
Grandbergs moto kausa
izcīņa šautriņu mešanā

komandām 2018.
REGLAMENTS

Mērķi un uzdevumi:

Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana starp Liepājas rajona šautriņu
metējiem. Jaunu spēlētāju piesaistīšana šautriņu mešanai. Uzlabot šautriņu metēju
meistarību un psiholoģisko noturību spēlē pret tāda paša un augstāka līmeņa spēlētājiem.
Noskaidrot labākos Liepājas rajona šautriņu metējus komandām 2018.gadā un godalgoto
vietu ieguvējus!

Organizēšana un vadība:

Sacensības organizē “Grandberga moto”. Sacensību galvenais tiesnesis: Ingus
Grandbergs tel:+371 20476084

Sacensību vieta:

Sacensības notiek 2018.gada 14.aprīlī Vērgales sporta zālē.

Programma:

9:30 – Spēļu zāle atvērta dalībniekiem 12:00 – Sacensību sākums (reģistrēšanās līdz
plkst. 11:00). Pēc sacensībām apbalvošana.

Dalībnieki:

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir apguvuši šautriņu mešanas spēles pamatus un
ievēro sacensību reglamentu. Komandā jābūt četriem dalībniekiem, tai skaitā jābūt vismaz
vienai dāmai.

tel:+371


Noteikumi & spēļu formāts:

Sacensības norisināsies pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem. Spēle “301” ar
dubulto vai „buļļa” nobeigumu. Sacensību izspēles kārtība tiks paziņota norises vietā,
atkarībā no dalībnieku skaita. Komandu spēlē 16 legus (katrs ar katru) vai līdz 9 legu uzvarai.

Legi Komanda 1 Komanda 2 Legi Komanda 1 Komanda 2
1.legs Spēlētājs 1 Spēlētajs 4 9.legs Spēlētājs 2 Spēlētājs 1
2.legs Spēlētājs 2 Spēlētājs 3 10.legs Spēlētājs 4 Spēlētājs 2
3.legs Spēlētājs 3 Spēlētājs 2 11.legs Spēlētājs 1 Spēlētājs 3
4.legs Spēlētājs 4 Spēlētājs 1 12.legs Spēlētājs 3 Spēlētājs 4
5.legs Spēlētājs 2 Spēlētajs 4 13.legs Spēlētājs 4 Spēlētājs 4
6.legs Spēlētājs 1 Spēlētājs 2 14.legs Spēlētājs 3 Spēlētājs 3
7.legs Spēlētājs 4 Spēlētājs 3 15.legs Spēlētājs 2 Spēlētājs 2
8.legs Spēlētājs 3 Spēlētājs 1 16.legs Spēlētājs 1 Spēlētājs 1

* izcelti attiecīgā lega sācēji

Dāmai spēlējot pret kungu vienmēr sāks pirmā legu un sāks no 251.

Ja grupā divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, tad skatās:

1. savstarpējās spēles

2. spēlēs legu attiecību visās spēlēs

3. legu attiecību savstarpējās

4. pārspēle „301” līdz 2 lega uzvarai. Viens no komandas spēlētājiem.

Ja legu nepabeidz līdz 45 bultais, tad katrs met 3 bultu summu.

Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā (pretējā gadījumā tiks ieskaitīts
zaudējums), kā arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā. Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja
diskvalifikāciju, ja tie nepiedalās tiesāšanā, izturas necienīgi pret pārējiem sacensību
dalībniekiem, lamājas vai ir stiprā alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Reģistrēšanās:

Pieteikšanās sacensībām notiek sacensību norises vietā ne vēlāk kā stundu pirms
turnīra sākuma.

Balvu fonds:

Sacensību noslēgumā 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un naudas
balvām.



Informācija:

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši. Interesentiem
inventāru dalībai sacensībās būs iespējams saņemt arī sacensību norises vietā.
Nepieciešamības gadījumā sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu, par to
iepriekš brīdinot.

Dāmām ieteicams ierasties bez augstpapēžu apaviem.


