
Latvijas Republikas Čempionāts Petankā trijniekiem.(1. posms) 

 

                         Šā gada, 21.maijā norisinājās pirmais Latvijas Republikas čempionāta 
posms trijnieku komandās. Sacensības noritēja Upesciema petanka laukumos, par 
uzvaru cīnijās 8 sieviešu  un 12 vīriešu komandas.Vīriešu komandām čempionāts 
noritēja pēc šveices sistēmas septiņās kārtās, savukārt sievietēm bija jāizspēlē katrai ar 
katru, nosakot 1. posma uzvarētājus. Upesciema posma tiesnešu kolēģija ļoti 
veiksmīgi tika galā ar tiesāšānu, jo spēlētāji viens pret otru izturējas ar lielu cieņu un 
ētiku. Sacensību vadošais sekretariāta pārstāvis bija Mārtiņš Jirgensons, kurš kā 
vienmēr operatīvi paveica savu darbu. Laukuma tiesneši Aida Pētersone un Aivids 
Švarcs,  čempionāta galvenais tiesnesis bija Edgars Silovs. Sieviešu konkurencē par 
uzvaru pasmā cīnijās divas komandas: “Trio” (Aida Pētersone,Eva Martinsone,Inga 
Apmane) no Ventspils un ‘’Upesciems-1’’ (Ginta Miglāne,Laura Miglāne,Dace Ida) 
no Upesciema. Savstarpējā izspēlē uzvarēja komanda no Ventspils, savukārt pēdējā 
spēlē Upesciema komanda uzvarēja komandu no “Rīgas petanka”, iegūstot 12 
punktus no maksimālajiem 14 un nodrošinot uzvaru posmā. Venspilniecēm nedaudz 
nepaveicās,  pēdējo spēli zaudējot komandai no SK Boule un rezultātā iegūstot 10 
punktus, kas komandu ierindoja 2. vietā. SK Boule komanda “Boule” (Ieviņa 
Dzenīte,Velta Millere,Agita Lejniece) ierindojās 3. vietā. 

Vīriešu konkurencē norisinājās 7 spēles, pēc šveices sitēmas.Vīriešiem līdz pat 
pēdējam metienam nebija skaidras, kura no komandām uzvarēs šajā posmā.Turnīra 
laikā uz pirmo trijnieku izvirzijās 3 komandas: “SK “Upesciems”/JRFPC “Upesciema 
Warriors”, “SK Upesciems”/Biedrība “Petank Ikšķile”, “Ventspils Kerlinga Klubs”. 
Aizritot pēdejai spēlei, kur savstarpēji cīnijās “SK Upesciems/JRFPC Upesciema 
Warriors” apvienotā komanda pret “JRFPC Upesciema Warriors 1” komandu, vadībā 
izvirzījās “JRFPC Upesciema Warriors 1” ar rezultātā 9:4, tomēr “SK 
Upesciems/JRFPC Upesciema Warriors” saņēmās un izlīdzināja rezultātu līdz 9:9. 
Izspēlējot papildus endu uzvaru ar rezultātu 10:9 izcīnija “SK “Upesciems”/JRFPC 
“Upesciema Warriors” komanda. Pēc pirmā posma pirmais tīnieks ir sekojošs: 1.vietā 
“SK Upesciems/JRFPC Upesciema Warriors” (Gatis Miglāns, Māris Miglāns, Edgars 
Silovs); 2. vietā SK Upesciems/Biedriba Petank Ikšķile “Go Sum” (Dzintars Seilis, 
Denijs Kuzma, Gints Mistris); 3.vietā Ventspils kerlinga klubs “VKK” (Kristaps 
Bože, Nauris Bogdanovičs, Māris Lācis). Nākošais posms notiks Ventspilī. Kā 
veiksies komandām? To uzzināsim vēlāk... 
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