
 

     
 

Winmau Baltijas Kauss 2020 

(2020.gada 11. – 13.septembris) 
 

No 2020.gada 11. līdz 13.septembrim viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” 

(https://hotelbellevue.lv/), Rīgā, Slokas ielā 1, notiks šautriņu mešanas sacensības 

“Baltijas Kauss 2020”. 
 

Sacensību izspēļu tabulas tiks izveidotas pēc visu komandu pieteikumu 

saņemšanas. Tās tiks publicētas Latvijas Darts Organizācijas mājas lapā 

www.latviadarts.com. Izlozi veikt Latvijas Darts Organizācijas pārstāvji. 
 

Komandu pieteikumi tiek pieņemti  

no 2020.gada 14.jūlija līdz 04.septembrim. 
 

Sacensību programma (laiki ir informatīvi un var tikt mainīti): 
 

11.septembris 
 

1200 – 1340 Komandu reģistrācija – apmaksas 

 plkst.1440 Sacensību atklāšanas ceremonija 

 plkst.1500 Kungu un Dāmu individuālās sacensības 

 plkst.2100 Kungu individuālo sacensību fināls 

 plkst.2150 Dāmu individuālo sacensību fināls 
 

12.septembris 
 

plkst.1000 Kungu un Dāmu komandu sacensības 

plkst.1400 Kungu komandu sacensību  

pusdienas pārtraukums 

plkst.1500 Dāmu komandu sacensību  

pusdienas pārtraukums 

plkst.1500 Kungu komandu sacensības 

plkst.1600 Dāmu komandu sacensības 

plkst.1945 Dāmu komandu sacensību fināls 

plkst.2120 Kungu komandu sacensību fināls 
 

13.septembris 
 

plkst.1000 Kungu un Dāmu pāru sacensības 

plkst.1330 Kungu pāru sacensību  

pusdienu pārtraukums 

plkst.1400 Dāmu pāru sacensību 

pusdienu pārtraukums 

plkst.1430 Kungu pāru sacensību fināls 

plkst.1515 Dāmu pāru sacensību fināls 

plkst.1620 Apbalvošanas ceremonija 
 

Balvas 
 

Vieta 
Kungi 
indiv. 

Dāmas 
indiv. 

Kungu 
pāri 

Dāmu 
pāri 

Kungu 
komanda 

Dāmu 
komanda 

Kungu 
komandu 
kopvērt. 

Dāmu 
komandu 
kopvērt. 

1.vieta 
€ 100 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 
€ 480 

+ kauss 
€ 220 

+ kauss 

2.vieta 
€ 50 

+ kauss 
€ 50 

+ kauss 
€ 80 

+ kauss 
€ 80 

+ kauss 
€ 80 

+ kauss 
€ 80 

+ kauss 
€ 320 

+ kauss 
€ 160 

+ kauss 

3.vieta 
€ 25 

+ kauss 
€ 25 

+ kauss 
€ 40 

+ kauss 
€ 40 

+ kauss 
€ 40 

+ kauss 
€ 40 

+ kauss 
€ 160 

+ kauss 
€ 100 

+ kauss 

Kopā € 200,00 € 200,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 960,00 € 480,00 

Ārzemju spēlētājiem tiek piemērots ienākuma nodoklis 23% apmērā. 

https://hotelbellevue.lv/
http://www.latviadarts.com/


 

     
 

Dalības maksa 
 

Vienas komandas dalības maksa – 100 EUR (25 EUR par spēlētāju) 
 

Dalības maksas sedz balvu fondu, kausus un organizatoriskos izdevumus. 
 
