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1. Vispārējie noteikumi 
1.1. Visās šautriņu mešanas sacensībās Latvijas teritorijā, kurām ir piešķirts Latvijas 

reitinga sacensību statuss un kuras rīko Latvijas Darts Organizācija vai kāds cits 

organizators, jānodrošina šajos noteikumos minētie nosacījumi.  

1.2. Šie noteikumi regulē Latvijas reitinga sacensību dalības maksu apmērus. 

1.3. Šie noteikumi regulē Latvijas reitinga sacensību minimālos sacensību balvu fondu 

apmērus, kādi ir jānodrošina sacensību organizatoriem. 

1.4. Šie noteikumi regulē sezonas labāko spēlētāju balvu fonda veidošanās un 

uzkrāšanās principus. 
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2. Latvijas reitinga sacensību dalības maksas 
2.1. Latvijas reitinga sacensībās tiek noteikts minimālais dalības maksas apjoms 

pieaugušo individuālajās sacensībās, kā arī junioru un jauniešu individuālajās 

sacensībās. 

2.2. Nelicencēto pieaugušo spēlētāju dalības maksai pieaugušo konkurencē ir jābūt 

vismaz par 5,00 € (pieciem euro) lielākai nekā licencētajiem spēlētājiem. Šai 

informācijai ir jābūt iekļautai katru sacensību nolikumā vismaz divas nedēļas 

pirms sacensību sākuma. 

2.3. Latvijas reitinga junioru sacensībās var piedalīties gan licencēti, gan nelicencēti 

junioru vecuma spēlētāji, un to dalība junioru turnīrā ir bez maksas. 

2.4. Latvijas reitinga jauniešu sacensībās var piedalīties gan licencēti, gan nelicencēti 

junioru un jauniešu vecuma spēlētāji, un to dalība jauniešu turnīrā ir bez maksas. 

2.5. Latvijas reitinga pieaugušo sacensībās var piedalīties gan licencēti, gan nelicencēti 

junioru, jauniešu vecuma un pieaugušie spēlētāji, un to dalības maksas ir šādas: 

2.5.1. junioru vecuma spēlētājiem ar junioru licenci vai bez tās dalības maksa ir 

5,00 € (pieci euro) no dalībnieka; 

2.5.2. jauniešu vecuma spēlētājiem, kuriem ir aktīva jauniešu licence, dalības maksa 

ir 5,00 € (pieci euro) no dalībnieka, pat ja tie ir sasnieguši pilnu 

18 (astoņpadsmit) gadu vecumu uz sacensību sākuma dienu; 

2.5.3. jauniešu vecuma spēlētājiem, kuriem nav aktīvas jauniešu licences, dalības 

maksa ir 5,00 € (pieci euro) no dalībnieka tikai tad, ja tie nav sasnieguši pilnu 

18 (astoņpadsmit) gadu vecumu uz sacensību sākuma dienu; 

2.5.4. licencētiem pieaugušajiem spēlētājiem dalības maksa ir 10,00 € (desmit euro) 

no dalībnieka; 

2.5.5. nelicencētiem pieaugušajiem spēlētājiem dalības maksa ir 15,00 € 

(piecpadsmit euro) no dalībnieka. 

2.6. Iesildošo un/vai pāru sacensību dalības maksas apmērus nosaka organizatori pēc 

saviem ieskatiem. 

2.7. Latvijas reitinga sacensību dalības maksu noteikumi nav saistoši Latvijas un 

Pasaules reitinga sacensībām Latvia Open, kuras organizē Latvijas Darts 

Organizācija. Šo sacensību dalības maksa ir augstāka, un to regulē šo sacensību 

nolikums. 

2.8. Par reitinga sacensību statusa piešķiršanu sacensību organizatori pēc sacensībām 

iemaksā Latvijas Darts Organizācijas bankas kontā vai skaidrā naudā 1,00 € 

(vienu euro) par katru pieaugušo un 0,50 € (piecdesmit euro centus) par katru 

junioru vai jauniešu vecuma spēlētāju, kuri piedalās pieaugušo sacensībās kungu 

un dāmu konkurencē. 
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3. Latvijas reitinga sacensību minimālā balvu fonda 

noteikumi 
3.1. Latvijas reitinga sacensībās ar naudas balvām tiek apbalvoti pieaugušo sacensību 

dalībnieki dāmu un kungu konkurencē. 

3.2. Latvijas reitinga junioru un jauniešu sacensībās netiek noteikts naudas balvu 

fonds, bet sacensību organizatoriem ir jānodrošina kausi, medaļas un/vai piemiņas 

balvas pirmās līdz trešās vietas ieguvējiem (trešā vieta netiek izspēlēta). 

