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REGLAMENTS

-------------------------------------------------------------------------------------------------Mērķi un uzdevumi:

Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana
Jaunu spēlētāju piesaistīšana šautriņu mešanai
Uzlabot šautriņu metēju meistarību un psiholoģisko noturību spēlē pret tāda paša un augstāka
līmeņa spēlētājiem
Noskaidrot „Lieldienu Kauss 2018” godalgoto un citu vietu ieguvējus

-------------------------------------------------------------------------------------------------Organizēšana un vadība:

Sacensības organizē Kalētu pagasta pārvalde sadarbībā ar šautriņu mešanas klubu „Priekule”
Sacensību galvenais tiesnesis: Ģirts Ločmelis (+371)26419756

-------------------------------------------------------------------------------------------------Sacensību vieta:

Sacensības notiek 2018. gada 31. martā Kalētu pagasta pārvaldes ēkā
Programma:

930 – Spēļu zāle atvērta dalībniekiem
1100 – Sacensību sākums (reģistrēšanās līdz plkst. 1030)
Pēc sacensībām apbalvošana

-------------------------------------------------------------------------------------------------Dalībnieki:

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir apguvuši šautriņu mešanas spēles pamatus un ievēro
sacensību reglamentu
Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā, kungi spēlē spēli „501”, dāmas – „401”
Jaunieši startē pieaugušo grupā

-------------------------------------------------------------------------------------------------Noteikumi & spēļu formāts:

Sacensības norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem
Spēle „501”/„401” ar parasto sākumu un dubulto vai „buļļa” nobeigumu, sacensību izspēles kārtība
tiks paziņota norises vietā, atkarībā no dalībnieku skaita
Grupu un divmīnus sistēmas spēles notiek līdz 3 legu uzvarai, ½ fināli un fināls līdz 4 legu uzvarai
Spēles sācēju nosaka metot uz centru, pie rezultāta 2:2 vai 3:3 otrreiz uz centru nemet, bet
izšķirošo legu sāk tas spēlētājs, kurš sāka spēles 1. legu
Ja grupā 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”/„401” 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

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

Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski šautriņu mešanas kluba „Priekule” mājas lapā –
www.smkpriekule.lv/, kā arī sacensību norises vietā ne vēlāk kā stundu pirms turnīra sākuma

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

Dalības maksa sacensībās ir 2 € no dalībnieka
Jauniešiem līdz 18. gadu vecumam dalība sacensībās ir par brīvu

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------Balvu fonds:

Sacensību noslēgumā 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Protesti:

Par protestu jāinformē sacensību galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles
Protestu izskata sacensību galvenais tiesnesis norises vietā, tā lēmums ir galīgs un nav apstrīdams

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

Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši
Interesentiem inventāru dalībai sacensībās būs iespējams saņemt arī sacensību norises vietā
Nepieciešamības gadījumā sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu, par to
iepriekš brīdinot
Plašāku informāciju par sacensībām var iegūt rakstot uz e – pastu info@smkpriekule.lv un zvanot
sacensību galvenajam tiesnesim Ģirtam Ločmelim pa tālruni (+371) 26419756

-------------------------------------------------------------------------------------------------Spēļu zālē stingri aizliegts smēķēt un lietot alkoholu!

-------------------------------------------------------------------------------------------------„Lieldienu Kauss 2018” reglamentu apstiprina sacensību galvenais tiesnesis Ģirts Ločmelis

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

Uz tikšanos sacensībās!