 

Izmitināšana Bellevue Park Hotel Riga 
 

 
 

Tālr.  (+371) 67 069 000 

Fakss:  (+371) 67 069 001 

e-pasts: reservations@bellevue.lv 
 

Standarta klase – vienvietīgs: 40 EUR / divvietīgs: 45 EUR – par nakti 

Superior klase – vienvietīgs: 60 EUR / divvietīgs: 65 EUR – par nakti 

Apartment klase – vienvietīgs: 70 EUR / divvietīgs: 75 EUR – par nakti 
 

Cenā iekļautas brokastis, fitnesa centra apmeklējums un autostāvvieta pie viesnīcas. 
Saunas un tvaiku pirts apmeklējums – 15 EUR / persona 
 

Rezervējot atsaukties uz: “BALTIC DARTS” 
Par norādītajām cenām ar atsauci uz “BALTIC DARTS” ir pieejami 50 viesnīcas numuri 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personas datu apstrāde 
 

Komandu dalībnieki, piesakoties dalībai Baltijas Kausa sacensībām, piekrīt to 

personas datu apstrādei. Personas datu apstrādi veic Biedrība “LATVIJAS DARTS 

ORGANIZĀCIJA”, reģistrācijas Nr. 40008105401. 
 
 

!! Baltijas Kausa 2020 sacensībās aizliegts piedalīties, kā arī 
atrasties sacensību norises vietā, personām, kuras 14 dienu 

laikā pirms sacensību pirmās dienas ir ieceļojušas no riska 
valstīm, kas norādītas SPKC sarakstā1.   

 

Mainoties situācijai Latvijas Republikā, pie dalības Baltijas Kausa sacensībās var 

tikt pielaistas personas, kuras ieradušās arī no citām valstīm, un ir ievērojušas 

Latvijas Republikā noteiktos piesardzības pasākumus2. 
 

                                                             
1 https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/ 
2 https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-

a/ja-atgrieziesiebrauc-latvija/ 

mailto:reservations@bellevue.lv
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/ja-atgrieziesiebrauc-latvija/
https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/ja-atgrieziesiebrauc-latvija/


 

     
 

Ievads 
Baltijas Kausa sacensību noteikumi un formāts, kas minēts zemāk ir izveidots īpaši 

Baltijas Kausa sacensībām. Šie noteikumi nav visaptveroši un tie ir lasāmi 

kopsakarā ar WDF Pasaules un Eiropas Kausu noteikumiem, kā arī WDF Sacensību 

un spēļu noteikumiem. 
 

Baltijas Kauss sastāv no diviem (2) atsevišķiem turnīriem – Kungu Baltijas Kauss 

un Dāmu Baltijas Kauss. 
 

Katrs turnīrs sastāv no četru personu komandu sacensībām, pāru sacensībām un 

individuālajām sacensībām. 
 

Kopējais punktu skaits, kas tiek iegūts visās trīs sacensībās nosaka komandas, 

kuras tiks kronētas par Baltijas Kausa čempioniem. 
 

Kungu un Dāmu individuālo, pāru un komandu sacensību uzvarētāji, kā arī 2. un 

3.vietas ieguvēji saņem kausus (medaļas) un naudas balvas, kā arī Baltijas Kausa 

čempionu titulus attiecīgajās sacensībās. 
 

Kopvērtējuma uzvarētāja komanda, kā arī 2. un 3.vietas ieguvēji saņems kausus 

un naudas balvas. 
 
 

Spēlētāji 
Komandām, kuras piesakās Kungu Baltijas Kausam un Dāmu Baltijas Kausam 

jāsastāv no četriem (4) spēlētājiem. 
 

Komandu pieteikumiem jābūt aizpildītiem un iesniegtiem līdz pieteikuma formā 

norādītajam datumam. Vēlāk iesniegtie pieteikumi var netikt pieņemti. 
 

Pieteikumā, to iesniegšanas brīdī, ir jābūt norādītiem visiem attiecīgās komandas 

dalībniekiem. Līdz pieteikuma formā norādītajam datumam drīkst mainīt ne vairāk 

kā divus (2) dalībniekus no sākotnēji iesniegtajā pieteikumā norādītā komandas 

sastāva, nosūtot precizētu pieteikuma formu uz norādīto e-pastu. Ja precizētajā 

pieteikuma formā būs mainīti vairāk kā divi (2) attiecīgās komandas dalībnieki, tiks 

uzskatīts, ka ir iesniegts jauns komandas pieteikums. 
 

