VAIŅODES DARTS LĪGA 2018
ŠAUTRIŅU MEŠANĀ

REGLAMENTS
1. Mērķi un uzdevumi.
Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana;
Jaunu spēlētāju un iesācēju piesaistīšana šautriņu mešanai;
Uzlabot šautriņu metēju meistarību un psiholoģisko noturību spēlē pret tāda paša un augstāka līmeņa spēlētājiem;
Noskaidrot „Vaiņodes Darts Līgas” godalgoto un citu vietu ieguvējus.
2. Organizēšana un vadība.
Čempionātu organizē šautriņu mešanas klubs „Priekule”, galvenais tiesnesis – Artūrs Bauze (mob. +37126556098),
tiesnesis – Artūrs Auders (mob. +37126105240).
3. Vieta un laiks.
Čempionāta posmi notiek Vaiņodes kultūras nama telpās, galvenā tiesneša norādītajos
datumos un laikos.
4. Dalībnieki.
Čempionātā piedalās dalībnieki, kuri ir apguvuši šautriņu mešanas spēles pamatus un ievēro turnīra reglamentu;
Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā;
Jaunieši startē pieaugušo grupā.
5. Dalības maksa.
Dalības maksa no dalībnieka katrā čempionāta posmā ir 1 €. Jauniešiem dalība čempionātā ir bez maksas.
Sezonas beigās 70% € no iemaksātajām dalības maksām veidos naudas balvu fondu, savukārt atlikušie 30% € ir
paredzēti turnīra izdevumiem un šautriņu mešanas attīstīšanai ŠMK „Priekule”.
6. Nolikums.
Čempionāts norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem;
Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu līdz 3 vai 4 legu uzvarai;
Dāmai spēlējot pret kungu, visus spēles legus sāk dāma un spelē spēli „451” (dāma no handikapa drīkst atteikties);
Katra posma izspēles kārtība tiks paziņota posma norises vietā, vadoties pēc dalībnieku skaita un „Vaiņodes
Darts Līgas” posmu izspēļu reglamenta;
„Vaiņodes Darts Līgas” kopvērtējuma 1. – 4. vietas ieguvēji katrā posmā tiek izsēti; Spēles
sācēju nosaka metot uz centru, pie rezultāta 2:2 vai 3:3 sāk tas, kurš sāka pirmo legu;
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” līdz 2 legu uzvarai.
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;
7. Kopvērtējums un reitings.
Sezonas kopvērtējumā no visiem aizvadītajiem posmiem tiek vērtēti 20 labākie, bet reitingā visi posmi;
Standarta punktu piešķiršanas sistēma, ja dalībnieku skaits posmā nesasniedz 12 šautriņu metējus:
1.v. – 12 p.; 2.v. – 10 p.; 3.v. – 8 p.; 4.v. – 6 p.; 5.v. – 5 p.; 6.v. – 4 p.; 7.v. – 3 p.; 8.v .– 2 p.; pārējiem – 1.p.;
Paaugstināto punktu piešķiršanas sistēma, ja dalībnieku skaits posmā sasniedz 12 šautriņu metējus:
1.v. – 15 p.; 2.v. – 12 p.; 3.v. – 10 p.; 4.v. – 8 p.; 5.v. – 6 p.; 6.v. – 5 p.; 7.v. – 4 p.; 8.v. – 3 p.; 9.v. – 2.p.; pārējiem – 1.p.;
Ja kopvērtējumā diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem tas dalībnieks,
kuram čempionāta laikā ir izcīnītas augstākas vietas.
Posms tiek ieskaitīts kopvērtējumā, ja uz posmu ir ieradušies vismaz 4 šautriņu metēji.
8. Balvu fonds.
Kopvērtējumā 1. – 4. vietas ieguvēji tiek apbalvoti kausiem un naudas balvām;
Naudas balvas tiks piešķirtas sekojoši: 1. v. – 25% €; 2. v. – 20% €; 3. v. – 15% €; 4. v. – 10% €;
Sezonas noslēgumā labākie šautriņu metēji statistikas rādītājos saņem piemiņas balvas.
9. Protesti.
Par protestu jāinformē čempionāta galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles;
Protestu izskata čempionāta 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 čempionāta galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu, par to iepriekš brīdinot;
„Vaiņodes Darts Līgas” rezultāti tiks publicēti ŠMK „Priekule” mājas lapā http://www.smkpriekule.lv;
Plašāku informāciju par „Vaiņodes Darts Līgas” turnīriem var iegūt rakstot uz e – pastu info@smkpriekule.lv vai
zvanot čempionāta galvenajam tiesnesim.
„Vaiņodes Darts Līgas” reglamentu apstiprina čempionāta galvenais tiesnesis Artūrs Bauze.

