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1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Latvijas izlase tiek veidota divos etapos, sākotnēji nosakot Latvijas izlases 

kandidātu loku no kuriem vēlāk tiek atlasīts izlases sastāvs dalībai Eiropas, 

Pasaules un Baltijas kausos, kā arī citās starptautiskās sacensībās ar izlašu dalību. 

1.2. Latvijas kungu izlase sastāv no četriem spēlētājiem. 

1.3. Latvijas dāmu izlase sastāv no četrām dalībniecēm. 

1.4. Tikai Latvijas Republikas pilsoņi var pretendēt uz iekļaušanu Latvijas izlasē un tās 

kandidātos. 

1.5. Tikai Latvijas Darts Organizācijas licencēti Darts spēlētāji (Latvijas Republikas 

pilsoņi) var pretendēt uz iekļaušanu Latvijas izlasē un tās kandidātos. 

1.6. Latvijas pieaugušo izlases sastāvā gan kungu, gan dāmu konkurencē var tikt 

iekļauti tikai tie spēlētāji, kuri dienu pirms attiecīgā gada Eiropas vai Pasaules 

kausa sacensībām ir sasnieguši pilnu 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 

1.7. Latvijas pieaugušo izlases kandidātos gan kungu, gan dāmu konkurencē var tikt 

iekļauti spēlētāji vecumā no pilniem 15 (piecpadsmit) līdz nepilniem 18 

(astoņpadsmit) gadiem ar perspektīvu uz iekļaušanu izlases sastāvā nākotnē. 

1.8. Jaunāki spēlētāji var tikt iekļauti izlases kandidātos taču nevarēs tikt iekļauti 

izlases sastāvā Eiropas un Pasaules kausā. 

1.9. Izlases kandidātiem nedrīkst būt disciplināri pārkāpumi pēdējos divos gados – 

aktuālajā un iepriekšējā gadā. 

1.10. Lai spēlētājs tiktu iekļauts izlases kandidātu lokā un varētu pretendēt uz vietu 

izlasē, tad tam ir jāaizpilda pieteikuma anketa un ar parakstu jāapliecina 

piekrišana ievērot izlases noteikumus, ka arī gatavību uzņemties noteiktas 

finansiālās saistības. 

1.11. Latvijas izlases kandidātiem ir obligāti jāpiedalās visos sagatavošanās posmos un 

treniņu spēlēs, kas kalpo par pamatu izlases kandidātu vērtēšanai. Iespējami 

atsevišķi pamatoti izņēmuma gadījumi ģimenes vai citu apstākļu dēļ. 

1.12. Latvijas Darts Organizācijai ir tiesības pamatotas nepieciešamības gadījumā mainīt 

atsevišķus nosacījumus. 

2. Latvijas izlases finansējums 

2.1. Latvijas Darts Organizācija sedz vismaz 70% no kopējām Eiropas, Pasaules un 

Baltijas kausa izlases izmaksām, kurās ietilpst izlases ceļa izdevumi, 

dzīvošanas/dalības maksa, formas un suvenīri pārējām dalībvalstīm.  

2.1.1. Izlases kandidātos un izlasē var būt tikai tie spēlētāji, kuri ir gatavi uzņemties 

līdz 30% personisko līdzfinansējumu.  
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2.2. Latvijas Darts Organizācija var lemt par lielāku finansējuma apjomu (līdz 100%) 

atkarībā no kopējām izlases izmaksām un federācijas budžeta attiecīgajam 

gadam. 

2.3. Latvijas Darts Organizācija var lemt par dalības Eiropas, Pasaules vai Baltijas 

kausā nefinansēšanu, ja izlases dalības izmaksas ir nesamērojamas ar federācijas 

budžetu. 

2.3.1. Šādos gadījumos iespējams nokomplektēt atsevišķu spēlētāju grupu, kuri 

piekrīt segt visus izdevumus 100% apmērā un pārstāvēt Latvijas izlasi Eiropas 

vai Pasaules kausā. 

2.3.2. Latvijas Darts Organizācija izsludina spēlētāju, kuri gatavi segt visus 

izdevumus, pieteikšanos līdz attiecīgās sezonas 1. maijam vai ātrāk, ja valsts 

dalības apstiprinājums ir jāiesniedz ātrāk. Par to atsevišķi izziņojot. 

2.3.3. Spēlētāji piesakās iesniedzot parakstītus iesniegumus ar apliecinājumu par 

gatavību segt visus saistītos izdevumus, kā arī ievērot visus Latvijas izlasei 

saistošos noteikumus. 

