Latvijas komandu čempionāts 2022
•

Kungu konkurencē
o Tikai licencētu klubu vai interešu grupu komandas
▪ Komandā var būt dažādu klubu vai individuāli spēlētāji, bet startē, kā
zem kluba kurš pieteica komandu
▪ Komandā var būt tikai licencēti spēlētāji (gan klubu, gan individuāli)
▪ Komandā nevar būt ārzemju licences vai vienu sacensību licences
turētāji
▪ Komandā var būt jaunieši, kuri uz sacensību dienu ir sasnieguši pilnu
10 gadu vecumu
o Spēlētāju aizstāšana vai nomaiņa regulārās sezonas laikā
▪ Uz vienu sabraukumu var aizstāt maksimums vienu spēlētāju ar citu
licencētu spēlētāju, kurš attiecīgajā sezonā nav aizvadījis nevienu
spēli citas komandas sastāvā (tā paša kluba vai cita kluba)
▪ Vienas sezonas laikā var veikt viena pamatsastāva spēlētāja nomaiņu
ar citu licencētu spēlētāju, kurš attiecīgajā sezonā nav aizvadījis
nevienu spēli citas komandas sastāvā (tā paša kluba vai cita kluba).
Pamatsastāva spēlētāja nomaiņu var veikt arī ar vienu no diviem
aizstājējiem.
▪ Vienas sezonas laikā viena komanda var izmantot maksimums divus
dažādus aizstājējus
▪ Vienas sezonas laikā var veikt tikai divas aizstāšanas vai vienu
aizstāšanu un vienu spēlētāja nomaiņu.
▪ Regulārās sezonas pēdējā sabraukumā var piedalīties tikai pamata
sastāva spēlētāji. Uz pēdējo posmu nedrīkst veikt spēlētāju
aizstāšanu. Taču pirms pēdējā posma var notikt spēlētāja nomaiņa,
ja tāda nav notikusi iepriekš.
▪ Izslēgšanas spēlēs nevar notikt nedz aizstāšana nedz spēlētāju
nomaiņa un jāpiedalās ir komandai tās pamata sastāvā kāds bija uz
pēdējo sabraukumu.
o 2022. gada izspēļu kārtība
▪ 2022. gada regulārajā sezonā starp komandām tiek izspēlēti 2 apļi
vienā lielā grupā
▪ Regulārās sezonas spēles tiek aizvadītas vairākos sabraukumos – tiks
precizēts pēc visu komandu pieteikšanās (orientējoši 4 sabraukumi)
▪ Par uzvaru grupā tiek dots 1 punkts, par zaudējumu 0 punkti.
▪ Ieņemtās vietas grupā tiek noteiktas pēc izcīnīto punktu
kopsummas.
▪ Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad
skatās
1. kopējo legu starpību visas grupas ietvaros;
2. kam vairāk vinnētu legu visās spēlēs;
3. izcīnīto punktu skaitu starp šīm komandām;
4. augstākais komandas vidējais rādītājs ar 3 šautrām
(statistikas rādītāji);
5. izloze.

