
 

 

 
     

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

Irlavas kauss 2022 
šautriņu mešanā 

Tukuma novads, Irlava, Irlavas daudzfunkcionālā sporta halle, Sporta iela 1 

(2022. gada 11. jūnijā) 

 
Dalībnieku pietikšanās tiešsaistē LDO mājas lapā (www.latviadarts.com) tiem pieņemta līdz 10. jūnijam ieskaitot. 

 

!!! - Dalībnieku pusdienu pieteikumi pa tālruni:+371 25463684 Zigmārs Liepiņš līdz 9. jūnijam. 

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

Reitings: Sacensību dalībnieki saņem Latvijas reitinga punktus junioru, jauniešu un pieaugušo konkurencē. 

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

Dartconnect: Sacensībās tiek izmantota Dartconnect sacensību vadības sistēma. Spēļu tiesāšana notiek izmantojot 

planšetdatorus ar Dartconnect punktu uzskaites aplikāciju. Visu spēļu tiešraidēm var sekot 

tv.dartconnect.com. 

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

Sacensību 

programma: 

09:00 – spēļu zāle atvērta dalībniekiem 

10:00 – reģistrāciju noslēgums 
11:00 – sacensību atklāšana 

11:30 – Individuālo sacensību sākums 

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

Spēļu formāts: Uz fināla stenda tiks izspēlēti individuālie junioru, jauniešu, kungu un dāmu 
fināli. 

 
Visas sacensības notiek saskaņā Latvijas Darts Organizācijas Latvijas reitinga sacensību noteikumiem 
un izspēļu kārtību, kā arī citiem LDO saistošajiem noteikumiem. Sacensībās var piedalīties ikviens 

Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš ir apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus. 

 
Junioru spēlētāji ir zēni un meitenes, kuri sacensību dienā nav sasnieguši(-as) pilnu 15 gadu vecumu 

un ir licencēti 2022. gada sezonas junioru sacensībām vai tiem ir vienu sacensību licence. Junioru 
sacensības notiek, ja ir vismaz 2 dalībnieki(-ces). Juniori var piedalīties junioru un jauniešu 

sacensībās. 

 
Jauniešu spēlētāji ir zēni un meitenes, kuri sacensību dienā ir vismaz 15 gadus veci bet nav 

sasnieguši(-as) pilnu 21 gada vecumu un ir licencēti 2022. gada sezonas jauniešu sacensībām vai 
tiem ir vienu sacensību licence. Jauniešu sacensības notiek, ja ir vismaz 2 dalībnieki(-ces). Jaunieši 

var piedalīties jauniešu vai pieaugušo sacensībās. 

 
Visās individuālajās sacensībās tiek spēlēta spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto vai „buļļa” 

nobeigumu. Spēles sācēju nosaka metot pa centru, pie neizšķirta rezultāta izšķirošo un pēdējo legu 

sāk tas spēlētājs, kurš sāka pirmo legu. Pāru sacensībās pa centru met pirmie spēlētāji. 

 

Zaudētājiem obligāti jānotiesā nākošā spēle. Izņēmums, ja izspēļu sistēma 

paredz citādāk. Spēlētāji, kuri izvairās no tiesāšanas var tikt diskvalificēti. 
 
Juniori individuāli – visas spēles, ieskaitot finālu, notiek līdz 3 legu uzvarai. Zēni un meitenes spēlē 

kopā. 
 

Jaunieši individuāli – visas spēles, ieskaitot finālu, notiek līdz 4 legu uzvarai. Zēni un meitenes 
spēlē kopā. 

 

Kungi individuāli A divīzija – apakšgrupu spēles notiek līdz 5 legu uzvarai. Izslēgšanas spēles 
ieskaitot finālu līdz 6 legu uzvarai. 

 

http://www.latviadarts.com/


 

 

Kungi individuāli B divīzija – apakšgrupu spēles notiek līdz 3 vai 4 legu uzvarai. Izslēgšanas 
spēles līdz ½ finālam ieskaitot notiek līdz 4 legu uzvarai, fināls līdz 5 legu uzvarai. 

 
Dāmas individuāli – apakšgrupu spēles notiek līdz 3 vai 4 legu uzvarai. Izslēgšanas spēles līdz ½ 

finālam ieskaitot notiek līdz 4 legu uzvarai, fināls līdz 5 legu uzvarai. 

 
Kungu un Dāmu gandarījuma turnīrs – Gandarījuma turnīrā piedalās spēlētāji kuri pēc 

apakšgrupām nekvalificējas izslēgšanas spēlēm, kā arī izslēgšanas spēļu pirmās kārtas zaudētāji, ja 

pirmā kārta nav pusfināls vai fināls. Tiek spēlēta spēle „301” ar dubulto sākumu un nobeigumu pēc 
viena mīnusa sistēmas līdz 2 legu uzvarai.  

 
Balvu fonds (godalgoto vietu ieguvēji saņem naudas un piemiņas balvas): 

Vieta Kungi A divīzija Kungi B divīzija 
Dāmas 

indiv. 

Juniori 

indiv. 
Jaunieši indiv. 