2.3.4. Spēlētāju pieteikumi tiek izskatīti atsevišķi un Latvijas Darts Organizācija 

izvērtē pieteikto dalībnieku atbilstību dalībai Eiropas vai Pasaules kausā. 

2.3.5. Latvijas Darts Organizācija lemj par šīs komandas menedžeri Eiropas vai 

Pasaules kausā un var deleģēt šīs funkcijas kādam no komandas pārstāvjiem 

vai noteikt atsevišķu izlases menedžeri un finansēt tā ceļa un dzīvošanas 

izdevumus. 

2.3.6. Ja ir pieteikušies vairāk kā 4 dalībnieki, tad šiem spēlētājiem pašiem 

jāvienojas par sastāvu vai tā atlases kārtību. Ir iespējams piesaistīt Latvijas 

Darts Organizāciju ar ieteikumiem, taču tā nenes nekādu atbildību par 

dalībnieku lēmumu. 

2.3.7. Vienu kalendāro mēnesi pirms izlases sastāva pieteikšanas gala datuma šiem 

spēlētājiem ir jāiesniedz Latvijas Darts Organizācijai pilnu komandas sastāvu, 

kā arī visiem dalībniekiem ir jāveic dalības maksas iemaksa Latvijas Darts 

Organizācijas bankas kontā. Pretējā gadījumā komandas dalība Eiropas vai 

Pasaules kausā tiek atcelta.  

3. Latvijas izlases menedžeru atbildības un pienākumi 
3.1. Latvijas Darts Organizācija kopā ar izlasi uz Eiropas vai Pasaules kausiem var 

nosūtīt izlases menedžeri – atkarībā no federācijas budžeta. Ja iespējams, tad tiek 

sūtīti divi – atsevišķi kungu un dāmu izlašu menedžeri. 

3.2. Latvijas Darts Organizācija 100% apmērā sedz menedžera izmaksas, kas saistītas 

ar došanos uz Eiropas vai Pasaules kausu. Menedžera darbs ir pilnībā brīvprātīgs. 

3.3. Latvijas Darts Organizācija, vadoties no budžeta iespējām un saņemtiem 

iesniegumiem, var apstiprināt Latvijas izlases menedžeri, kura uzdevumi ir: 
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3.3.1. Sagatavošanās procesa komunikācija un loģistika. 

3.3.2. Izlases sagatavošanās posmu un treniņspēļu organizēšana (sarunāt ar 

klubiem treniņspēļu vietu un treniņu partnerus). 

3.3.3. Organizēt izlases nokļūšanu uz Eiropas un Pasaules kausiem (ceļš, dzīvošana, 

u.c. jautājumi) 

3.3.4. Izlases kandidātu sezonas rezultātu apkopošana. 

3.3.5. Izlases kandidātu rezultātu apkopojuma iesniegšana Latvijas Darts 

Organizācijas valdei. 

3.3.6. Izlases formu un suvenīru izstrādes organizēšana. 

3.3.7. Efektīva un laicīga informācijas komunikācija starp spēlētājiem un Latvijas 

Darts Organizāciju. 

3.3.8. Izlases kandidātu un izlases gaitu atspoguļošana Latvijas Darts Organizācijas 

mājas lapā un Facebook profilā. 

3.3.9. Menedžera darbs ar izlasi rit cauru gadu - arī pēc Eiropas un Pasaules kausa, 

lai nodrošinātu izlases kandidātu nepārtrauktu gatavošanos. 

3.3.10. Menedžeris sezonas noslēgumā izveido apkopojumu par katru izlases 

kandidātu un tā rezultātiem, ko iesniedz Latvijas Darts Organizācijas valdei. 

4. Latvijas izlases menedžeru kandidātu pieteikšanās 
4.1. Interesenti, kuri vēlas pretendēt uz Latvijas šautriņu mešanas izlases menedžera 

vietu var pieteikties individuāli iesniedzot Latvijas Darts Organizācijas valdei 

rakstisku pieteikumu brīvā formā. 

4.1.1. Pieteikumā jābūt informācijai par interesentu, profesionālā nodarbošanās, 

kontaktinformācija, pieredze šautriņu mešanā, motivācija kādēļ vēlas 

uzņemties menedžera pienākumus. Kā arī ar parakstu jāapliecina piekrišana 

godprātīgi pildīt menedžera funkcijas un ievērot uzticētās atbildības. 