▪

•

Pēc regulārās sezonas noslēguma 16 labākās komandas kvalificēsies
izslēgšanas spēlēm par Latvijas čempionu titulu veidojot sekojošus
komandu pārus: 1 – 16, 8 – 9, 4 – 13, 5 – 12, 2 – 15, 7 – 10, 3 – 14, 6
– 11 (tiks precizēts, ja pieteiksies mazāk komandas)
▪ Izslēgšanas spēļu kārtā tiks izspēlēta katra atsevišķa vieta.
1. Astotdaļfināla zaudētāji cīnīsies par 9. – 16. vietu, bet
vinnētāji turpina cīņu ceturtdaļfinālā. Spēlēm par 9. – 16.
vietu komandas tiks sakārtotas secīgi no 1. līdz 8. pēc
regulārās sezonas rezultātiem un izveidos jaunu izslēgšanas
spēļu tabulu pēc principa: 1 – 8, 4 – 5, 2 – 7, 3 – 6.
o 9. – 16. vietas spēļu tabulas 1. kārtas zaudētāji
turpina cīņu par 13. – 16. vietu. Šīs komandas tiks
sakārtotas secīgi no 1. līdz 4. pēc regulārās sezonas
rezultātiem un izveidos jaunu izslēgšanas spēļu
tabulu pēc principa: 1 – 4, 2 – 3.
▪ 13. – 16. vietas spēļu kārtas zaudētāji, spēlē
savā starpā par 15. vietu
▪ 13. – 16. vietas spēļu kārtas vinnētāji spēlē
savā starpā par 13. vietu
o 9. – 16. vietas spēļu tabulas 1. kārtas vinnētāji
turpina sacensības nākamajā izslēgšanas spēļu kārtā
cīnoties par 9. – 12. vietu.
▪ 9. – 12. vietas spēļu kārtas zaudētāji, spēlē
savā starpā par 11. vietu
▪ 9. – 12. vietas spēļu kārtas vinnētāji spēlē
savā starpā par 9. vietu
2. Ceturtdaļfināla zaudētājas komandas cīnīsies par 5. – 8.
vietu, bet vinnētāji turpina cīņu pusfinālā. Spēlēm par 5. – 8.
vietu komandas tiks sakārtotas secīgi no 1. līdz 4. pēc
regulārās sezonas rezultātiem un izveidos jaunu izslēgšanas
spēļu tabulu pēc principa: 1 – 4, 2 – 3.
o 5. – 8. vietas spēļu kārtas zaudētāji, spēlē savā
starpā par 7. vietu
o 5. – 8. vietas spēļu kārtas uzvarētāji spēlē savā
starpā par 5. vietu
3. Pusfināla zaudētājas komandas cīnīsies pa 3. vietu, bet
vinnētāji turpina cīņu finālā par Latvijas komandu čempiona
titulu
o Pēc 2022. gada regulārās sezonas rezultātiem komandas tiks iedalītas 2023.
gada sezonas līgu sistēmā. Līgu skaits un komandu skaits līgās tiks noteikts
veidojot nākamo sezonu sacensību nolikumu.
Dāmu konkurencē
o Brīvi veidotas komandas ar vēlamu piesaisti klubiem
▪ Komandā var būt dažādu klubu spēlētājas vai individuālas spēlētājs
▪ Komandā var būt tikai licencētas spēlētājas (gan klubu, gan
individuāli)
▪ Komandā nevar būt ārzemju licences vai vienu sacensību licences
turētājas

▪

o

o

o

Komandā var būt jaunietes, kuras uz sacensību dienu ir sasniegušas
pilnu 10 gadu vecumu
Spēlētāju aizstāšana vai nomaiņa regulārās sezonas laikā
▪ Uz vienu sabraukumu var aizstāt maksimums vienu spēlētāju ar citu
licencētu spēlētāju, kura attiecīgajā sezonā nav aizvadījusi nevienu
spēli citas komandas sastāvā
▪ Vienas sezonas laikā var veikt vienas pamatsastāva spēlētājas
nomaiņu ar citu licencētu spēlētāju, kura attiecīgajā sezonā nav
aizvadījusi nevienu spēli citas komandas sastāvā. Pamatsastāva
spēlētājas nomaiņu var veikt arī ar vienu no divām aizstājējām.
▪ Vienas sezonas laikā viena komanda var izmantot maksimums divas
dažādas aizstājējas
▪ Vienas sezonas laikā var veikt tikai divas aizstāšanas vai vienu
aizstāšanu un vienas spēlētājas nomaiņu.
▪ Regulārās sezonas pēdējā sabraukumā var piedalīties tikai
pamatsastāva spēlētājas. Uz pēdējo posmu nedrīkst veikt spēlētāju
aizstāšanu. Taču pirms pēdējā posma var notikt spēlētājas nomaiņa,
ja tāda nav notikusi iepriekš.
▪ Izslēgšanas spēlēs nevar notikt nedz aizstāšana nedz spēlētāju
nomaiņa un jāpiedalās ir komandai tās pamatsastāvā kāds bija uz
pēdējo sabraukumu.
2022. gada izspēļu kārtība
▪ 2022. gada regulārajā sezonā starp komandām tiek izspēlēti 4 apļi
vienā lielā grupā
▪ Regulārās sezonas spēles tiek aizvadītas vairākos sabraukumos – tiks
precizēts pēc visu komandu pieteikšanās (orientējoši 4 sabraukumi)
▪ Par uzvaru grupā tiek dots 1 punkts, par zaudējumu 0 punkti.
▪ Ieņemtās vietas grupā tiek noteiktas pēc izcīnīto punktu
kopsummas.
▪ Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad
skatās
1. izcīnīto punktu skaitu starp šīm komandām;
2. kopējo legu starpību visas grupas ietvaros;
3. augstākais komandas vidējais rādītājs ar 3 šautrām
(statistikas rādītāji);
4. izloze.
▪ Pēc regulārās sezonas noslēguma visas komandas kvalificēsies
izslēgšanas spēlēm par Latvijas čempionu titulu. Izslēgšanas spēļu
pāru izlikšana tiks precizēta pēc visu pieteikumu saņemšanas
ievērojot līdzvērtīgu principu, kā kungu konkurencē un citās Latvijas
reitinga sacensībās.
▪ Izslēgšanas spēļu kārtā tiks izspēlēta katra atsevišķa vieta pēc tāda
paša principa kā kungu konkurencē (tiks precizēts pēc visu komandu
pieteikumu saņemšanas).
2023. gada sezonā sacensības tiks aizvadītas pēc tāda paša principa, kā 2022.
gadā izņemot, ja pietieksies tiks daudz komandu, ka ir iespējams veikt
komandu sadalīšanu līgās.

