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2.

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Visās šautriņu mešanas sacensībās Latvijas Republikas teritorijā, kurām ir piešķirts
Latvijas reitinga sacensību statuss un kuras rīko Latvijas Darts Organizācija vai cits
organizators, jānodrošina šajos noteikumos minētie nosacījumi.
1.2. Šie noteikumi regulē Latvijas reitinga sacensību dalības maksu apmērus.
1.3. Šie noteikumi regulē Latvijas reitinga sacensību minimālos sacensību balvu fondu
apmērus, kādi jānodrošina sacensību organizatoriem.
1.4. Šie noteikumi regulē kārtību, kādā tiek apbalvoti Latvijas reitinga sezonas labākie
spēlētāji.

2. Latvijas reitinga sacensību dalības maksas
2.1. Latvijas reitinga sacensībās tiek noteikts dalības maksas apmērs pieaugušo, kā arī
junioru un jauniešu individuālajās sacensībās.
2.2. Dalības maksas apmēri:
2.2.1.

Latvijas reitinga junioru sacensībās – bez maksas;

2.2.2.

Latvijas reitinga jauniešu sacensībās – bez maksas;

2.2.3.

Latvijas Darts virslīgā kungu konkurencē:

2.2.3.1. Divīzijā A – 20,00 € (divdesmit euro),
2.2.3.2. Divīzijā B – 15,00 € (piecpadsmit euro);
2.2.4.

Latvijas Darts virslīgā dāmu konkurencē – 15,00 € (piecpadsmit euro).

2.3. Iesildošo un/vai pāru sacensību dalības maksas apmērus nosaka sacensību
organizatori pēc saviem ieskatiem.
2.4. Latvijas reitinga sacensību dalības maksu noteikumi nav saistoši Latvijas un Pasaules
reitinga sacensībām Latvia/Riga Open, kuras organizē Latvijas Darts Organizācija. Šo
sacensību dalības maksu regulē attiecīgo sacensību nolikums.
2.5. Sacensību organizatori pēc sacensībām iemaksā Latvijas Darts Organizācijai ar
pārskaitījumu tās norēķinu kontā vai skaidrā naudā 2,00 € (divus euro) par katru
sacensību dalībnieku Latvijas Darts virslīgas kungu (visas divīzijas) un dāmu
konkurencē, no kuriem 1,00 € (viens euro) paredzēts sacensību tiesnešu atalgojuma
nodrošināšanai, un 1,00 € (viens euro) – DartConnect sistēmas izmantošanas maksas
apmaksai.
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3. Latvijas reitinga sacensību minimālā balvu fonda
noteikumi
3.1. Latvijas reitinga sacensībās ar naudas balvām tiek apbalvoti pieaugušo sacensību
dalībnieki dāmu un kungu konkurencē.
3.2. Latvijas reitinga junioru un jauniešu sacensībās netiek noteikts balvu fonds, bet
sacensību organizatoriem ir pienākums nodrošināt kausus, medaļas un/vai piemiņas
balvas pirmās līdz trešās vietas ieguvējiem (spēle par trešo vietu netiek izspēlēta).
3.3. Latvijas Darts virslīgas kungu konkurencē ar naudas balvām tiek apbalvoti šādu vietu
ieguvēji, saņemot ne mazāk kā:
3.3.1.

Divīzija A, ja piedalās līdz 15 dalībniekiem:
•

1.vieta – 50,00 € (piecdesmit euro),

•

2.vieta – 30,00 € (trīsdesmit euro),

•

3.vieta – 20,00 € (divdesmit euro) katram trešās vietas ieguvējam;

3.3.2.

Divīzija A, ja piedalās no 16 – 31 dalībniekam:
•

1.vieta – 100,00 € (viens simts euro),

•

2.vieta – 50,00 € (piecdesmit euro),

•

3.vieta – 25,00 € (divdesmit pieci euro) katram trešās vietas ieguvējam;

3.3.3.

