Bauskas novada čempionāts šautriņu mešanā 2022
Nolikums
Turnīra mērķis un uzdevumi:
Veicināt šautriņu mešanas spēlētāju meistarības izaugsmi.
Turnīra vieta un laiks:
Turnīrs notiek no 2022. gada 15.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam trīs kārtās;
Turnīra pirmā kārta notiks 2022.gada 15.janvārī plkst. 10.00, otrā kārta 2022.gada 12.martā, trešā
kārta 2022.gada 11.jūnijā (otrās un trešās kārtas datumi ir provizoriski un var tikt mainīti);
Turnīra norises vieta Bauskas pilsētas stadiona sporta manēža, Pilskalna iela 26, Bauska.
Sporta manēža atvērta no plkst. 9.00, dalībnieku reģistrācija līdz plkst. 9.30.
Sacensību organizācija un vadība:
Turnīru organizē Bauskas novada Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības
departamenta Sporta nodaļa sadarbībā ar S/K Bauskas darts.
Turnīra galvenais tiesnesis –Areta Kovaļevska , tālrunis 29266673.
Turnīra organizatori nodrošina, katras kārtas rezultātu un turnīra kopvērtējuma apkopošanu un
to izsūtīšanu pa e-pastu, ja dalībnieks to norādījis.
Sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē – “Zaļajā režīmā”.
Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāts.

Dalībnieki:
Sacensībās drīkst piedalīties Bauskas novada spēlētāji un spēlētāji, kuri saņēmuši turnīra
organizatoru ielūgumus.
Visi reģistrētie dalībnieki ir apguvuši spēles pamatus.
Dāmas un kungi turnīru izspēlē atsevišķi.
Dalībnieku pienākums ir piedalīties spēļu tiesāšanā.
Turnīra noteikumi:
• Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu, individuāli.
Spēle noris līdz trīs legu uzvarai grupu kārtā, vai līdz 4 legu izspēlei, ja grupā max 3 dalībnieki.
Spēlētāju, kurš(-a) uzsāk spēli, nosaka ar metienu pa centru. Izšķirošo legu uzsāk spēlētājs(-a),
kurš uzsāka pirmo legu.
Katra kārta tiek uzsākta ar grupu izspēli, kur kārtību nosaka izlozes veidā.
Vietas turnīrā spēlētājiem(-ām) nosaka:
o legu attiecība;
o iegūtie punkti (uzvaras);
o vairāk uzvarētie legi;
o savstarpējā spēle;
o ja vairākiem spēlētājiem augstāk minētie rezultāti vienādi, tiek izņemts vājākais rezultāts grupā un
pārskaitīti visi augstāk minētie punkti.
• pēc grupu izspēles, vietu sadalījumu nosaka, izspēlējot spēli ‘’501’’ līdz četru legu uzvarai
pēc divu mīnusu sistēmas.
Turnīra kopvērtējuma punktus par dalību katrā kārtā saņem pēc zemāk norādītās tabulas.
Vieta
(punkti)
1.
11
2.
9
3.
8
4.
6
5.-6.
5
7.-8.
4
9.-12.
3
13.-16.
2
17.-…..
1
Individuālā apbalvošana:
Katras kārtas pirmo trīs vietu ieguvēji dāmu un kungu konkurencē tiek apbalvoti ar medaļām;
Kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un organizatoru piemiņas
balvām.