•

•

•

•

•

Apģērbs
o Latvijas komandu čempionāta regulārās sezonas sabraukumu spēlēs
ģērbšanās stils ir brīvs bet zolīds. Ir atļauts startēt džinsu biksēs/svārkos un
sporta tipa apavos. Nedrīkst startēt šortos un čībās.
o Latvijas komandu čempionāta izslēgšanas spēļu kārtā apģērbam ir jābūt
atbilstoši Latvijas reitinga sacensību noteikumiem.
Spēles neizšķirta rezultāta noteikumi
o Ja rezultāts ir 8-8 četru spēlētāju komandu sacensībās, tad izšķirošais legs ir
jāizspēlē saskaņā ar zemāk minēto procedūru:
▪ Komandu sacensībās katras komandas nominētais spēlētājs met pa
bulli kam tuvāk bullim. Pirmais pa bulli met tās komandas spēlētājs,
kuri sāka spēli. Šautra, kura ir trāpījusi bullī vai “25” ir jāizņem no
mērķa pirms nākamā 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 otra spēlētāja metiena.
Komandu sacensību noteikumi
o Komandu sacensībās tiek spēlēts 501 ar parasto sākumu un dubulto vai buļļa
nobeigumu līdz deviņu (9) legu uzvarai. Spēle beidzas tiklīdz kāda komanda
vinnē deviņus (9) legus.
Izspēļu kārtība
o Visās sacensībās komandas nosaka spēlētāju secību, kā to norāda Komandas
pieteikumā un šī secība nevar tikt mainīta visas sezonas un izslēgšanas spēļu
gaitā.
o Uz spēļu lapiņām tiks norādīta izspēles kārtība, kā arī spēlētāju secība. Tāpat
tiks attēlota informācija kuram spēlētājam ir jāsāk spēle.
o Tā ir kolektīva spēlētāju atbildība pārliecināties, ka viss ir korekti norādīts
spēļu lapiņās. Jebkādas korekcijas veicamas pirms spēļu sākuma ar turnīra
tiesnešiem.
o Izloze nosaka, kurš sāk pirmais pirmā lega izspēle, 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 vai
komandas biedrs (komandu sacensībās) sajauc secību, tad šis legs komandai
tiek uzskatīts par zaudētu.
Noteikumi mešanai pa bulli
o Šautra, kur ir iedūrusies ārpus centra (25) sektora ir jāatstāj mērķī. Ja
spēlētājs palūdz šādu šautru iztaisnot, 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. 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.
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Dalības maksas
o Dalības maksa vienai komandai tiek noteikta 160 EUR (40 EUR no spēlētāja)
o No dalības maksām tiek segti:
▪ Tiesnešu izdevumi
▪ Dartconnect turnīru vadības sistēmas izmantošanas maksa
▪ Sacensību apbalvojumi – izslēgšanas spēļu 1., 2. un 3. vietas
▪ Naudas balvu fonds
▪ Citi organizatoriskie izdevumi
Balvas
o Regulārās sezonas rezultātā
▪ tiek noskaidrotas komandu vietas dalībai izslēgšanas spēlēs
▪ tiek noskaidrotas komandu vietas 2023. gada līgu sadalījumam (ja
tāds būs)
o Izslēgšanas spēļu rezultātā
▪ Tiek noskaidroti Latvijas komandu čempioni kungu un dāmu
konkurencē
▪ 1. – 3. vietas tiek apbalvotas ar piemiņas balvām
▪ Dāmu konkurencē 1. un 2. vieta tiek apbalvotas ar naudas balvām
▪ Kungu konkurencē tiek apbalvotas vismaz 1. – 3. vietas ar naudas
balvām (apbalvojamo vietu skaits var tikt palielināts atkarībā no
dalībnieku komandu skaita).
▪ Naudas balvu apmērs būs zināms (tiks noteikts) pēc visu komandu
pieteikšanās
Sacensību kalendārs (provizoriskais)
o Regulārās sezonas spēles
▪ 2. jūlijs
▪ 23. jūlijs
▪ 22. oktobris
▪ 13. novembris
o Izslēgšanas spēles (čempionu noskaidrošana)
▪ 17. decembris
Pieteikšanās sacensībām
o Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2022. gada 3. jūnijam ieskaitot
o Dalības apmaksa veicam uz LDO bankas kontu līdz 10. jūnijam
o Komandu pieteikumus kungu konkurencē iesniedz klubi vai interešu grupas,
individuāli pieteikumi netiek pieņemti, dāmu konkurencē iesniedz komandu
kapteiņi (pārstāvji)
o Pieteikuma forma elektroniski: https://forms.office.com/r/9WcZ0qC0E6
o Aizpildītas pieteikumu formas jāsūta uz e-pastu: info@latviadarts.com
▪ Pieteikumu oriģinālus varēs iesniegt pirms 1. sabraukuma sākuma
▪ Tiek pieņemti arī elektroniski parakstīti pieteikumi PDF failu formātā
Aizstājēju un/vai spēlētāju maiņas pieteikumi
o Spēlētāju aizstāšanu vai nomaiņu jāpiesaka sūtot e-pastu uz
info@latviadarts.com norādot komandu, aizstājamā vai nomaināmā
spēlētāja vārdu un uzvārdu, spēlētāja kurš aizstās vai nomainīs vāru un
uzvārdu, kā arī sabraukuma datumu uz kuru tiek veikta nomaiņa vai
aizstāšana.

