
 

Biedrības „Latvijas petankas sporta federācijas” 

Rīgas atklātā čempionāta petankā 2020. gada NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĒJIE DATI 
1.1. TERMINOLOĢIJA 

1.1.1. Gājiens – spēles daļa ar punktu izspēli (maksimāli 
6/minimāli 0). 

1.1.2. FIPJP -  Fédération Internationale de Pétanque et Jeu 
Provençal (Starptautiskā petanka un Provansas spēļu federācija). 

1.1.3. LPSF – Latvijas petanka sporta federācija. 
1.1.4. Spēle – nenoteiktu gājienu skaits, kura turpinās līdz vienas 

komandas gājienos izcīnīto punktu summa sasniedz 13 vai spēle tiek 
pārtraukta, dalībniekiem pārsniedzot noteikto laika limitu. 
(ievērojot noteikumus par neizšķirtu rezultātu un papildus 
kašonetu izspēli) 

1.2. ORGANIZĒŠANA un MĒRĶI 
1.2.1. Organizē Latvijas petanka sporta federācija un “Rīgas 

Petanka”. 
1.2.2. Rīgas atklātais čempionāts petankā notiek sekojošā 

sacensību veidā:  
1.2.2.1. dubultspēlēs sievietēm un dubultspēlēs vīriešiem; 
1.2.2.2. LPSF mērķis ir popularizēt petanka spēli Latvijā un Rīgā. 

1.3. DALĪBNIEKI 
1.3.1. Rīgas atklātajā čempionātā petankā drīkst piedalīties 

jebkurš spēlētājs, turpmāk – spēlētāji. 
1.3.2. Spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, savas 

veselības un dzīvības apdrošināšanu. 
1.3.3. Par nepilngadīgu spēlētāju regulāru veselības pārbaužu 

veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki vai 
spēlētāja likumīgie aizbildņi. Jaunieši uzrāda ārsta izziņu.  

1.4. KOMANDAS SASTĀVS 
1.4.1. Komandas sieviešu un vīriešu dubultspēlēs var būt veidotas 

neatkarīgi no kluba piederības. Komanda sastāv no diviem 
vīriešiem vai divām sievietēm. 

1.4.2. Dubultspēlēs var pieteikt 2 spēlētājus. 
1.4.3. Spēlētājs, kurš sacensību veidā ir pieteikts vienā komandā, 

nedrīkst startēt citas komandas sastāvā. 
1.5. PIETEIKUMI 

1.5.1. Dalībniekus (komandas) piesaka paši spēlētāji uz e-pastu: 
petanquelv@inbox.lv vai pie Kristapa Stepiņa,  
kristapsstepins00@gmail.com, +371 20484085  

1.5.2. Pieteikumi ir jāiesūta ne vēlāk kā 48 stundas līdz sacensību 
dienai. 

1.5.3. Pieteikuma formā jāieraksta komandas nosaukums un 
sastāvs, norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu. 

1.5.4. LPSF apkopoto sacensību veidu dalībnieku sastāvu publicē 
mājaslapā ne vēlāk kā 24 stundas līdz sacensību sākumam. 

2. MAKSĀJUMI un LICENCES 
2.1. Par katru pieteikumā ierakstīto spēlētāju samaksā pirms turnīra par dalību 

2,00 (divi) EUR.  
 



3. NOTEIKUMI un TIESĀŠANA 
3.1.  RČ spēles notiek atbilstoši FIPJP apstiprinātiem petanka spēles 

noteikumiem, kas latviešu valodā publicēti http://petanque.lv/ka-
spelet/oficialie-noteikumi un dotajam nolikumam. 

3.2. Spēles risinās līdz 13 punktiem vai beidzoties attiecīgajā sacensību 
veidā noteiktajam spēles laikam. 

3.3. Spēlēm tiek noteikti sekojoši laiki: 

Dubultspēlēs - 45  minūtes + 2 kašoneti. 

Ja pēc noteiktā laika un divu kašonetu izspēles ir neizšķirts, tad jāspēlē papildus gājiens 
(izspēle) uzvarētāja noteikšanai. Apļa turnīrā ir pieļaujams neizšķirts rezultāts. 

Finālspēle par pirmo vietu notiek bez laika ierobežojuma, līdz 13 punktiem. 

3.4. Spēles nākamais gājiens ir sācies līdz ar iepriekšējā gājiena pēdējās 
bumbas piezemēšanās brīdi. 

3.5. Komandas visus savstarpējos strīdus risina sarunu ceļā. Ja 
komandas nevienojas, tad problēmu risināšanā iesaistās sacensību 
galvenais tiesnesis. Viņa lēmums, kas pieņemts konkrētā sacensību 
situācijā saistībā ar FIPJP sacensību noteikumiem un dotā nolikuma 
saturu, ir neapstrīdams. 
 

3.6. TIESNEŠI 

Spēles tiesā tikai LPSF licencēti tiesneši vai LPSF uzaicināti citu valstu petankas 
federācijas licenzēti tiesneši. 