3.3. Kungu konkurencē ar naudas balvām tiek apbalvoti šādu vietu ieguvēji, saņemot 

ne mazāk kā: 

• 1. vieta – 50,00 € (piecdesmit euro); 

• 2. vieta – 30,00 € (trīsdesmit euro); 

• 3. vieta – 20,00 € (divdesmit euro) – līdz divām trešajām vietām; 

• 5. vieta – 10,00 € (desmit euro) – līdz četrām piektajām vietām. 

3.4. Kungu individuālo sacensību minimālais naudas balvu fonds noteikts 160,00 € 

(viens simts sešdesmit euro) apmērā. 

3.5. Dāmu konkurencē ar naudas balvām tiek apbalvotas šādu vietu ieguvējas, 

saņemot ne mazāk kā: 

• 1. vieta – 40,00 € (četrdesmit euro); 

• 2. vieta – 20,00 € (divdesmit euro); 

• 3. vieta – 15,00 € (piecpadsmit euro) – līdz divām trešajām vietām; 

• 5. vieta – 10,00 € (desmit euro) – līdz četrām piektajām vietām. 

3.6. Dāmu individuālo sacensību minimālais naudas balvu fonds noteikts 130,00 € 

(viens simts trīsdesmit euro) apmērā. 

3.7. Iesildošo un/vai pāru sacensību balvu fondu apmērus nosaka organizatori pēc 

saviem ieskatiem. 

4. Latvijas reitinga sezonas labāko spēlētāju balvu 

fonds 
4.1. Sezonas labāko Latvijas pieaugušo reitinga spēlētāju balvu fonda uzkrājums tiek 

veidots atsevišķi kungu un dāmu konkurencē. 

4.2. Pēc sezonas reitinga apkopošanas tiek apbalvoti 5 (pieci) labākie spēlētāji gan 

kungu, gan dāmu konkurencē. 

4.3. Uz sezonas labāko spēlētāju balvām var pretendēt tikai pieaugušo reitingam 

licencēti spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz 70% no Latvijas reitinga 

sacensībām. 
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4.4. Sezonas labāko spēlētāju balvu fonda uzkrājumam tiek novirzītas Latvijas reitinga 

sacensību organizatoru iemaksas 100% (simts procentu) apmērā par katru 

pieaugušo sacensību dalībnieku: 

4.4.1. par pieaugušo spēlētāju 1,00 € (viens euro); 

4.4.2. par junioru vai jauniešu spēlētāju 0,50 € (piecdesmit euro centi). 

4.5. Sezonas labāko spēlētāju balvu fonda uzkrājumam tiek novirzīti ieņēmumi no 

spēlētāju licencēm pieaugušo reitingā par katru dalībnieku: 

4.5.1. no ārvalstu spēlētāju licencēm 10,00 € (desmit euro); 

4.5.2. no junioru individuālo spēlētāju licencēm 2,50 € (divi euro un 50 centi); 

4.5.3. no jauniešu individuālo spēlētāju licencēm 2,50 € (divi euro un 50 centi); 

4.5.4. no pieaugušo individuālo spēlētāju licencēm 10,00 € (desmit euro); 

4.5.5. no junioru kluba spēlētāju licencēm 2,50 € (divi euro un 50 centi); 

4.5.6. no jauniešu kluba spēlētāju licencēm 2,50 € (divi euro un 50 centi); 

4.5.7. no pieaugušo klubu spēlētāju licencēm 5,00 € (pieci euro). 

4.6. Izmaksājamo naudas balvu apjoms ir atkarīgs no spēlētāja ieņemtās vietas 

Latvijas pieaugušo reitingā pēc pēdējām attiecīgās sezonas Latvijas reitinga 

sacensībām kungu un dāmu konkurencē. 

4.7. Kungu un dāmu konkurencē ar naudas balvām tiek apbalvoti pirmo piecu vietu 

ieguvēji, saņemot proporcionālu daļu no sezonas laikā uzkrātā balvu fonda 

kungiem un dāmām atsevišķi: 

• 1. vieta – 45% (četrdesmit pieci procenti); 

• 2. vieta – 25% (divdesmit pieci procenti); 

• 3. vieta – 15% (piecpadsmit procenti); 

• 4. vieta – 10% (desmit procenti); 

• 5. vieta – 5% (pieci procenti). 

4.8. Iepriekšējās sezonas labāko spēlētāju apbalvošana notiek pirmajās nākamās 

sezonas reitinga sacensībās.  

4.9. Junioru un jauniešu kopvērtējuma reitinga labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas 

balvām. 

 

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi uz 5 (piecām) lapām ceturtajā to redakcijā ir 

apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas teritorijā no 2019. gada 1. janvāra. 
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