izcīnīto punktu summā 

sasniedz 13. 

 1.4.KOMANDU FORMĒŠANAS NOTEIKUMI 

 Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir licencēti Latvijas petanka sporta federācijā. 

 Komandas (pāri un trijnieki) formējas brīvi, neatkarīgi no klubu piederības. 

 Komandu pieteikumus apstiprina klubi vai attiecīgās komandas kapteinis, ja komanda vai  

spēlētājs  nepārstāv nevienu no klubiem.  

1.5.KOMANDAS SASTĀVS 



 Trijnieku un divnieku sacensībās – var pieteikt vienu rezervistu. 

  Spēlētājs, kurš pieteikts vienā komandā, nedrīkst startēt citas komandas sastāvā.  

1.6. PIETEIKUMI 

 Pieteikumi sacensībām jaiesūta Latvijas Petanka sporta federācijai vēlākais 72 stundas  

līdz konkrēto sacensību sākumam. Pieteikumus var iesūtīt pa e-pastu: petanquelv@inbox.lv.  

 Pieteikumu formā jāieraksta komandas sastāvs (norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu), 

komandas nosaukums. 

 Komandai 24h pirms LRČ sacensību sākuma ir iespēja veikt viena spēlētāja maiľu, ja 

kādam no iepriekš pieteiktajam komandas spēlētājiem, neparedzētu apstākļu dēļ, nav iespēja 

piedalīties attiecīgā LRČ posmā .  

 Tripletu komandu pieteikums tiek pieľemts vienu reizi , pirms pirmā etapa, uz visiem trīs 

izspēļu posmiem. Komandas sastāvs visiem trim LRČ posmiem ir nemainīgs  ( 3 + 1rezervists) 

1.7.SPĒLĒTĀJU MAIĽAS 

 Gājienu starplaikā komandā var tikt izdarīta tikai viena maiľa. 

2.MAKSĀJUMI 

2.1.DALĪBAS MAKSA 

 Par katru pieteikumā ierakstīto spēlētāju (arī rezervistu) komanda ar pārskaitījumu 

iemaksā LPSF kontā 10 EUR, t.i. par sezonas licenci. Samaksājot šo summu spēlētājs ir ieguvis 

tiesības visu 2014.gada sezonu piedalīties Republikas čempionāta spēlēs. Latvijas petanka sporta 

federācijas (LPSF) (reģ. Nr. 40008143066) rekvizīti; Banka „Nordea” ,konts 

LV89NDEA0000082369895, maksājumu mērķis samaksa par dalību Latvijas Republikas petanka 

čempionātā. 

 Pastāv iespēja apmaksāt dalības maksu 5 EUR apmērā no katra pieteiktā dalībnieka par 

piedalīšanos atsevišķos Republikas čempionāta sacensību veidos (pēc dalībnieku izvēles). Tā ir 

maksa par vienreizēju licenci un dalību vienā sacensību kārtā. 

 jaunieši līdz 17 gadu vecumam ir atbrīvoti no jebkura veida maksājumiem un piedalās 

čempionātā bez maksas. 

3.SACENSĪBU KALENDĀRS 

3.1.SPĒĻU GRAFIKS 

Čempionāta kalendārs atrodams LPSF mājas lapas sadaļā „Kalendārs” – www.petanque.lv. 

 

http://www.petanque.lv/


 

 

4.TIESĀŠANA 

4.1.SPĒĻU NORISE 

  Čempionāta sacensības norisināsies atbilstoši (FIPJP) apstiprinātiem petanka spēles 

noteikumiem sk. www.petanque.lv un dotajam nolikumam.  Izľēmums – pēc neveiksmīgi izmesta 

kašoneta, pretinieku komanda, ievērojot FIPJP noteiktos attālumu noteikumus, novieto kašonetu 

spēles laukumā sev vēlamā vietā. 

 Spēles risinās līdz 13 punktiem vai beidzoties noteiktam spēles laikam. 

 Spēlēm tiek noteikti sekojoši laiki: 

o Vienspēles – 35 min + 1 kašonets 
o Pāru komandām -  45 minūtes + 1 kašonets. Pieļaujams neizšķirts rezultāts 

(izľēmums – play/off spēles). 
o komandām -  50 minūtes + 1 kašonets. Pieļaujams neizšķirts rezultāts 

(izľēmums – play/off spēles). 
 
!!!! Nākamais spēles ends skaitās uzsākts līdz ar iepriekšējā enda pēdējās bumbas piezemēšanās brīdi 

 Komandas visus savstarpējos strīdus risina sarunu ceļā. Ja komandas nevienojas, tad 

problēmu risināšanā iesaistās attiecīgo sacensību tiesnesis. Viľa lēmums, kas pieľemts konkrētā 

sacensību situācijā saistībā ar FIPJP sacensību noteikumiem un dotā nolikuma saturu ir 

neapstrīdams. 

