
 

LILIJU KAUSS (MIX pāriem)  

ANNO 2007 

 

  2022. GADA 9. Jūlijā  

Sacensību vieta: 

Sacensības notiks Vecumnieku novada, Vecumnieki,  Vecumnieku tautas nama (mazajā zālē, Rīgas iela 5). Ieeja no parka puses. 

 

Sacensības organizē:  

Sacensības organizē Vecumnieku darts klubs sadarbībā ar Vecumnieku Tautas namu, Privāto alus darītavu BRĀLIS. 

 

Sacensību programma: 

 9:00 - Atvērta spēļu zāle dalībniekiem 

 10:00 – Dalībnieku reģistrēšanās beigas 

 10:30 – Sacensību atklāšana 

 10:45 – Sacensību sākums. Tālāk laiki noteikti aptuveni 

  ~līdz 14:00 grupu izspēle 

  ~līdz 18:00 izslēgšanas kārtas un gandarījuma turnīra izspēle 

 19:00 apbalvošana.  

(BBQ, dziesma, dejas un sarunas Tautas namā mazajā zālē) 

 

Pieteikšanās (MAX 24 pāri): 
 Līdz 08.07.2022 reno.roga@gmail.com. Sacensību dienā reģistrēšanās nebūs iespējama!!! 

 Ja reģistrēšanos būs izteikuši vairāk kā 24 pāri, priekšroka pāriem, ko saista ģimenes saites. 

 

Dalībnieki: 
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri ir apguvuši spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus un ir ne jaunāki par 18 gadiem. 

 

 

mailto:reno.roga@gmail.com


 

Dalības maksa: 
 Dalības maksa no pāra 25 EUR 

  

Tiesnesis: Sacensību galvenais tiesnesis: Reno Roga 

 

Sacensību nolikums un izspēle: 
• Spēle „501” ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu; 

• Sacensībās norisinās MIX pāriem (dāma un kungs) 

• Turnīra grupu izlozi nosaka pēc nejaušības principa, izslēgšanas kārtā izmantojot vien mīnusa sistēmu. 

• Gandarījuma turnīra izspēles kārtību vien mīnusa sistēmai vai grupas izspēlei nosaka vadoties pēc LDO standarta, tikai 1. un 2. vietu 

aizvietojot ar 3. un 4. vietu. Ja 8 pāri, tad vien mīnusa sistēma. 

• Legus uzsāk tikai dāmas. 

• Grupu un izslēgšanu spēles notiek līdz 3 legu uzvarai. Fināls, spēle par trešo vietu un gandarījuma turnīra fināls līdz 4 legu uzvarai; 

• Spēles uzsācēju nosaka metot pa centru, kurai tuvāk. Ja iemests zaļš vai sarkans bull, šautriņa tiek izņemta no mērķa. Ja, spēles tienesis 

nevar izlemt, kura mestā šautriņa tuvāk centram, tiek pārspēlēts metiens pa centru mainītā secībā. Pie rezultāta 2:2 vai 3:3 izšķirošo legu 

sāk pāris, kurš uzsāka pirmo legu. 

• Gandarījuma turnīrā var piedalīties pāri, kas nav izkļuvuši no grupas; 

• No grupas izslēgšanas kārtā iekļūst labākās grupu komandas, mazākas grupas komandu skaits - 1; 

• Visas spēles norisinās Vecumnieku Tautas nama mazajā zālē uz 8 mērķiem; 

• Spēlētājiem 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. 

 

Balvu fonds: 
Materiālās balvas, kausi, pirmo trīs vietu ieguvējiem un gandarījuma turnīra uzvarētājiem. Papildus nominācijas ar organizatora sarūpētām 

balvām. 

 

Pēc turnīra norises: 
~19:00  BBQ, dziesmas, dejas, sarunas informācija sekos pirms sacensību norises Vecumnieku tautas nama mazajā zālē. 

 

Informācija: 
Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši; 

Piesakoties un startējot sacensības Jūs piekrītat, ka sacensību reģistrācijas laikā, sacensību norises laikā, apbalvošanas laikā uzņemtās bildes, 

Jūsu vārds uzvārds var tikt izmantots turnīra norises atspoguļošanas nolūkiem plašsaziņas līdzekļos.   

Plašāku informāciju par turnīru var iegūt pa e – pastu reno.roga@gmail.com vai tālruni: +371-29462575 

 

Vecumnieku darts klubs 
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