BIEDRĪBA „LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA”
Reģ. Nr. 40008105401
Ikšķiles iea 5-62, Rīga, LV 1057

Valdes sēdes protokols Nr. 22/3
Vieta: Skype sanāksme internetā
Datums: 2022.gada 22. aprīlis
Sēdē piedalās:
Žanis Buklovskis, valdes priekšsēdētājs;
Roberts Kovaļevski, valdes loceklis;
Jurijs Botvinko, valdes loceklis
Sēdi vada: Žanis Buklovskis
Protokolē: Žanis Buklovskis
Sēdi sāk plkst. 21.00, beidz plkst. 22.00
Sēdes darba kārtība:
1) Izmaiņas Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumos;
2) Izmaiņas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumos.
Sēdes gaita:
1) Izmaiņas Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumos
Sēdes vadītājs informē par novērojumiem pēc Latvijas Darts virslīgas sacensībām
Jēkabpils Kauss 2022. Lai gan sacensības ir noritējušas veiksmīgi, tad tomēr ir
konstatēts, ka ir nepieciešams veikt noteikumos nelielus precizējumus attiecībā uz to
kādam ir jābūt minimālajam sacensību stendu skaitam, kā arī tas, ka PDC Pro Tūres
kartes turētāju iesaistei ir nepieciešams precizējums, jo to neregulārā dalība
sacensībās ietekmē A divīzijas izspēli. Tāpat sēdes vadītājs informēja, ka šie
jautājumi ir apspriesti ar klubiem un šādu izmaiņu nepieciešamība tiek vērtēta
pozitīvi. Notiek diskusijas par nepieciešamajiem precizējumiem.
Aktuālo noteikumu 3.5. punktu piedāvāts izteikt sekojošā redakcijā: “Latvijas reitinga
sacensībās minimālais spēļu stendu skaits ir aprēķināms pamatojoties uz iepriekšējās
pieteikšanās datiem, bet ne mazāk, kā 32 spēļu stendi un atsevišķs spēļu translāciju un
fināla spēļu stends” un papildināt sekojošiem apakšpunktiem:
• 3.5.1. kungu A divīzija – 4 mērķi līdz 24 dalībniekiem un 8 mērķi ja 24 un
vairāk dalībnieki;
• 3.5.2. kungu B divīzija – 16 mērķi;
• 3.5.3. dāmu sacensības – 4 mērķi līdz 24 dalībniecēm un 8 mērķi ja 24 un
vairāk dalībnieces;
• 3.5.4. jauniešu sacensības – 2 mērķi;
• 3.5.5. junioru sacensības 1 vai 2 mērķi.

Aktuālo noteikumu 4.4.1. punktu piedāvāts izteikt sekojošā redakcijā: “spēlētāji, kas
aktuālajā Latvijas reitingā ieņem ne zemāk kā 16.vietu neieskaitot PDC Pro Tūres
kartes turētājus:” un papildināt ar sekojošiem apakšpunktiem:
• 4.4.1.1. ja PDC Pro Tūres kartes turētājs ir starp reitinga TOP 16 spēlētājiem,
tad A divīzijai kvalificējas arī reitinga 17. vieta;
• 4.4.1.2. ja starp reitinga TOP 16 spēlētājiem ir vairāki PDC Pro Tūres kartes
turētāji, tad tikpat vietas aiz reitinga 16. vietas kvalificējas A divīzijai.
Tādējādi PDC Pro Tūres spēlētāji A divīzijā tiks iekļauti, kā 17., 18., u.t.t. spēlētāji un
neierodoties uz sacensībām neietekmēs to izspēļu kārtību. Tai pat laikā to reitinga
pozīcija tiek ņemta vērā pie spēlētāju izsēšanas.
1.1. Sēdes vadītājs aicina balsot un apstiprināt izmaiņas noteikumos un noteikt to
stāšanos spēkā no 2022. gada 25. aprīļa.
1.1.1. Balsojums – PAR – 3 (trīs), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
1.1.2. Nolemts – Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi ir pieņemti to
piektajā redakcijā un tie stājas spēkā ar 2022. gada 25. aprīli.
2) Izmaiņas Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumos
Sēdes vadītājs informē, ka pēc Latvijas Darts Virslīgas sacensību rezultātu ievades un
reitinga apkopošanas ir nepieciešams precizējums attiecībā uz to, kā noteikt, kurš
spēlētājs ieņem augstāku vietu, ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu
skaits. Esošajā noteikumu redakcijā 1.11. punktā ir paredzēts, ka kā pirmais kritērijs
tiek skatīts kurš spēlētājs pēdējās sacensībās ir ieņēmis augstāku vietu, taču šo nevar
viennozīmīgi vērtēt jo nevar salīdzināt A un B divīziju vietas. Taču tai pat laikā
izcīnītie reitinga punkti var būt par objektīvu kritēriju. Atbilstoši i nepieciešams
mainīt punktu 1.11. un 1.11.1. redakcijas.
Aktuālo noteikumi 1.11. punktu piedāvāts izteikt sekojošā redakcijā: “Ja reitinga
kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, augstāku
vietu ieņem tas spēlētājs, kurš iepriekšējās sacensībās pirms aktuālajām izcīnīja vairāk
reitinga punktus.” un 1.11.1. punktu piedāvāts izteikt sekojošā redakcijā: “1.11.1. Ja
šādi nav iespējams noteikt reitinga kopvērtējumā augstākās vietas ieguvēju, augstāku
vietu ieņem tas spēlētājs, kurš attiecīgā (Sezonālā vai Slīdošā) reitinga sacensībās ir
izcīnījis vairāk augstākus reitinga punktus.”.
3.1. Sēdes vadītājs aicina balsot un apstiprināt izmaiņas noteikumos un noteikt to
stāšanos spēkā no 2022. gada 25. aprīļa
3.1.1. Balsojums – PAR – 3 (divi), PRET – 0 (nulle), ATTURAS – 0 (nulle)
3.1.2. Nolemts – Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi ir pieņemti to
devītajā redakcijā un tie stājas spēkā ar 2022. gada 25. aprīli.

Sapulces vadītājs un protokolists
Valdes locekļi:

_______________

Žanis Buklovskis

_______________

Roberts Kovaļevskis

_______________

Jurijs Botvinko