Kungu Baltijas Kausa un Dāmu Baltijas Kausa sacensībās ir pieļaujama jauniešu 

dalība, kuri uz sacensību pirmo dienu nav jaunāki par pilniem 16 gadiem. 

Izņēmums, ja jauniešu komanda startē kā Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas valsts 

izlases pārstāve. 
 

Visas izlozes LDO mājas lapā tiks publicētas četras (4) darba dienas pirms 

sacensībām, ja neradīsies kādi neparedzēti apstākļi. 
 

Komandu pieteikumu skaits tiek ierobežots līdz maksimums 32 Kungu Baltijas 

kausa komandām un maksimums 16 Dāmu Baltijas Kausa komandām. Pieteikumi 

tiks pieņemti pēc to e-pastā ienākšanas datuma un laika. 
 
 

Kungu komandu un Dāmu komandu pieteikumi jāsūta uz e-

pastu: valde@latviadarts.com, līdz 04.09.2020. 
 
 

Vēlāki pieteikumi būs iespējami tikai tad, ja nebūs aizpildīts maksimālais komandu 

pieteikumu skaits. Informācija par to tiks publicēta LDO mājas lapā 

www.latviadarts.com pēc 2020.gada 04.septembra. 
 
 

mailto:valde@latviadarts.com
http://www.latviadarts.com/


 

     
 

Izloze 

Izloze un izspēļu kārtība tiks noteikta automātiski, izmantojot datorprogrammu 

“Darts for Windows”. 
 

Izsēšana 
Komandu, pāru un individuālo sacensību dalībnieki netiks izsēti. 
 
 

Spēles neizšķirta rezultāta noteikumi 
Visām Baltijas Kausa spēlēm ir saistoši neizšķirta rezultāta noteikumi, ja tās tiek 

līdz sekojošiem nosacījumiem: 

 ja rezultāts ir 3-3 spēlē līdz 4 legu uzvarai, 

 ja rezultāts ir 4-4 spēlē līdz 5 legu uzvarai, 

 ja rezultāts ir 8-8 četru spēlētāju komandu sacensībās. 
 

Visās spēlēs kurās iestājas augstāk minētie nosacījumi, izšķirošais legs ir jāizspēlē 

saskaņā ar zemāk minēto procedūru: 

1. Individuālajās sacensībās spēlētājs, kurš sāka spēli pirmais met pa centru. 

Šautra, kura ir trāpījusi bullī (centrā) vai “25” ir jāizņem no mērķa pirms 

otra spēlētāja metiena. Ja abi spēlētāji ir vienādi trāpījuši, tad ir jāveic 

atkārtots metiens pa bulli, bet jau apgrieztā spēlētāju secībā un tā līdz tiek 

noskaidrots izšķirošā lega sācējs. Ja šautra ir izkritusi no mērķa, tad jāveic 

atkārtots metiens pirms otra spēlētāja metiena; 

2. Pāru sacensībās spēlētājs, kurš minēts kā pirmais katrā pārī met pa centru. 

Pirmais pa bulli met tā pāra spēlētājs, kuri sāka spēli. Šautra, kura ir 

trāpījusi bullī (centrā) vai “25” ir jāizņem no mērķa pirms otra pāra pirmā 

spēlētāja metiena. Ja abi spēlētāji ir vienādi trāpījuši, tad ir jāveic atkārtots 

metiens pa bulli, bet jau apgrieztā spēlētāju secībā un tā līdz tiek 

noskaidrots izšķirošā lega sācējs. Pa bulli met tikai katra pāra pirmie 

spēlētāji. Ja šautra ir izkritusi no mērķa, tad jāveic atkārtots metiens pirms 

otra pāra pirmā spēlētāja metiena; 

3. Komandu sacensībās katras komandas nominētais spēlētājs met pa 

centru. Pirmais pa bulli met tās komandas spēlētājs, kuri sāka spēli. 

