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Ar trijnieku un divnieku aizraujošajām sacensībām divu dienu garumā Upesciema 
petankas laukumos aizritēja šī sporta veida sacensības “Warriors Cup”, trijniekos uzvaru 
izcīnot Igaunijas trio, bet divniekos – Lietuvas duetam. 
 
Trijniekos 24 komandu konkurencē pirmie finišēja Igaunijas metāla bumbas metēji, 
startējot ar nosaukumu “Valga 1”. Šīs vienības rindās spēlēja Kevins Kangurs, Tīts Katai 
un Kaurs Kangurs. Otrajā vietā ierindojās Latvijas komanda ar nosaukumu “Lačhe”. Šīs 
vienības rindās spēlēja Edgars Silovs, Juris Silovs un Lilita Ābelīte. Trešie palika 
Zilonīši (Latvija), kuru rindās spēlēja Kristaps Stepiņš, Marija Elizabete Silova, Ando 
Paļeļunas un Sandis Dzenītis. 
 
Savukārt otrajā dienā divniekos 41 komandas konkurencē dominēja Lietuvas un 
Igaunijas pāri. Pirmo vietu izcīnīja Lietuvas “Tie Taigeri”, kuru rindās spēlēja Aridans 
Jankausks un Ričards Balčauskis. Otrajā vietā palika Igaunijas duets ar nosaukumu 
“Saku”, ar Vahuru Raudsepu un Kaido Kopelu sastāvā. Visbeidzot trešie ar nosaukumu 
“Talša” bija lietuvieši Evalds Kievišs un Valdemars Barakausks. 
 
“Upesciema sacensības ir superturnīrs,” petankas sacensības novērtēja Igaunijas 
Petankas federācijas prezidents Tīts Katai. “Šeit vis ir precīzi un laicīgi noorganizēts. 
Piedalāmies jau otro reizi, un ar prieku varam konstatēt, ka viss iet uz labo pusi. Būsim 
klāt arī nākamgad!” 
 
“Turnīrs ir vienkārši lielisks,” teica Lietuvas petankas federācijas prezidents Linas 
Budrikas. “Pie mums uz sacensībām vairāk brauc Polijas, Vācijas un citu viduseiropas 
valstu petankisti, bet šeit var samērot spēkus ar Ziemeļu valstu pārstāvjiem. Petanka ir 
mūsu dzīves sastāvdaļa. Uzvaras šo saikni vēl vairāk pastiprina!” 
 
“Sacensību atmosfēra ir vienkārši burvīga,” piebilda Ukrainas Petankas federācijas 
prezidents Nikolajs Stupaks. “Pateicoties labestīgajai uzņemšanai gribas spēlēt vēl un 
vēl. Labāk mums veicās trijnieku sacensībās, kur ierindojāmies sestajā vietā. Ukrainā ar 
petanku nodarbojas ap 150 spēlētāju. Nākamgad atkal brauksim uz Upesciemu, tikai jau 
daudz lielākā sastāvā!” 
 
“Pagājušogad divniekos ierindojāmies 17. vietā, bet šogad bijām jau devītie,” sacīja SK 
“Upesciems” petankiste Laura Miglāne. “Nākamgad vajadzētu iekļūt astotniekā. Ne 
velti tas ir lielākais petankas turnīrs Baltijas valstīs.” 
 
“Mums patīk petanka!” apgalvoja Rinalds un Andrejs Broki. Tēvu un dēlu šajā sporta 



veidā iesaistījusi patīkamā atmosfēra. “Svaigs gaiss, nekāda stresa, interesanta nodarbe. 
Mēs šajā veidā iesaistījāmies no Raganas. Nākamgad atkal plānojam piedalīties turnīrā 
Upesciemā, un tēmēsim jau uz augstākām vietām!” 
 
“Mēs šobrīd esam tikai iesācēji,” pastāstīja Petankas kluba Lapmežciema “Vikingi” 
prezidents Mārtiņš Kāposts. “Sanācām privātmājas dārzā, tā arī sākām tās bumbas 
spēlēt. Iesākumā bija kādi seši cilvēki, tagad jau esam sasnieguši padsmitu robežu. Esam 
izveidojuši savu petankas laukumu, kurā nav kauns aicināt citu valstu petankistus. Ir gan 
azarts, gan aizrautība!” 
 
“Pēdējā spēle bija visgrūtākā,” atklāja Upesciema kausa uzvarētājs divnieku konkurencē 
Ričards Balčauskis no Lietuvas. “Septiņus gadus jau nodarbojos ar šo sporta veidu. Ja 
man tas nepatiktu, nebrauktu šurp uz Upesciemu! Lietuvā ar petanku nodarbojas ap 
simts interesentu. Paldies Jurim Silovam un viņa komandai, kas izturēja šo divu dienu 
maratonu. Nākamgad tiksimies un spēlēsim atkal!” 


