VECUMNIEKU DARTS KLUBA 2016. gada turnīra
nolikums un mērķi.
Mērķis un uzdevumi:
 Piedalīties LDO/Baltijas/Pasaules reitinga sacensībās un arī citās sacensībās, lai
popularizētu Vecumniekus, šautriņu mešanu un pilnveidotos sportiskā ziņā
 Noskaidrot spēcīgākos šautriņu mešanas spēlētājus(-as) Vecumnieku novadā un
ārpus novada;
Turnīra vieta un laiks:
Turnīri notiek no 2016. gada 19. janvāra līdz 2016. gada 22. decembrim katru otrdienu
Vecumnieku tautas namā. Turnīra sākums plkst. 19:30. Norises diena var tik mainīta,
dalībniekiem par to vienojoties. Vecumnieku darts kluba kausa ieguvējs var būt tikai kluba
biedrs.
Sacensību organizācija un vadība:
Turnīru organizē Vecumnieku Darts Klubs.
Turnīra tiesnesis – Reno Roga, tālrunis 29462575 un Ingus Trušinskis.
Turnīra organizatori nodrošina turnīra kopvērtējuma publicēšanu Vecumnieku novada
mājas lapā sadaļā Darts.
Dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties Vecumnieku Darts Kluba pilntiesīgie biedri un dalībnieki, kuri
ir apguvuši spēles pamatus. Dalībnieku pienākums ir piedalīties spēļu tiesāšanā.
Turnīra noteikumi:
 Turnīra dalībnieki atzīst un ievēro Latvijas Darts Organizācijas (LDO) izstrādātos
„Latvijas reitinga sacensību noteikumus”. Uz turnīru neattiecas minētā dokumenta
16.2-16.9 punkti, kas reglamentē apģērbu. Tam jābūt pienācīgam un tīram.
 Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu, individuāli. Dalībnieki var
vienoties spēlēt arī „CRICKET”, „SHANHAI” vai citu spēli, ja tas veicina
meistarības izaugsmi.. Mēnesī atšķirīgas spēles no ‘’501’’ nevar būt biežāk kā
vienu reizi. VDK kausa posmos tiek izspēlēta spēle ‘’501’’ ar dubulto nobeigumu.
 Kārtas spēlētāja numuru nosaka to izlozējot.
 Spēle noris līdz 3 legu uzvarai vai vienojoties pirms aktuālās kārtas.
 Vietu sadalījumā kārtā nosaka pēc legu attiecības, izcīnīto uzvaru skaita, vairāk
izcīnītiem legiem, savstarpējās spēles.
 Spēlētāju, kurš uzsāk spēli, nosaka ar metienu pa centru – zaļo vai sarkano ”bull”.
Pie rezultāta 2:2 pirmais uz centru met pirmā lega uzsācējs.
 Ja dalībnieku skaits ir līdz 6 ieskaitot, tad tiek izspēlēts aplis. Ja vairāk par 6, tad
var tikt izspēlētas izlozes grupas un pēc tam izspēle par vietu. Grupas līderi cīnās
par 1.-2. vietu un tā uz leju veidojot izspēles pārus.
 Katrā kārtā dalībnieks iegūst punktus: 1.vieta-10 punkti/ 2.vieta-9 punkti / 3.vieta8 punkti/ 4. vieta-7 punkti/ 5.vieta-6 punkti/ 6.vieta-5 punkti/ 7.vieta un zemāk 4
punkts. Ja dalībnieku skaits 3-5, tad punktu sadalījums ievērojot vietu izkārtojumu
6,5,4. Dalībniekiem esot mazāk par 3, punkti netiek izcīnīti.
 Papildus nominācijas - punkti katrā kārtā, kas tiek summēti visa turnīra ietvaros :
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 katrs “180” - 1 punkts atsevišķā ailē “180” ar atsevišķu reitingu, dāmām ‘’180’’
aizvietots ar ‘’140’’;
 katrs nobeigums virs simts - 1 punkts ailē “100+” ar atsevišķu reitingu.
 Lega nobeigums ar ne augstāk kā 18. bulta kungiem un 21. bultu dāmām
atsevišķi uzskaitot informatīvi statistikai.
Gada uzvarētāju nosaka summējot 35 labākās kārtas. Ja gada punktu rezultāts
vienāds vairākiem dalībniekiem, uzvarētāju nosaka, kam vairāk pirmās vietas gada
griezumā, ja arī tās ir izcīnītas vienādā skaitā, tad ejot uz leju pa vietām līdz pirmajai
atšķirībai. Ja visi rādītāji vienādi skaita kurš vairāk punktus izcīnījis ārpus 35
labākajām kārtām. Pirmo vietu ieguvējiem ceļojošais kauss un veicināšanas balvas
par papildus kategorijām.
Spēlētājam, kurš izstājas no sacensībām nospēlējot mazāk par 50% spēļu, rezultāts
attiecīgajā kārtā netiek ieskaitīts.

Dalības maksa:
Katrs Vecumnieku Darts Kluba kausa dalībnieks par piedalīšanos katrā kārtā iemaksā EUR
1.5 (vienu eiro, piecdesmit centus).
Dalības maksa uzkrājas VDK kasē un par tās izlietojumu lemj kluba biedru pilnsapulce vai
valde.
Dalības maksa netiek iekasētā no jauniešiem līdz 18 gadu vecumam.
Apbalvošana:
1. Čempions vīriešu konkurencē – vecināšanas balva/ceļojošais kauss;
2. Čempione sieviešu konkurencē – vecināšana balva/ceļojošais kauss;
3. Spēlētājs, kurš iemetis visvairāk ”180” dāmām ‘’140’’ – piemiņas balva;
4. Spēlētājs, kuram visvairāk ”100+” – piemiņas balva;
Ceļojošais kauss ir Vecumnieku Darts Kluba īpašums un drīkst atrasties pie tā izcīnītāja
vienu gadu. Ja ceļojošo kausu izcīna trīs reizes, tas kļūst par spēlētāja īpašumu.
Izmaiņas nolikumā:
Izmaiņas Nolikumā var tikt veiktas par tām paziņojot VDK biedriem, vēlākais līdz 15.
kārtai.
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