
Čaiņika kauss 2020 

REGLAMENTS 

1. Mērķi un uzdevumi. 

Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana Liepājā un tās apkārtnē; 

Piesaistīt un uzturēt interesi šautriņmetējos – iesācējos un vienkāršos spēles cienītājos; 

Noskaidrot „Čaiņika kauss 2020” čempionu, citu godalgoto vietu ieguvējus, apbalvot tos; 

2. Organizēšana un vadība. 

Čaiņika kauss 2020  organizē šautriņu mešanas klubs „Liepāja”, galvenais tiesnesis – Romans Barkus 22333297; 

3. Vieta un laiks. 

Čaiņika kauss 2020 norisinās ŠMK “Liepāja” telpās. Liepājā, Ganību 197. Sacensību datums – 29.augusts, plkst. 12:00, 

Reģistrēšanās sacensībām līdz plkst. 11:45 

4. Dalībnieki. 

Čaiņika kausā 2020 var piedalīties ikviens, kurš  ir apguvis  darts spēles “501” noteikumus, izņemot:  

Liepājas Darts Līgas  1. līgas  un 2. līgas 1. vietas ieguvējus, dalībnieki kuri ir izcīnijuši godalgotas 

 vietas Latvijas čempionātā šautriņu mešanā dāmu, kungu, pāru konkurencē; 

Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā; 

Jaunieši startē pieaugušo grupā; 

5. Dalības maksa. 

Dalības maksa ir 5 eiro. 

6. Nolikums. 

Čaiņikas kauss 2020 norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem; 

Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu līdz 3 legu uzvarai; 

Ja legs netiek pabeigts līdz 60. bultai, tad spēles dalībnieki esošajā spēles kārtībā met 3 bultu summu, lielākā summa 
nosaka lega uzvarētāju; 

Dāmai spēlējot pret kungu, visus spēles legus sāk dāma un spēlē spēli „401” (dāma no handikapa drīkst atteikties); 

Spēlētāji tiek sadalīti apakšgrupās par kuru skaitu tiek lemts atkarībā no dalībnieku skaita. Vienmīnusa izslēgšanas 
spēlēm kvalificējas labākie 8 apakšgrupu spēlētāji. Pusfināla zaudētāji aizvada spēli par trešo vietu. 

Dalībnieki, kuri nekvalificējas izslēgšanas spēlem piedālās gandarījuma turnīrā, kur tiek izcīnīta bezmaksas dalība 
pirmajos 5 (piecos) Liepājas darts līgas 2020/21 sezonas sacensību posmos. 

Spēles sācēju nosaka metot uz centru, spēles sācējs arī iesāk izšķirošo legu, ja rezultāts ir 2:2 

Ja apakšgrupā diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās: 

1) savstarpējās spēles; 

2) legu attiecību savstarpējās spēlēs; 

3) legu attiecību visās spēlēs; 

4) pārspēle „501” viens legs. 

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; 

 

 



 

8. Balvu fonds. 

Uzvarētājs tiek apbalvots ar ceļojošo kausu un tējkannu. Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.  

9. Protesti. 

Par protestu jāinformē Čaiņika kauss 2020 galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles; 

Protestu izskata Čaiņika kauss 2020  galvenais tiesnesis sacensību norises vietā, tā lēmums nav apstrīdams un ir galīgs; 

10. Informācija. 

Par savu veselības stāvokli čempionāta laikā dalībnieki atbild paši; 

Nepieciešamības gadījumā Čaiņika kauss 2020 galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu, par to iepriekš brīdinot; 

Čaiņika kauss 2020 rezultāti tiks publicēti ŠMK „Liepāja”mājas lapā http://www.dartsliepaja.com ; 

Čaiņika kauss 2020reglamentu apstiprina turnīra galvenais tiesnesis Romans Barkus;  

                                           BŪSIM ATBILDĪGI UN IEVĒROSIM VALSTĪ NOTEIKTOS IEROBEŽOJUMUS 
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