Šautra, kura ir trāpījusi bullī (centrā) vai “25” ir jāizņem no mērķa pirms 

otras komandas nominētā spēlētāja metiena. Ja abi spēlētāji ir vienādi 

trāpījuši, tad ir jāveic atkārtots metiens pa bulli, bet jau apgrieztā spēlētāju 

secībā un tā līdz tiek noskaidrots izšķirošā lega sācējs. Kad ir noskaidrots 

izšķirošā lega sācējs, tad spēli spēlē tas spēlētājs, kurš meta pa bulli. Ja 

šautra ir izkritusi no mērķa, tad jāveic atkārtots metiens pirms otras 

komandas nominētā spēlētāja metiena. 
 
 

Grupu neizšķirta rezultāta noteikumi 
Ja divām komandām ir vienāds punktu skaits, tad lai noteiktu augstāku komandu 

tiek izmantoti sekojoši kritēriji: 

1. kopējā legu attiecība; 

2. savstarpējās spēles rezultāts starp šīm komandām. 
 

Ja trijām komandām ir vienāds punktu skaits, vienāda kopējo legu attiecība un tās 

ir ieguvušas pa vienam punktam savstarpējās spēlēs, tad ir jāveic pārspēle starp 

šīm komandām. 
 

Katra komanda pārspēlei nominēs vienu spēlētāju. Visi spēlētāji spēlē uz viena 

mērķa. Mešanas secību nosaka metot pa bulli. Pēc mešanas pa bulli nosaka 

mešanas secību 1: 2: 3: pirmajam legam. Otrajā legā mešanas secība ir 2: 3: 1: 

un trešajā legā 3: 1: 2. Ceturtajā un pēdējā legā secība atkal ir 1: 2: 3. Pirmais 

spēlētājs/komanda, kura vinnē divus legus ir neizšķirta rezultāta uzvarētājs. 



 

     
 

 

Ja ir nepieciešams noskaidrot vēl vienu komandu, kura no atlikušajām divām ir 

labāka, tad starp šiem spēlētājiem/komandām tiek izspēlēts vēl viens izšķirošais 

legs. Kurš sāks izšķirošo legu tiek noteikts metot pa bulli. Ar monētas palīdzību tiek 

noteikts, kurš pirmais metīs pa bulli. 
 
 

Punktu piešķiršana 
 

 Komandas Pāri Individuāli 

1. vieta 58 42 28 

2. vieta 38 30 21 

3. vieta 22 20 15 

5. vieta 10 12 10 

9. vieta 4 6 6 

17. vieta 2 2 3 

33. vieta 1   1 
 

Katrās sacensībās tiek piešķirti punkti katram spēlētājam, pārim vai komandai par 

ieņemto vietu, ja ir vinnēta vismaz viena spēle. 
 

Komanda kura iegūs visvairāk punktus no visām trim sacensībām tiks kronēta par 

Baltijas Kausa čempioniem. Ja rezultātā vairākām komandām ir vienāds punktu 

skaits, tad vērtēs augstāko vietu komandu sacensībās, tad individuālajās un tad 

pāru sacensībās. 
 

Četru spēlētāju komandu sacensības 
Grupu izspēlēs katras grupas uzvarētājam tiek piešķirti papildus “5” punkti. 

Grupas otrās vietas ieguvēju saņem papildus “3” punktus. 
 

Ja visās grupās ir vienāds komandu skaits, tad nav nekādu ierobežojumu  bonusu 

punktu saņemšanai. Viens bonusa punkts tiek piešķirts par katru vinnētu spēli. 
 

Maksimums 2 bonusa punktus var saņemt ja ir grupas ar 3 un 4 komandām. 

Maksimums 3 bonusa punktus var saņemt ja ir grupas ar 4 un 5 komandām. 

Maksimums 4 bonusa punktus var saņemt ja ir grupas ar 5 un 6 komandām. Tas 

novienādos piešķiramos punktus, ja nav vienāds komandu sadalījums visās grupās. 
 
 

Komandu sacensību noteikumi 
Komandas tiek ielozētas 2, 4, 8 vai 16 grupas pēc nejaušības principa. 
 