4.2.TIESNEŠI 

 Sacensību jeb attiecīgā posma rīkotāji 7 dienas pirms sacensību sākuma informē LPSF 

valdi (petanquelv@inbox.lv) par attiecīgā turnīra tiesāšanai nozīmēto tiesnesi. 

 Sacensību tiesāšanai tiek pielaisti tikai LPSF licencēti tiesneši . 

 TIR vingrinājumu tiesāšanai tiek nozīmēti 4 tiesneši. 

4.3.DOMSTARPĪBAS 

 Tiesnešu darbības vērtējumam tiek izveidota sacensību žūrija, kuras sastāvā ietilpst:  

 Ginta Miglāne 

 Aivids Švarcs 

 Eva Martinsone 

 Ģirts Peirāgs 

 Pārstāvis no SK ‘’Boule’’ 

 

 

 

http://www.petanque.lv/


 

5. VIENSPĒĻU, DUBULTSPĒĻU UN TRIJNIEKU IZSPĒĻU 

KĀRTĪBA. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

5.1. DALĪBNIEKU SKAITS  

 LRČ Petanka sacensībās, ľemot vērā laukumu kapacitāti, piedalās līdz 32 dalībniekiem.  

Ja finālturnīram ir pieteikušies vairāk par 32 dalībniekiem, tad lai noteiktu finālturnīra galīgo 

sastāvu, pirms finālturnīra tiek rīkota atlases kārta, vadoties pēc iepriekšējā gada reitingiem. 

Piemēram: ja turnīram pieteikti 36 spēlētāji, tad atlases kārtā, ievērojot reitinga tabulu, sacenšas: 

32-33; 31-34; 30-35; 29 -36 utt.. Šo maču uzvarētāji tālāk piedalās finālturnīrā. Zaudētāji saľem 

1(vienu) reitinga punktu. Atlases kārta var notikt 72 h robežās pirms finālturnīra vai 1h pirms 

sacensībām sacensību vietā, to nosaka un rīko attiecīgā posma tiesnesis paziľojot par to klubiem. 

 

5.2. IZSPĒĻU KĀRTĪBA 

 Ja dalībnieku skaits ir vienāds vai mazāks par 9, tad tiek izspēlēts apļa turnīrs, pēc kura 

tiek noteikts uzvarētājs. Vietu secību apļa turnīros nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes 

secība,: punkti, savstarpējā spēle (spēles), savstarpējo spēļu punktu starpība, visu spēļu punktu 

starpība.  

 Ja turnīrā piedalās 13-32 komandas, tad priekšsacīkstēs izspēlē, 5 kārtas pie pāra 

komandu skaita 4 kārtas pie nepāra komandu skaita, pēc Šveices sistēmas un papildus kārtu pie 

nepāra komandu skaita, nespēlējušajām komandām. Šveices sistēmā pirmās kārtas pretiniekus 

nosaka izloze. Turpmāko kārtu pārus nosaka Šveices sistēmas standarta reglaments, kurš vietu 

kārtību Šveices sistēmā (līdz pēdējai kārtai) nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes 

secībā: punktu skaits (uzvara -2, neizšķirts-1, zaudējums-0); gājiena punktu starpība.Pēc 4. vai 5. 

kārtas vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes secībā: punktu skaits (uzvara -

2, neizšķirts-1, zaudējums-0); Buhholca koeficients; precīzais Buhholca koeficients. Fināls 

norisinās pēc viena mīnusa sistēmas, kur «A» grupā sacenšas 1.-8.vietu ieguvēji, «B» grupā 9.-

16.vietu ieguvēji, «C» grupā 17.-24.vietu ieguvēji «D» grupā 25.-32.vietu ieguvēji.  Pāru 

komplektācija notiek pēc viena mīnusa sistēmas standarta reglamenta, t.i. pirmajā kārtā spēlē 1-8, 

2-7, 3-6 un 5-4. Tiek noteiktas visu komandu vietas.  

