BAUSKAS DARTS/VECUMNIEKI DARTS KLUBA/
BDK LŪSIS/DK IRLAVA

apvienotais turnīrs „PELĒKAIS RUDENS 2020.” nolikums.
Turnīra mērķis un uzdevumi:
Noskaidrot spēcīgākos(-ās) šautriņu mešanas spēlētājus(-as).
Veicināt šautriņu mešanas spēlētāju meistarības izaugsmi.
Turnīra vieta un laiks:
Turnīrs notiek no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 31.jūlijam 5 kārtās.
Turnīra sākums, norises datumi un noslēgums pēc klubu vienošanās. Turnīra norises
vietas pēc vienlīdzības principa Bauskā/Vecumniekos/Jēkabpilī/Irlavā. Iespējamas
izmaiņas klubiem iepriekš par to vienojoties.
Sacensību organizācija un vadība:
Turnīru organizē visi iesaistītie klubi.
Turnīra tiesneši –Vita Grebska, Areta Kovaļevska, Reno Roga, Gatis Ozols.
Turnīra organizatori nodrošina, katras kārtas rezultātu un turnīra kopvērtējuma
publicēšanu mājas lapā http://pelekais-rudens.mozello.lv/ kā arī to izsūtīšanu pa epastu, ja dalībnieks to norādījis.
Dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties tikai turnīrā iesaistīto klubu dalībnieki, kuri ir apguvuši
spēles pamatus. Dāmas un kungi izspēlē turnīru atsevišķi. Dalībnieku pienākums ir
piedalīties spēļu tiesāšanā.
Startējot turnīrā, dalībnieks piekrīt, ka viņa dati var tikt izmantoti turnīra norises
atspoguļošanai.
Turnīra noteikumi:
• Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu, individuāli.
• Spēle noris līdz trīs legu uzvarai (vai kā vienojās pirms kārtas).
• Spēlētāju, kurš (-a) uzsāk spēli, nosaka ar metienu pa centru. Izšķirošo legu
uzsāk spēlētājs (-a), kurš uzsāka pirmo legu.
• Katra kārta tiek uzsākta ar grupu izspēli, kur kārtību nosaka izlozes veidā.
• Vietas turnīrā spēlētājiem(-ām) nosaka:
o legu attiecība;
o iegūtie punkti (uzvaras);
o savstarpējā spēle;
o vairāk uzvarētie legi;
o ja vairākiem spēlētājiem augstāk minētie rezultāti vienādi, tiek
izņemts vājākais rezultāts grupā un pārskaitīti visi augstāk minētie
punkti.
o pēc grupu izspēles vietu sadalījumu nosaka izspēlējot spēli ‘’501’’ līdz
trīs legu uzvarai pēc 2 mīnuss sistēmas.
•

Turnīra kopvērtējuma punktus par dalību katrā kārtā saņem pēc zemāk
norādītās tabulas.
Vieta
1.
2.
3.
4.

(punkti)
11
9
8
6

5.-6.
7.-8.
9.-12.
13.-16.
17.-64.

5
4
3
2
1

• Papildus nominācijas ‘’180’’, ‘’Checkout’’
katrs “180” 1 punkts;
katrs “Checkout =>100” 1 punkts.
Spēlētājam, kurš izstājas no sacensībām, tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-3 (vai 0:4), ja
viņš ir nospēlējis 50% spēļu, pārējos gadījumos spēļu rezultāti tiek anulēti.
Turnīra kopvērtējums individuāli
Turnīra kopvērtējumā dalībniekiem(-cēm) tiek ieskaitīti 4 labākie rezultāti. Ja
vairākiem dalībniekiem(-cēm) vienāds punktu skaits uzvar tas(tā) kuram(-ai)
visvairāk augstāk ieņemto vietu, līdz pirmajai atšķirībai. Ja visi rādītāji vienādi, tad
tiek izspēlēts viens „zelta” legs, kur tiek noskaidrots uzvarētājs.
Turnīra kopvērtējums klubiem
Katrā kārtā trīs labākie kluba dalībnieki dāmu un kungu konkurencē uzkrāj
kopvērtējuma punktus savam klubam. Punktu skaitu klubu ieskaitē nosaka pēc zemāk
norādītās punktu tabulas.
Vieta
1.
2.
3.
4. vieta un zemāk

Dāmas
4
3
2
1

Kungi
5
3
2
1

Klubu ieskaites kopvērtējumu nosaka summējot turnīra ietvaros uzkrātos dāmu un
kungu punktus. Klubiem jāiesniedz spēlētāju saraksts līdz 2020.gada 29.februārim.
Papildināt sarakstu nevarēs.
Dalības maksa/apbalvošana:
Katrs dalībnieks par piedalīšanos katrā kārtā balvu fondam iemaksā 3 EUR.
Katrs dalībnieks veic vienreizēju iemaksu klubu kausa izveidei un balvu fondam par
iegūtu pirmo vietu 3 EUR.
Individuālā apbalvošana:
Iemaksātā dalības maksa tiek izlietota spēlētāju apbalvošanai turnīra beigās:
1. vieta – 30% un ceļojošais kauss;
2. vieta – 20%;
3. vieta – 15%;
4. - 5. Vietas -5%;
Spēlētājs, kurš iemetis visvairāk ”180” – 5%;
Spēlētājs, kuram visvairāk ”Checkout 100+” – 5%;
Atlikusī summa tiek novirzīta organizatoriskiem izdevumiem.

PIEZĪMĒM:
Iespējamie turnīra norises datumi Jāizlemj un jāvienojas par 5 datumiem.

Mēnesis

Iespējamie datumi

februāris

29

maijs

16 23/30

jūnijs

6

13 20

27

Jūlijs (sestdienas)

4

11 18

25

☼ 30.05. – LV reitinga sacensības
☼ 23.05. – LV izlases treniņi

1. kārta - 29. februāris – Jēkabpils
2. kārta – 16.maijs Bauska