Komandu sacensībās tiek spēlēts 501 ar parasto sākumu un dubulto vai buļļa 

(centra) nobeigumu līdz deviņu (9) legu uzvarai. Spēle beidzas tiklīdz kāda 

komanda vinnē deviņus (9) legus. 
 

Komandu sacensības sākas ar grupu izspēli. Komandas tiek ielozētas grupās, kurās 

aizvada spēles katra ar katru vienu reizi. Katras grupas divas (2) labākās komandas 

kvalificējas izslēgšanas spēlēm. 
 

Ja divām komandām pēc apakšgrupu spēlēm ir vienāds punktu skaits, tad augstāku 

vietu ieņem tā komanda kurai: 

1. ir labāka kopējo legu attiecība; 

2. savstarpējās spēles uzvarētāja. 
 

Ja trīs komandām pēc apakšgrupu spēlēm ir vienāds punktu skaits, tad galējo 

izvietojumu grupā nosaka pēc sekojošiem kritērijiem: 

1. kopējā legu attiecība; 



 

     
 

2. iegūto punktu skaits starp neizšķirtajām komandām; 

3. tiek veikta pārspēle pēc grupu neizšķirta rezultāta noteikumiem. 
 
 

Pāru sacensības noteikumi 
Pāri tiek ielozēti viena mīnusa izslēgšanas spēļu sistēmā pēc nejaušības principa, 

bet tā, lai ar savas komandas otru pāri netiktos agrāk, kā finālā. 
 

Sākotnējās spēles: 501 līdz četru (4) legu uzvarai ar parasto sākumu un dubulto 

vai buļļa (centra) nobeigumu. 
 

Fināls: Līdz piecu (5) legu uzvarai. 
 
 

Individuālo sacensību noteikumi 
Individuālie spēlētāji tiek ielozēti viena mīnusa izslēgšanas spēļu sistēmā pēc 

nejaušības principa, bet tā, lai ar savas komandas citu spēlētāju netiktos agrāk, kā 

pusfinālā. 
 

Sākotnējās spēles: 501 līdz četru (4) legu uzvarai ar parasto sākumu un dubulto 

vai buļļa (centra) nobeigumu. 
 

Fināls: Līdz piecu (5) legu uzvarai. 
 
 

Spēļu apģērbs 
 Baltijas kausā visiem spēlētājiem jābūt ģērbtiem vienotās komandas 

formās gan sacensību atklāšanā, gan turnīra laikā (vismaz līdz spēlētājs 

nav noslēdzis dalību atsevišķās sacensībās), gan sacensību noslēgumā un 

apbalvošanā. 

 Vienas komandas spēlētājiem ir jābūt vienotā komandas formā – līdzīgos 

kreklos, lai būtu iespējams identificēt attiecīgo komandu. 

 Kungiem ir jābūt ģērbtiem auduma biksēs. 

 Dāmām jābūt ģērbtām auduma biksēs, kleitās vai svārkos. 

 Apaviem ir jābūt slēgta tipa un tiem ir jābūt uzvilktiem visu sacensību 

laiku, kā arī sacensību atklāšanā, noslēgumā un apbalvošanas laikā. 

Dažādas mirgojošas iekārtas un luminiscējošas detaļas nav pieļaujamas. 

 Sporta apavi un čības vai zābaki nav atļauti. 

 Džinsu, velveta, sporta apģērbi vai šorti nav atļauti. 

 Jebkādi nepieņemami apģērbi vai apavi ir jānomaina pirms 

spēlētājs/komanda uzsāk sacensības. 

 Ikviens spēlētājs vai komanda, kura atteiksies ievērot sacensību 

organizatoru noteikumus, nevarēs piedalīties sacensībās. 

 Spēlētājiem spēļu laikā nav atļauts vilkt jebkādus apģērbus pa virsu 

komandas formai. 

 Spēlētājiem ir atļauts izmantot sviedru aproces. 

 Nav atļauts spēļu laikā izmantot galvassegas bez sacensību organizatoru 

atļaujas. Izņēmumi var būt medicīniskos vai reliģiozos gadījumos. 