3.7. DOMSTARPĪBAS 
3.7.1. Domstarpības tiek izskatītas atbilstoši FIPJP petanka spēles 

noteikumu 41. punktam un ir izveidota sacensību žūrija šādā 
sastāvā: 

3.7.1.1. Žurijas priekšsēdētājs – Edgars Silovs 
3.7.1.2. Žūrijas locekļi- Aividss Švarcs, Kristaps Stepiņš 
3.7.1.3. Žūrijas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. 

 
4. DUBULTSPĒĻU IZSPĒĻU KĀRTĪBA. 

 
4.1. DALĪBNIEKU SKAITS  

4.1.1. LPSF deleģē tiesnesi, publicē norises vietu un dalībnieku 
sastāvu LPSF interneta vietnē. 

4.1.2. Kopējais komandu skaita ierobežojums ir 32 komandas 
(skaitot kopā vīriešu un sieviešu komandas). 

4.2. IZSPĒĻU KĀRTĪBA 
4.2.1. Ja dalībnieku skaits ir 8 vai mazāks par 8, tad tiek izspēlēts 

apļa turnīrs, pēc kura tiek noteikts uzvarētājs. Vietu secību apļa 
turnīros nosaka pēc sekojošiem kritērijiem, pielietojot prioritātes 
secību: punkti (uzvara 2, zaudējums 0, neizšķirts 1), savstarpējā 
spēle, savstarpējo spēļu iegūto un zaudēto punktu starpība starp 
komandām (kurām ir vienādi pēc pirmā kritērija), visu iegūto 
zaudēto punktu starpība. Ja arī visi iepriekšējie rādītāji  
dalībniekiem (komandām)  ir vienādi,  tiek izspēlēta  papildus spēle, 
līdz 13 punktiem. 



 

4.2.2. Ja dubultspēļu, turnīrā piedalās 9-32 komandas, tad 
vispirms izspēlē piecas kārtas pēc Sport-software datorprogrammas 
Šveices sistēmas, kurā pirmās kārtas pretiniekus nosaka izlozējot. 
Turpmāko kārtu pārus nosaka datorprogramma pēc Šveices 
sistēmas  reglamenta, kur vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem 
kritērijiem, to prioritātes secībā: punktu skaits (uzvara 1, zaudējums 
0). Pēc 2. spēļu kārtas vietu kārtību nosaka pēc sekojošiem 
kritērijiem, to prioritātes secībā: punktu skaits (uzvara 1, zaudējums 
0); Buholca koeficients; precīzais Buholca koeficients, visu iegūto 
zaudēto punktu starpība. Pēc piektās kārtas komandas sarindojas 
pa grupām (1-8; 9-16;17-24;25-32) un spēlē izslēgšanas spēles 1-8; 
2-7; 3-6;4-5 u.t.t. 

5. SANKCIJAS un PAPILDUS NOTEIKUMI 
5.1.  Sacensībās piedalās komandas formas tērpos (kreklos, jakās, vestēs), 

spēlētāji slēgtos sporta apavos.  
5.2. Spēļu laikā nav pieļaujama iesildīšanās un skatītāju (līdzjutēju) 

atrašanās spēļu celiņos, kas atrodas blakus spēļu celiņam, kur norisinās 
spēle. 

5.3. Dalībniekiem ir jāievēro sporta ētikas principi. 
5.4. Spirtoto dzērienu, narkotisko vielu un mobilo sakaru ierīču 

lietošana sacensību laikā ir aizliegta. Smēķēšana atļauta tikai speciāli 
norādītās vietās. 

5.5. Sacensību laikā spēlētāji var tikt pakļauti dopinga kontrolei 
atbilstoši WADA noteikumiem. 

5.6. Pārkāpumu gadījumā komanda ar sacensību žūrijas lēmumu tiek 
izslēgta no sacensībām. Žūrijas pienākums ir iesniegt rakstisku ziņojumu 
par pārkāpumu LPSF. 

5.7. Komanda (dalībnieks) ir tiesīga iesniegt rakstisku protestu LPSF 2 
stundu laikā pēc notikušajām sacensībām. Pēc šī laika protesti netiek 
pieņemti un izskatīti. 

5.8. Sacensību organizētāji nodrošina sertificētu medicīnas darbinieku 
klātbūtni sacensību laikā. 

6. TURNĪRA DOKUMENTĀCIJA 
6.1. Dokumentācija sastāv no nolikuma, komandu pieteikumiem, turnīra 

tabulām, atsevišķo sacensību protokoliem un sacensību noslēguma akta. 
6.2. Visa papīra formāta dokumenti sacensību laikā glabājas pie 

sacensību galvenā tiesneša. 
6.3. Dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama Latvijas petanka 

sporta federācijas mājas lapā petanque.lv 
6.4. Pirms sacensībām galvenais tiesnesis izsniedz komandām spēļu 

protokolus. Pēc spēles komandu kapteiņi aizpilda, noformē un spēles 
uzvarētāji nodod tos sacensību galvenajam tiesnesim. Spēļu rezultāti 
turnīra tabulās tiks ierakstīti tikai pamatojoties uz pareizi noformētiem un 
parakstītiem spēļu protokoliem. 

7. APBALVOŠANA 
7.1. Latvijas čempionāta uzvarētāji, otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti 

ar medaļām un kausiem. 
7.2. Nāciju kausa ieguvēji (17.-19. vieta) tiek apbalvoti ar medaļām un 

kausiem. 

 