•

Kvalifikācija uz Baltijas Kausu 2022
o Kungu konkurencē
▪ Kopējais limits ir 32 komandas
1. Organizētājiem (LT) ir 12 vietas, bet pārējām divām valstīm
(LV un EE) pa 10 vietām
2. Pa vienai vietai no šī skaita tiek rezervēts katras valsts izlasei
▪ Pēc izspēlēta viena apļa (2 sabraukumi) pēc kopējā reitinga tiks
noskaidrotas 9 kungu komandas, kuras kvalificēsies startam Baltijas
Kausā 2022, kā arī pārējās aiz 9. vietas, kā rezervistes, ja parādās
papildus vietas komandām (ja atsakās LT vai EE komandas)
o Dāmu konkurencē
▪ Kopējais limits ir 16 komandas
1. Organizētājiem (LT) ir 6 vietas, bet pārējām divām valstīm
(LV un EE) pa 5 vietām
2. Pa vienai vietai no šī skaita tiek rezervēts katras valsts izlasei
▪ Pēc izspēlētiem diviem apļiem (2 sabraukumi) pēc kopējā reitinga
tiks noskaidrotas 4 dāmu komandas, kuras kvalificēsies startam
Baltijas Kausā 2022, kā arī pārējās aiz 4. vietas, kā rezervistes, ja
parādās papildus vietas komandām (ja atsakās LT vai EE komandas)
o Komandu sastāvus Baltijas Kausam būs iespējams pastiprināt ar citiem
spēlētājiem, kuri nebūs kvalificējušies ar savām komandām.
o Komandas spēlētāju gala sastāvs Baltijas Kausam ir jānosauc vēlākais 2
nedēļas pirms sacensībām (līdz 2. septembrim)
o Komandu patstāvīga pietiekšanās uz Baltijas Kausu nav iespējama. Katras
valsts komandu pieteikumi tiek iesniegti tikai un vienīgi caur katras valsts
federāciju.

Komandas pieteikums
Klubs:

______________

Komandas nosaukums:

______________

Komandas kapteinis:

_____________________________

e-pasts saziņai:

_____________________________

Komandu sacensības – spēlētāju secība ir svarīga
Nr.

1
2
3
4

Spēlētājs – drukātiem burtiem