 Nav atļauts izmantot jebkādas austiņas sacensību laikā bez sacensību 

organizatoru atļaujas. Vienīgi ir pieļaujams lietot dzirdes aparātus. 
 
 

Izspēļu kārtība 
Visās sacensībās komandas nosaka spēlētāju secību, kā to norāda komandas 

pieteikumā pirms Baltijas Kausa sacensībām, un šī secība nevar tikt mainīta 

sacensību gaitā. 
 



 

     
 

Uz spēļu lapiņām tiks norādīta izspēles kārtība, kā arī spēlētāju secība. Tāpat tiks 

attēlota informācija, kuram spēlētājam vai pārim ir jāsāk spēle. 
 

Tā ir kolektīva spēlētāju atbildība pārliecināties, ka viss ir korekti norādīts spēļu 

lapiņās. Jebkādas korekcijas veicamas pirms spēļu sākuma ar turnīra tiesnešiem. 
 

Izloze nosaka, kurš pirmais sāk pirmā lega izspēli, kā arī sāk visus pārējos nepāra 

legus. Ja tiek konstatēts, ka spēlētājs ir sajaucis secību un kļūdaini veicis metienu, 

tad izspēle uzreiz tiek apstādināta un šis legs ir jāpārspēlē korektā secībā. 

Spēlētājs, kurš ir kļūdījies saņem brīdinājumu. Ja kļūda tiek piefiksēta iepriekšējā 

legā, tad rezultāts paliek nemainīgs, bet spēlētājs saņem brīdinājumu. Ja kādā no 

nākamajiem legiem tas pats spēlētājs vai pārinieks (pāru sacensībās) vai komandas 

biedrs (komandu sacensībās) sajauc secību, tad šis legs spēlētājam, pārim vai 

komandai tiek uzskatīts par zaudētu. 
 

Tā ir kolektīva spēlētāju atbildība piedalīties spēļu tiesāšanā. Iepriekšējās spēles 

zaudētāji notiesā nākamo spēli uz tā paša vai cita mērķa pēc nepieciešamības. 
 
 

Iesildošās šautras 
Katram spēlētājam tiek dotas sešas (6) iesildošās šautras uz norādītā mērķa pirms 

spēles sākšanas. Sacensību spēļu laikā papildus iesildošās vai treniņu šautras nav 

atļautas. Finālu spēļu laikā iesildošās šautras ir atļautas pirms spēles sākšanas un 

atgriežoties pie mērķa pēc pārtraukuma, ja tāds bijis un tikai tad, kad to ir atļāvis 

fināla tiesnesis. 
 

Vienīgais izņēmums ir četru spēlētāju komandu sacensībās, kad katrs spēlētājs ir 

nospēlējis pa vienam legam (1. – 4. legs). Sākot ar piekto legu katram spēlētājam 

pieejot pie mērķa ir atļautas trīs (3) iesildošās šautras. 
 
 

Spēlētāju aizvietošana 
Spēlētāji, kuri pamatotu iemeslu dēļ nevar piedalīties Baltijas Kausā, var tikt 

nomainīti. Spēlētāju nomaiņa ir pieļaujama līdz reģistrācijas beigām. Komandas, 

kurām ir nepieciešama spēlētāja nomaiņa pēc iespējas ātrāk informē sacensību 

organizētājus, iesniedzot aizstājamā spēlētāja un aizstājēja vārdu un uzvārdu. Pie 

spēlētāja nomaiņas tas stājas aizvietotā spēlētāja vietā un izmaiņas spēlētāju 

secībās netiek veiktas. Nomainītais spēlētājs nevar piedalīties citas komandas 

sastāvā Baltijas Kausā. 
 
 

Aizstāšana spēļu laikā 
Pāru vai komandu sacensībās spēlētājs var tikt aizstāts, ja tas nevar turpināt 

sacensības neparedzētu/pamatotu apstākļu dēļ. Šādā situācijā viena aizstāšana ir 

pieļaujama. Aizstāšana var tikt veikta pirms spēles sākšanas un aizstājējs var būt 

tikai tāds, kurš nav spēlējis attiecīgajā Baltijas Kausā. Ja aizstātais spēlētājs atkal 

ir spējīgs spēlēt, tad tas var tikt atjaunots. Jebkādas aizstāšanas un atjaunošanas 

vērtē sacensību organizatori un tikai pēc to atļaujas var notikt aizstāšana vai 

atjaunošana. 
 