Divīzija A, ja piedalās 32 dalībnieki:
•

1.vieta – 150,00 € (viens simts piecdesmit euro),

•

2.vieta – 75,00 € (septiņdesmit pieci euro),

•

3.vieta – 35,00 € (trīsdesmit pieci euro) katram trešās vietas ieguvējam,

•

5.vieta – 25,00 € (divdesmit pieci euro) katram piektās vietas ieguvējam;

3.3.4.

Divīzija B (neatkarīgi no dalībnieku skaita):
•

1.vieta – 70,00 € (septiņdesmit euro),

•

2.vieta – 40,00 € (četrdesmit euro),

•

3.vieta – 25,00 € (divdesmit pieci euro) katram trešās vietas ieguvējam,

•

5.vieta – 20,00 € (divdesmit euro) katram piektās vietas ieguvējam.

3.4. Latvijas Darts virslīgas dāmu konkurencē ar naudas balvām tiek apbalvotas šādu
vietu ieguvējas, saņemot ne mazāk kā:
3.4.1.

Ja piedalās līdz 15 dalībniecēm:
•

1.vieta – 30,00 € (trīsdesmit euro),

•

2.vieta – 20,00 € (divdesmit euro),

•

3.vieta – 15,00 € (piecpadsmit euro) katrai trešās vietas ieguvējai;

3.4.2.

Ja piedalās no 16 – 31 dalībniecēm:
•

1.vieta – 50,00 € (piecdesmit euro),

•

2.vieta – 30,00 € (trīsdesmit euro),

•

3.vieta – 20,00 € (divdesmit euro) katrai trešās vietas ieguvējai;
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3.4.3.

Ja piedalās 32 un vairāk dalībnieces:
•

1.vieta – 70,00 € (septiņdesmit euro),

•

2.vieta – 40,00 € (četrdesmit euro),

•

3.vieta – 25,00 € (divdesmit pieci euro) katrai trešās vietas ieguvējai,

•

5.vieta – 20,00 € (divdesmit euro) katrai piektās vietas ieguvējai.

3.5. Iesildošo un/vai pāru sacensību balvu fondu apmērus nosaka sacensību organizatori
pēc saviem ieskatiem.
3.6. No izsniegtajām naudas balvām spēlētājiem, kas nav Latvijas Republikas pilsoņi,
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem, tiek
ieturēts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis (IIN) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā
apmērā.

4. Latvijas reitinga
apbalvošana

sezonas

labāko

spēlētāju

4.1. Pēc katras sezonas (no attiecīgā gada 01. janvāra līdz 31. decembrim) reitinga
apkopošanas Latvijas Darts virslīgā tiek apbalvoti pieci labākie spēlētāji gan kungu ,
gan dāmu konkurencē.
4.2. Sezonas reitinga labākie spēlētāji pieaugušo sacensībās saņem piemiņas un naudas
balvas, atkarībā no ieņemtās vietas sezonas reitingā attiecīgā kalendāra gada
31.decembrī.
4.3. Pirmo piecu vietu ieguvēji kungu un dāmu konkurencē tiek apbalvoti ar šādām
naudas balvām:
•

1.vieta – 150,00 € (viens simts piecdesmit euro);

•

2.vieta – 100,00 € (viens simts euro);

•

3.vieta – 75,00 € (septiņdesmit pieci euro);

•

4.vieta – 50,00 € (piecdesmit euro);

•

5.vieta – 25,00 € (divdesmit pieci euro).

4.4. Katras sezonas labāko spēlētāju apbalvošana notiek pirmajās sekojošās sezonas
Latvijas reitinga sacensībās.
4.5. Junioru un jauniešu kopvērtējuma reitinga labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas
balvām.

Balvu fondu un dalības maksu noteikumi uz 5 (piecām) lapām piektajā to redakcijā ir
apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2022. gada 01. februāra.
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