 Ja dalībnieku skaits ir 10, 11 un 12, tad priekšsacīkstēs tiek izveidotas divas apakšgrupas, 

16 komandu gadījumā 4 apakšgrupas pa 4 komandām katrā, kur komandas sacenšas katra ar 

katru (apļa turnīrs). Vietu secību apļa turnīros nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes 

secība,: punkti, savstarpējā spēle (spēles), savstarpējo spēļu punktu starpība, visu spēļu punktu 

starpība. Priekšsacīkstēm seko sacensību fināli. Fināls norisinās pēc viena mīnusa sistēmas, kur 

«A» grupā sacenšas 1.-8.vietu ieguvēji, «B» grupā 9.-16.vietu ieguvēji, «C» grupā 17.-24.vietu 

ieguvēji «D» grupā 25.-32.vietu ieguvēji.  Pāru komplektācija notiek pēc viena mīnusa sistēmas 

standarta reglamenta, t.i. pirmajā kārtā spēlē 1-8, 2-7, 3-6 un 5-4. Tiek noteiktas visu komandu 



vietas. Vietu secību apļa turnīros nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, to prioritātes secība,: punkti, 

savstarpējā spēle (spēles), savstarpējo spēļu punktu starpība, visu spēļu punktu starpība.  

    5.3.1. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

 Latvijas Republikas 2014.gada čempionāts vīriešu un sieviešu vieniniekos, divniekos, kā 

arī jauniešu vieniniekos notiek vienā posmā. 

 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.  

 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. 

 

 Latvijas Republikas 2014.gada čempionāts jauniešu komandām, notiek divos apļos, kas 

tiek izspēlēti vienas dienas laikā. Katrā aplī izcīnītie punkti summējas un pēc viľiem nosaka 

uzvarētāju. 

 

6.PRECIZITĀTES SACENSĪBAS 

 Sacensībām pielaistie dalībnieki piedalās atlases sacensībās. 

 Atlases turnīra noslēgumā nosaka 16 spēlētājus, kuri sasnieguši TIR vingrinājumos 

augstāko punktu summu. Šie dalībnieki turpina sacensības par 1.-16. vietām: sacenšas atlases 

kārtas 1. vietas ieguvējs ar 16. vietas ieguvēju, 2. un 15., 3. un 14., kā arī 4.un 13. vietu ieguvēji. 

Pārējie sacensību dalībnieki sacenšas par zemākām vietām. Tiek noteiktas visas sacensību 

dalībnieku vietas. 

 Atlases turnīrā izcīnītie punkti nosaka sacensību dalībnieka vietu un līdz ar to starta 

kārtību nākamajā sacensību kārtā. Pāru komplektācija pēc vienmīnusa sistēmas standarta 

reglamenta. 

 Vietu sadalījumu, vienādu punktu gadījumā, nosaka augstākā vērtējuma punkti (5 punktu 

skaits, ja neizdodas pieľemt lēmumu, tad 3 punktu skaits). 

 Sāncenši metienus izdara pēc kārtas. Labākā rezultāta īpašniekam starta brīdī ir izvēles 

tiesības par to, kurš no sāncenšiem uzsāks sacensības. 

 Neizšķirta gadījumā tiek izdarīta pilna metienu sērija no 7m atzīmes. Uzvar labākā 

rezultāta īpašnieks. 

 

7.SANKCIJAS 

 Sacensībām netiek pielaistas komandas, bez vienotiem formas tērpiem (krekliem). 

 Spirtoto dzērienu lietošana un smēķēšana sacensību laukumos ir liegta. Pārkāpumu 

gadījumā komanda ar sacensību žūrijas lēmumu var tikt izslēgta no sacensībām. Galvenā 

tiesneša, žūrijas pienākums- iesniegt rakstisku ziľojumu par šāda veida pārkāpumiem LPSF 

valdei.  



 

 

 

8.TURNĪRA DOKUMENTĀCIJA 

8.1.TURNĪRA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS 

 Turnīra dokumentācija sastāv no nolikuma, komandu pieteikumiem, turnīra tabulām, 

atsevišķo sacensību protokoliem un sacensību noslēguma akta. 

8.2.PAPĪRA FORMĀTS 

 Visa papīra formāta dokumenti sacensību laikā glabājas pie sacensību galvenā tiesneša, 

bet sacensību starplaikos Latvijas petanka sporta federācijā. 

8.3.FAILI 

 Faili vai elektroniskā dokumentācija (reglaments un turnīra tabulas) atrodamas Latvijas 

petanka sporta mājas lapā www.petanque.lv . 

8.4.SPĒĻU PROTOKOLI 

 Pirms sacensībām galvenais tiesnesis izsniedz komandām spēļu protokolus. 

 Pēc spēles komandu kapteiľi aizpilda, noformē un spēles uzvarētāji nodod spēles 

protokolus sacensību galvenajam tiesnesim. 

 Spēļu rezultāti turnīra tabulās tiks ierakstīti tikai pamatojoties uz pareizi noformētiem spēļu 

protokoliem. 

9.APBALVOŠANA 

 Latvijas Republikas čempionāta uzvarētāji, otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar 

medaļām. 

  

http://www.petanque.lv/