 

Strīdu risināšana 
Ja spēļu laikā rodas strīdus situācijas, tad attiecīgā spēle ir uzreiz jāapstādina un 

abi spēlētāji kopā ar mērķa tiesnesi dodas pie sacensību galvenā tiesneša attiecīgās 

situācijas risināšanai. Sacensību galvenais tiesnesis veic strīdus situācijas 

risināšanu atbilstoši noteikumiem un tā lēmums ir galējs un nepārsūdzams. 



 

     
 

Anti-Dopinga noteikumi 
Visiem spēlētājiem un sacensību oficiālajām personām ir jāievēro WDF un Latvijas 

Anti-Dopinga kodeksa noteikumi. 
 
 

Noteikumi mešanai pa bulli 
Baltijas Kausa sacensību laikā, izšķirošos gadījumos metot pa bulli, ir saistoši 

sekojoši noteikumi: 
 

 Šautra, kur ir iedūrusies ārpus centra vai “25” sektora ir jāatstāj mērķī. Ja 

spēlētājs palūdz šādu šautru iztaisnot, tad to ir iespējams izdarīt ievērojot 

noteiktas darbības. 

 Šautras iztaisnošanu var veikt tikai mērķa tiesnesis pieliekot pirkstu pie 

iztaisnojamās šautras punktā, kurā tā iedūrusies mērķi. Tad tiesnesis var 

izņemt laukā šautru un iedurt to taisni tai pašā vietā perpendikulāri mērķa 

plaknei. Šautru nedrīkst paliekt vai pabīdīt, jo tad tā nonāks citā pozīcijā 

nekā tā bija iedūrusies mērķī. 
 
 

Baltijas Kausa oficiālie mērķi 
Visas Baltijas Kausa spēles tiks spēlētas uz “WINMAU Blade 5” mērķiem. 
 

 
 
 

Baltijas Kausa tiesneši 
Baltijas Kausa galvenais tiesnesis – Roberts Kovaļevskis. 
 

Tiesneši, ja nepieciešams, ir tiesīgi veikt izmaiņas nolikumā, izspēļu kārtībā, kā arī 

lemt strīdus situācijās, atbilstoši sacensību noteikumiem, un lemt par spēlētāju 

diskvalifikāciju. 
 
 

Spēļu vietā stingri aizliegts smēķēt un lietot alkoholu! 
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tie nepiedalās 
spēļu tiesāšanā, izturas necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājas 

vai ir stiprā alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā. 
 
 

Visiem sacensību dalībniekiem jāievēro Latvijas Republikā 
spēkā esošo un saistošo normatīvo tiesību aktu noteikumi! 

  



 

     
 

Pielikums Nr.1 
 
 

Komandas pieteikums 

 
 

Komandas nosaukums:  ______________ 
 

Komandas kapteinis:  _____________________________ 

 
e-pasts saziņai:   _____________________________ 
 

 

Komandu sacensības – spēlētāju secība ir svarīga 

 

Nr. Spēlētājs – drukātiem burtiem 

1  

2  

3  

4  

 
Individuālās sacensības – spēlētāju secība ir svarīga 

 

Nr. Spēlētājs – drukātiem burtiem 

1  

2  

3  

4  

 

Pāru sacensības – pāru secība ir svarīga 

 
Pāris Nr.1 – spēlētāju secība ir svarīga 

Nr. Spēlētājs – drukātiem burtiem 

1  

2  

 

Pāris Nr.2 - spēlētāju secība ir svarīga 

Nr. Spēlētājs – drukātiem burtiem 

1  

2  

 
 

Pieteikumus pieņem līdz 2020.gada 04.septembrim uz e-pastu: 

valde@latviadarts.com 
 

mailto:valde@latviadarts.com