1. vieta €100 €70 €50 balva balva 

2. vieta €50 €40 €30 balva balva 

3. vieta €30 €30 €20 balva balva 

5. vieta  €20 €15   

Kopā: € 210,00 € 250,00 € 180,00   
 

 

• Balvu fonda apjoms ir atkarīgs no dalībnieku skaita pamatojoties uz Balvu fondu un dalības maksu 

noteikumiem 

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

Spēļu vietā stingri aizliegts smēķēt un lietot alkoholu kā arī apzināti mest 

šautriņas florbola laukuma segumā! 
 

Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā, kā arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā. 
 

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 iespaidā. 

 

Spēlētājiem ir jābūt pienācīgi ģērbtiem visus sacensību laiku gan apakšgrupu, gan izslēgšanas spēļu, gan 
apbalvošanas laikā. 

 

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

Reģistrēšanās: Pieteikšanās „Irlavas kausam 2022” sacensībām notiek elektroniski līdz 2022. gada 10. 
jūnijam ieskatot, Latvijas Darts Organizācijas mājas lapā – www.latviadarts.com. Vēlākas 

reģistrācijas tiks pieņemtas sacensību dienā. 

 
Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību norises vietā. (detalizētāk sacensību 

programmas sadaļā) 

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

Dalības maksas: Dalības maksa jāmaksā reģistrēšanās laikā sacensību norises vietā. 
 

Dalības maksa pieaugušo sacensībās 
• Kungu A divīzija - € 20,00 no dalībnieka 

• Kungu B divīzija - € 15,00 no dalībnieka 

• Dāmu sacensībām - € 15,00 no dalībnieces 
•  

Dalības maksa junioru un jauniešu sacensībās 

• bez maksas 
 

Dalības maksas sedz balvu fondu, kausus un organizatoriskos izdevumus. 

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

Izsēšana: Spēlētāji individuālajās sacensībās tiek „izsēti” saskaņā ar 2022. gada Latvijas reitingu. 

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

Mešana pa centru: Spēles sācēju nosaka metot pa centru saskaņā ar sekojošiem noteikumiem: 

 

• Pirmais pa centru met tas spēlētājs, kurš izspēļu lapā minēts, kā pirmais 
• Lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz mērķī iemestajām šautrām un to nosaka spēlēs 

tiesnesis. Pirmo legu sāks tas spēlētājs, kura šautra būs vistuvāk centram “bullim”. 
• Ja spēlētājs šautru ir iemetis “bullī” vai 25 punktu sektorā, tad viņam ir jāizņem šautra no 

mērķa pirms nākamais spēlētājs met pa centru. 

• Šautra, kura ir iedūrusies ārpus centra (25) sektora ir jāatstāj mērķī. 
• Ja šautra atlec no mērķa vai izkrīt, tad spēlētājam ir atkārtoti jāmet šautra pa centru līdz kāda 

no šautrām paliks mērķī. 
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• Ja abi spēlētāji ir iemetuši vienādi tālu vai tuvu centram vai abi ir iemetuši “50” vai “25” 
sektoru, tad jāveic atkārtota mešana pa centru mainītā secībā. Mešana pa centru tiek atkārtota 

līdz kāds no spēlētājiem ir iemetis vistuvāk centram. 
• Spēlētājs var palūgt tiesnesi iztaisnot iepriekšējā spēlētāja mesto šautru, ja tā aizsedz centra 

sektoru un traucē izdarīt metienu. Tad to ir iespējams izdarīt ievērojot noteiktas darbības: 

o Šautras iztaisnošanu var veikt tikai mērķa tiesnesis pieliekot pirkstu pie iztaisnojamās 
šautras, punktā, kurā tā iedūrusies mērķi.  

o 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”. 

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

Spēļu apģērbs: • Kungiem jābūt ģērbtiem auduma biksēs un slēgta tipa apavos. 
• Dāmām jābūt ģērbtām auduma biksēs, kleitās vai svārkos. 

• Sporta apavi vai čības dalībai sacensības nav pieļaujami. 

• Džinsu auduma un džinsu stila apģērbi, velveta, sporta apģērbi vai šorti nav atļauti. 
• Jebkādi nepieņemami apģērbi vai apavi ir jānomaina pirms spēlētājs(-a) uzsāk sacensības. 

• Ikviens spēlētājs (-a), kurš 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 spēles laikā bez sacensību organizatoru atļaujas. Vienīgi ir 

pieļaujams lietot dzirdes aparātus. 

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

Anti-Dopinga 
noteikumi: 

Visiem spēlētājiem un sacensību oficiālajām personām ir jāievēro WDF Anti-Dopinga kodeksa 
noteikumus. 

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

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. 

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

Galvenais tiesnesis: Sacensību galvenais tiesnesis: Roberts Kovaļevskis 

Tiesneša palīgs: Žanis Buklovskis  

 
Galvenais tiesnesis, ja nepieciešams, ir tiesīgi veikt izmaiņas nolikumā, izspēļu kārtībā, kā arī lemt 

strīdus situācijās atbilstoši sacensību noteikumiem un lemt par spēlētāju diskvalifikāciju. 

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

Oficiālie mērķi: Latvijas reitinga sacensībās tiek spēlēts uz WINMAU Blade mērķiem 

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

Uz sacensībām Jūs aicina šautriņu mešanas klubs “Irlava”, 

Tiekamies Irlavā! 

 

 


