
VAIŅODES KAUSS 2020 
Latvijas un Baltijas reitinga sacensības 

šautriņu mešanā 

2020. gada 8.februārī. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vieta: 

 

Vaiņodes kultūras nams 
Tirgoņu iela 23, Vaiņode 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organizē: 

 

Sacensības oranizē Vaiņodes novada dome un šautriņu mešanas klubs „Priekule”, sadarbībā ar 

Latvijas Darts Organizāciju. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programma: 

8. februāris: 

900 – spēļu zāle atvērta dalībniekiem 

945 – reģistrācijas beigas junioriem 

1000 – individuālo sacensību sākums junioriem 

1000 – kungiem un dāmām reģistrācijas noslēgums 

1100 – sacensību sākums kungiem un dāmām 

1500 –sacensību sākums jauniešiem (reģistrēšanās līdz plkst. 1400). 

Pēc sacensībām apbalvošana 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noteikumi & Spēļu formāts: 

 

Sacensības norisinās pēc Latvijas Darts Organizācijas (LDO) saistošajiem sacensību 

noteikumiem un izspēļu kārtības. 

Plašāka informācija par noteikumiem Latvijas Darts Organizācijas mājas lapā  www.latviadarts.com. 

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir apguvuši spēles pamatus un ievēro sacensību 

noteikumus. 

Jauniešu sacensībās piedalās zēni un meitenes, kuri(-as) sacensību dienā nav sasnieguši(-as) 18 

gadu vecumu (ja ir vismaz 2 dalībnieki(-ces)) un ir sasnieguši 15 gadu vecumu. Junioru sacensībās 

piedalās bērni, kuri uz sacensību dienu nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Jauniešu un junioru 

sacensībās zēnus un meitenes vērtē kopā. Juniori var startēt arī jauniešu sacensībās, jaunieši var 

startēt pieaugušo sacensībās (pieaugušo konkurencē dalības maksa 5 eiro). Juniori un jaunieši 

vienas dienas ietvaros, nevar piedalīties vairāk kā divās individuālās sacensību kategorijās. 

Sacensībās tiek spēlēta spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto vai „buļļa” nobeigumu. 

Dāmām un kungiem grupu turnīra spēles notiek līdz 3 vai 4 legu uzvarai, bet izslēgšanas spēles 

notiek līdz 4 legu uzvarai, ½ fināli un fināls līdz 5 legu uzvarai. Jauniešiem  un junioriem visas 

spēles notiek līdz 2 vai 3 legu uzvarai. Junioru spēles formats tiek izrunāts starp visiem 

dalībniekiem pirms sacensību uzsākšanas ar galveno tiesnesi un Latvijas darts organizācija 

jauniešu attīstības pārstāvi. 

Spēles sācēju nosaka metot pa centru, pie neizšķirta rezultāta izķirošo legu sāk spēlētājs, kurš 

ir sācis pirmo legu.  
 

No apakšgrupas neizkļuvušiem spēlētājiem ir iespēja spēlēt gandarījuma turnīrā, kurā tiek 
spēlēta spēle „301” ar dubulto sākumu un nobeigumu pēc viena mīnusa sistēmas līdz 2 legu 
uzvarai. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Spēļu vietā stingri aizliegts smēķēt un lietot 

alkoholu! 

Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā, kā arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā. Galvenais 

tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tie nepiedalās spēļu tiesāšanā, izturas 

http://www.latviadarts.com/


necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājas vai ir stiprā alkohola vai citu 

apreibinošo vielu iespaidā. 

Spēlētājiem ir jābūt pienācīgi apģērbtiem kā sacensību laikā, tā arī apbalvošanas 

ceremonijā 
– tas nozīmē, ka spēlētājus ģērbušies velveta, ādas vai sporta  apģērbā, kā arī sporta 

apavos nepielaidīs pie sacensībām. Dalībniekus džinsu apģērbā nepielaidīs pie izslēgšanas 
spēlēm. Kungiem ieteicams startēt auduma biksēs un slēgta tipa  kurpēs, bet dāmām 

auduma biksēs vai svārkos un slēgta tipa kurpēs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiesneši: 

Sacensību galvenais tiesnesis: Artūrs Bauze      kontakttālrunis: (+371)26556098 

Sacensību tiesnesis: Irēna Bauze                   kontakttālrunis: (+371)26375188 

Reitingi: 
 

Latvijas reitinga punktus saņem pēc LDO punktu piešķiršanas reglamenta. Baltijas reitinga punktus 

saņem tikai sacensību labākie(-ās) spēlētāji(-as) – 16 kungi un 8 dāmas. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reģistrēšanās: 

 

Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski līdz 2020. gada 8. februārim Latvijas Darts Organizācijas 

mājas lapā  www.latviadarts.com. Pieteikties sacensību norises vietā varēs arī sacensību dienā. 

Reģistrēšanās turnīram notiek sacensību norises vietā. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dalības maksa: 

 

Dalības maksa jāmaksā reģistrēšanās laikā sacensību norises vietā. 

Dalības maksa dāmu un kungu individuālajām sacensībām – 10 € no dalībnieka. 

Dalības maksa nelicenzētiem spēlētājiem 15 €. 

Jauniešiem un junioriem dalība jauniešu sacensībās ir par brīvu, pieaugušo sacensībās – 5 €. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Balvu fonds (€): 

 

Dāmu un kungu individuālo sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar naudas prēmijām un 

kausiem, 5. – 8. vietu ieguvējus ar naudas prēmijām un organizatoru sagādātajām piemiņas 

balvām. Gandarījuma turnīru uzvarētājus apbalvo ar organizatoru sagādātajām piemiņas balvām. 

Jauniešu un junioru sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām. 
 

VIETA DĀMAS KUNGI JAUNIEŠI Juniori 

1. vieta 50 € + kauss 65 € + kauss Kauss Kauss 

2. vieta 30 € + medaļa 45 € + medaļa Medaļa Medaļa 

3. vieta (×2) 20 € + medaļa 25 € + medaļa Medaļa Medaļa 

5. vieta (×4) 10 € 10 € Piemiņas balvas Piemiņas balvas 

Kopā (€) 160 € 200 €   

Kopējais balvu fonds: 360  
 

Spēlētāji, kuri nepiedalās apbalvošanas ceremonijā vai sacensību laikā nevienojas par balvu saņemšanu citā laikā – izcīnītās 
balvas pēc sacensībām saņemt nevarēs! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informācija: 

 

Plašāku informāciju par sacensībām var iegūt rakstot uz e–pastu info@smkpriekule.lv vai zvanot 

sacensību galvenajam tiesnesim Artūram Bauzem pa tālruni (+371)26556098. 

Nepieciešamības  gadījumā  čempionāta  galvenais  tiesnesis  ir  tiesīgs  mainīt  nolikumu,  par  to 

iepriekš brīdinot. 

„Vaiņodes Kauss 2020” nolikumu apstiprina sacensību galvenais tiesnesis Artūrs Bauze. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ORGANIZĒ                                     ATBALSTA 
 

http://www.latviadarts.com/
mailto:info@smkpriekule.lv


 
 

 


