
Liepājas Darts Līga 2016/2017 

REGLAMENTS 

1. Mērķi un uzdevumi. 

Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana Liepājā un tās apkārtnē; 

Nodrošināt regulāru spēļu/treniņu  praksi ŠMK Liepāja šautriņmetējiem kā arī citiem spēlēs interesentiem; 

Piesaistīt un uzturēt interesi šautriņmetējos – iesācējos; 

Noskaidrot „Liepājas Darts Līgas” čempionu gan 1.līgā, gan 2.līgā, citu godalgoto vietu ieguvējus, apbalvot tos; 

Noskaidrot „Liepājas Darts Līgas” labākos spēlētājus statistikas rādītājos, apbalvot tos; 

Noskaidrot 9 dalībniekus pēc reitinga, kuri kvalificējas “Liepājas darts premjerlīga” turnīram. Turnīram kvalificējas 8 
labākie 1.līgas šautriņu metēji un 2. Līgas čempions; 

2. Organizēšana un vadība. 

Liepājas Darts Līgu  organizē šautriņu mešanas klubs „Liepāja”, galvenais tiesnesis – Romans Barkus 22333297; 

3. Vieta un laiks. 

Liepājas Darts Līga norisinās ŠMK “Liepāja” telpās. Liepājā, Flotes iela 16 (5.stāvā). Katru trešdienu  18:00; 

4. Dalībnieki. 

Liepājas Darts Līgā 1. Līgā piedalās LDL 15/16 reitinga labākie 16 spēlētāji; 

Liepājas Darts Līgā 2. Līgā  var piedalīties ikviens šautriņu metējs - amatieris, kurš  apguvis  darts spēles “501” 
noteikumus un ievēro turnīra reglamentu; 

Liepājas Darts Līgā dalību ņemt nevar šautriņu metēji, kuri pēdējo piecu gadu laikā ir ņēmuši dalību BDO vai PDC 
pasaules čempionātos; 

Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā; 

Jaunieši startē pieaugušo grupā; 

5. Dalības maksa. 

Dalības maksa no kluba biedriem katrā Liepājas Darts Līgas posmā ir 1.5 €. Pārējiem  2€. Jauniešiem dalība Liepājas 
Darts Līgā ir bez maksas. 

6. Noteikumi. 

LDL kopumā paredzēti 30 sacensību posmi, katrs sestais sacensību posms tiks aizvadīts bārā “Vecais Vikings”;  

Bāra posmā abas līgas spēlē kopā pēc vienmīnusa sistēmas un aklās izlozes; 

Liepājas darts līga norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem; 

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

Spēles par 5. vietu un zemāk spēlē līdz 2 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 spelē spēli „401” (dāma no handikapa drīkst atteikties); 

Katra posma izspēles kārtība tiks paziņota posma norises vietā, vadoties pēc dalībnieku skaita un „Liepājas Darts Līgas” 
posmu izspēļu reglamenta; 

„Liepājas darts līgas”  abu līgu kopvērtējuma 1. – 4. vietas ieguvēji katrā posmā tiek izsēti; 

Sezonas pirmajā posmā izsēto nav; 

Spēles sācēju nosaka metot uz centru, pie rezultāta 2:2 izšķirošo legu sāk spēles sācējs; 

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” 1 legs; 

Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā (pretējā gadījumā tiks ieskaitīts zaudējums), kā arī jāpiedalās spēļu 
tiesāšanā; 

Alkahola lietošana un atrašānās reibuma stāvoklī sacensību laikā kluba telpās (Flotes 16) ir aizliegta. 

Par pārkāpumiem skatīt disciplināro reglamentu. 

 

7. Kopvērtējums un reitings. 

Sezonas noslēguma kopvērtējumā tiek vērtēti katra dalībnieka 24 veiksmīgākie posmi no visiem sacensību 30 posmiem; 

Standarta punktu piešķiršanas sistēma, ja dalībnieku skaits ir 12 vai mazāk: 

1.          18 
2.          16 
3.          14 
4.          12 
5.          11 
6.          10 
7.           9 
8.           8 
9.           7 
10. 6 
11. 5 
12. 5 

Ja dalībnieku skaits posmā sasniedz 13 – 16 šautriņu metējus: 

1.          21 
2.          18 
3.          16 
4.          14 
5.          13 
6.          12 
7.          11 
8.          10 
9.           8 
10. 7 
11. 6 
12. 6 
13. 5 
14. 5 
15. 5 
16. 5 

Ja dalībnieku skaits sasniedz  17 un vairāk šautriņu metējus: 

1.            23 
2.            20 
3.            18 
4.            16 
5.           14 
6.           13 
7.           12 
8.           11 
9.           9 
10. 8 



11. 7 
12. 7 
13. 6 
14. 6 
15. 6 
16. 6 
17. 5 

Ja kopvērtējumā diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, 

kuram Liepājas Darts Līgas laikā ir izcīnītas augstākas vietas; 

Sezonas beigās 1.līgu pamet divi vājākie reitinga spēlētāji,bet reitinga 14. Spēlētājs spēlē pārspēli ar 2. Līgas reitinga 
trešo vietu reitingā. Uz 1.līgu augstāk iet 2.līgas pirmie divi reitinga līderi. 

Piecus posmu pirms sezonas beigām, 1.līgas paplašināšanās nolūkos, var tikt pieņemts lēmumu par viena spēlētāja 
automātisku pāriešanu uz 2.līgu  un divu spēlētāju pāriešanu uz 1.līgu. Tādējādi pārspēli aizvadītu I.15 pret II.3 

Pārspēles formāts – līdz četru legu uzvarai. Spēles sācēju nosaka metot pa centru, izškirošo legu sāk pirmā lega sācējs. 

8. Balvu fonds. 

Kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana notiek sezonas 30. posmā; 

Kopvērtējumā  1.līga 1. – 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti kausiem un naudas balvām; 

Naudas balvas tiks piešķirtas sekojoši: 1. v. – 20% €; 2. v. – 15% €; 3. v. – 10%  

Kopvērtējumā 2.līga 1. – 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti kausiem; 

Sezonas noslēgumā labākie šautriņu metēji statistikas rādītājos saņem piemiņas balvas; 

9. Protesti. 

Par protestu jāinformē Liepājas Darts Līgas galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles; 

Protestu izskata Liepājas Darts Līgas 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 Liepājas Darts Līgas galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu un kalendāru, par to 
iepriekš brīdinot; 

Liepājas Darts Līgas rezultāti tiks publicēti ŠMK „Liepāja”mājas lapā http://www.dartsliepaja.com ; 

Plašāku informāciju par Liepājas Darts Līgas turnīriem var iegūt zvanot darts līgas galvenajam tiesnesim; 

„Liepajas Darts Līgas” reglamentu apstiprina turnīra galvenais tiesnesis Romans Barkus;  

http://www.dartsliepaja.com/

