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LRF Sacensību organizācijas komisijas sanāksme 
Protokols Nr. 2023/01 
 

Norises vieta un laiks: Zoom platforma, 15.01.2023, plkst. 17:00 

Vārds, Uzvārds  Amats 

LRF 
Edgars Cīrulis 
Kārlis Vents (KV) 

 
Sacensību organizācijas komisijas (SOK) vadītājs 
Prezidents  

Klubi 
Mārcis Rullis 
Gregors Gorohovskis 
Jānis Zuments 
Normunds Struža 
Toms Asejevs 
Emīls Balodis 
Kristaps Staņa 
Uldis Bautris 

 
RK Livonia 
RK Livonia 
RK Livonia 
RK Miesnieki 
RK Miesnieki 
RK Miesnieki 
RK Fēnikss 
Lāči 

 
Dienaskārtība. 
Diskusija par 2023.gada vīriešu regbija sezonu 
Sanāksmes norise: 

1. K.Vents informē, ka Lietuvas Regbija federācijas prezidents ir sazinājies un piedāvā rīkot abām valstīm kopēju 
turnīru (Baltijas līga) līdztekus Baltijas TOP līgai, kurā varētu piedalīties 3 klubi no Latvijas: RK Eži, RK Fēnikss un 
Rāmavas Lāči. 

2. KV informē par Latvijas Nacionālās izlases pavasara cikla spēlēm: 8.aprīlis pret Luksemburgu un 29.aprīlis pret 
Čehiju, abas spēles mājās un 06.maijs izbraukumā pret Ungāriju. Galvenais treneris Kristaps Staņa.   

3. E.Cīrulis informē, ka LRF organizēto sacensību kalendāra izveide lielā mērā ir atkarīga no tā, vai visi aktīvie Latvijas 
klubi piedalās dažāda līmeņa, bet kopīgās sacensībās kopā ar Lietuvas klubiem.  

4. Notiek diskusija par regbija-15 sacensībām un tiek noskaidrots, ka gan RK Fēnikss, gan Rāmavas Lāči potenciāli ir 
ieinteresēti piedalīties Baltijas līgā, tomēr ir neskaidri gan juridiskie, gan finansiālie jautājumi, tādēļ tie jānoskaidro 
saziņā ar Lietuvas Regbija federācijas pārstāvjiem. Potenciālu interesi par dalību Baltijas līgā ir izrādījis arī RK Eži. 
Klubiem optimālais spēļu skaits sezonā ir no 12-15. 

5. Diskusijas rezultātā ir nonākts pie provizoriska viedokļa, ka gadījumā, ja Latvijas komandas piedalās TOP līgā un 
Baltijas līgā, LRF organizētās sacensības tiek rīkotas sākot ar aprīli un beidzot ar jūliju. Klubu nostāja, ka Latvijas 
pusei ir jābūt turnīra galvenajiem organizatoriem. 

6. Notiek diskusija par regbija-7 sacensībām un nonākts pie viedokļa, ka jāorganizē kompakts turnīrs, kurā varētu 
piedalīties tikai labākie klubi, tādējādi nodrošinot līdzvērtīgākas spēles un augstāku meistarību. Tiek diskutēts par 
priekšsacīkstēm. U.Bautris min piemēru par Anglijas regbija 7 sacensībām, kur priekšsacīkstes var notikt pat darba 
dienu vakaros, labākās komandas kvalificējas finālturnīram. J.Zuments norāda, ka šādām sacensībām, kāds ir 
regbija-7 turnīrs, ir jābūt ar svētku atmosfērai un sportiskai intrigai, lai tas ir gandarījums, bet vienā laikā arī 
izaicinājums un sāncensība spēlētājiem, kas dod baudījumu skatītājiem. 
 

Pieņemtie lēmumi: 
1. K.Ventam satikties ar Lietuvas Regbija federācijas pārstāvi un izdiskutēt Baltijas līgas organizēšanas un norises 

pamatjautājumus. 
2. E.Cīrulim sagatavot 2023.gada sezonas kalendāra projektu. 
3. Baltijas līgas un 2023.gada sezonas kalendāra projektu izdiskutēt nākamajā SOK sanāksmē. 
4. Nākamā SOK sanāksme notiek ne vēlāk kā š.g. 29.janvārī. 

 
Sanāksme noslēdzas plkst. 18:30. 
 
SOK vadītājs Edgars Cīrulis 
LRF Prezidents Kārlis Vents 
 
Protokols 
Edgars Cīrulis, Kārlis Vents 
2023.gada 16.janvārī 
 
 
 
 
 

Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 


