
                                                         APSTIPRINU:______________                                                                                                                                                                            

/ A. Lagzdiņš/ 

Liepājas pilsētas Domes  

Sporta pārvalde 

Liepājas atklātā čempionāta šautriņu mešanā 2015. gada 

Nolikums 

1. Turnīra mērķi un uzdevumi: 

1.1 Popularizēt šautriņu mešanu Liepājā un Liepājas reģionā. 

1.2 Noskaidrot Liepājas labākos šautriņu metējus pieaugušo un jauniešu grupā. 

1.3 Noskaidrot gandarījuma kausa ieguvējus pieaugušo grupā. 

1.4 Noskaidrot labākos individuālo statistiku rādītājos – labākais finišs, visvairāk 

iemestie 180. 

2. Turnīra organizācija: 

2.1 Turnīru organizē Liepājas pilsētas domes sporta pārvalde un biedrība „šautriņu 

mešanas klubs Liepāja” 

2.2 Sacensību galvenais tiesnesis Romans Barkus.  

      3.  Turnīra norises laiks un vieta: 

           3.1 Sacensības notiek  7. novembrī Liepājas olimpiskajā centrā (Brīvības iela 39, Liepāja). 

Sacensību sākums 11:00.  Reģistrēšanās  sacensībām notiek līdz 10:30.  

      4. Liepājas atklātā čempionāta šautriņu mešanā dalībnieki: 

          4.1 Sacensībās var piedalīties ikviens spēlētājs, kurš ir apguvis šautriņu mešanas spēles 

501 pamatus  un piedalās spēļu tiesāšanā. 

           4.2  Sacensībās vēlams piedalīties šautriņu mešanai piemērotā apģērbā (polo krekls, 

auduma bikses un slēgta tipa kurpes). Sākot no sacensību pusfināla dalībnieki pie sacensību 

mērķa netiks pielaisti, ja nebūs piemērota apģērba. 

        4.3 Sacensībās dāmas un kungi startē kopā, dāmām handikaps spēlējot pret kungu ir 50 

punkti un dāma spēli vienmēr sāk pirmā. Jaunieši startē jauniešu grupā. 

           4.4 Dalība sacensībās alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā ir kategoriski aizliegta. 

      5. Pieteikšanās sacensībām:  

       5.1  Sacensībām var reģistrēties ŠMK Liepāja mājaslapā www.dartsliepaja.com.  

Reģistrēšanās būs iespējama arī sacensību rītā līdz 10:30. 

           5.2 Dalības maksa sacensībās ŠMK Liepāja kluba biedriem ir 2 eiro pārējiem 3 eiro. 

Jauniešiem dalība sacensībā ir bezmaksas. 

      6. Sacensību norises kārtība: 

           6.1  Pieaugušo grupā dalībnieki tiek ielozēti grupās, no kurām labākie 16 kvalificējas 

izslēgšanas spēlēm. 

         6.2  Dalībnieki, kuri nekvalificējas izslēgšanas spēlēm piedalās gandarījuma turnīrā. 

Gandarījuma turnīrs tiek spēlēts līdz divu legu uzvarai spēlējot spēli 301 un dubultais sākums,  

dubultais nobeigums. Dāmām handikapa nav. 

          6.3  Pieaugušo grupā dalībnieki grupu stadijā spēlē spēli  501 ar parasto sākumu un 

dubulto nobeigumu. Spēle tiek spēlēta līdz 3 legu uzvarai.  Izslēgšanas  spēlēs tiek spēlēta spēle 

501 ar dubulto sākumu un dubulto nobeigumu. Sākot no pusfināla spēle tiek spēlēta līdz 4 legu 

uzvarai. 

               6.4 Sacensībās tiek spēlēta arī spēle par 3. vietu.  

http://www.dartsliepaja.com/


          6.5 Jauniešu grupā dalībnieki tiek ielozēti grupās no kurām 4 labākie kvalificējas 

izslēgšanas spēlēm. 

               6.6 Jaunieši grupu izspēles stadijā spēlē spēli 301 ar dubulto nobeigumu. Spēli spēlē 

līdz divu legu uzvarai. Spēles tiek tiesātas uz datoru.  Ja legs netiek noslēgts ar sešdesmito bultu, 

tad abi dalībnieki met 3 bultu summu. Lielākā bultu summa nosaka lega uzvarētāju. 

            6.7 Jauniešu grupā spēlēs par  1.vietu un 3. vietu tiek spēlēta spēle 501 līdz 2 legu 

uzvarai. Ja netiek legs noslēgts ar 60. bultu tad dalībnieki met 3. bultu summu. 

               6.8 Abās grupās spēles sācēju nosaka metot uz  centru. Spēles sācējs arī sāk izšķirošo 

legu. 

           6.9 Grupu izspēles stadijā vienādu punktu gadījumā no sākuma skatās dalībnieku 

savstarpēju spēli/es, pēc tam ; savstarpējo spēļu legu attiecības. Ja pēc šiem punktiem nevar 

noteikt labākos, tad dalībnieki spēlē vienu kopīgu legu. 

7. Informācija: 

           7.1. Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši. 

           7.2 Turnīra rezultāti tiks publicēti ŠMK „Liepāja”mājas lapā http://www.dartsliepaja.com. 

       7.3 Plašāku informāciju par sacensību norisi var iegūt zvanot galvenajam tiesnesim pa 

tālruni: 28120012. 
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