4.1.2. Latvijas izlases menedžeru kandidātiem ir obligātas latviešu un angļu valodas 

zināšanas gan rakstos gan sarunvaloda. 

4.2. Katrs klubs var ieteikt vienu vai vairākus kandidātus uz Latvijas izlases menedžera 

vietu. 

4.3. Latvijas Darts Organizācijas valde var uzaicināt kandidātu uz Latvijas izlases 

menedžera vietu. 

5. Latvijas izlases menedžeru atlase un iecelšana vai 

atcelšana 
5.1. Latvijas Darts Organizācijas valde iepazīstas ar iesniegtajiem pieteikumiem un 

veic iekšējo izlases menedžeru novērtējumu, ja nav saņemti pieteikumi uz 
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menedžera vietu, tad menedžera pienākumus veic Latvijas Darts Organizācijas 

valde. 

5.2. Valdes sapulcē tiek vērtēti izlases menedžeru kandidāti un izvēlēts menedžeris 

jaunajai sezonai. 

5.3. Par menedžera vai menedžeru iecelšanu balso Latvijas Darts Organizācijas valde. 

5.4. Latvijas Darts Organizācijas valde ir tiesīga atstādināt izlases menedžeri, ja tas 

neveic uzticētos pienākumus un uzdevumus. 

6. Latvijas izlases kandidātu atlase 
6.1. Katru gadu tiek noteikts Latvijas izlases kandidātu loks pamatojoties uz noteiktiem 

kritērijiem. 

6.2. Latvijas kungu izlases kandidātu sastāvam tiek atlasīti vismaz četri un ne vairāk, 

kā 8 (astoņi) dalībnieki. 

6.3. Latvijas dāmu izlases kandidātu sastāvam tiek atlasītas vismaz četras un ne 

vairāk, kā 8 (astoņas) dalībnieces. 

6.4. Latvijas kungu un dāmu izlases kandidātu atlases kritēriji: 

6.4.1. Iepriekšējās sezonas Latvijas izlases spēlētāji tiek uzaicināti attiecīgās 

sezonas izlases kandidātu lokā – 4 (četri/-as) spēlētāji/-as. 

6.4.2. Attiecīgās sezonas Latvijas čempiona titula ieguvēji tiek uzaicināti attiecīgās 

sezonas izlases kandidātu lokā – 1 (viens/-a) spēlētājs/-a. 

6.4.3. Pēc iepriekšējā gada Latvijas reitinga tiek uzaicināti 2 (divi) spēlētāji 

attiecīgās sezonas izlases kandidātu lokā: 

6.4.3.1. Ja Latvijas čempions/-e ir starp uzaicinātajiem izlases kandidātiem, kā 

iepriekšējās sezonas izlases spēlētājs, tad pēc reitinga tiek uzaicināti līdz 

3 (trīs) spēlētāji 

6.4.3.2. Ja viens vai vairāki izlases dalībnieki, kuri ir uzaicināti izlases 

kandidātos, atsakās no savas vietas, tad tiek uzaicināti nākamie 

spēlētāji pēc iepriekšējās sezonas Latvijas reitinga 

6.4.4. Latvijas Darts Organizācijas valde var uzaicināt vēl 1 (vienu) papildus 

spēlētāju, kurš varētu būt perspektīvs izlases kandidāts, savu izvēli atbilstoši 

pamatojot. Ja nav atsevišķa spēlētāja, kuru pieaicināt, tad uz šo vietu tiek 

uzaicināts nākamais spēlētājs pēc iepriekšējās sezonas Latvijas reitinga. 

6.4.5. Izlases kandidātiem, kurus uzaicina pamatojoties uz iepriekšējās sezonas 

Latvijas reitingu, tajā jāieņem ne zemāk par 16. vietu kungu konkurencē un 

ne zemāk par 10. vietu dāmu konkurencē. 

6.4.6. Latvijas Darts Organizācijas valde var lemt par papildus spēlētāju 

uzaicināšanu. 
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6.5. Ikviens uzaicinātais spēlētājs iegūst izlases kandidāta statusu tikai pie nosacījuma, 

ja ir aizpildīta pieteikuma anketa un ar parakstu apliecināta piekrišana ievērot 

izlases noteikumus un gatavība pārstāvēt Latvijas izlasi Eiropas, Pasaules un 

Baltijas kausa sacensībās, ja kandidāts tiek iekļauts izlases sastāvā. 

6.6. Izlases kandidāti parakstot pieteikuma anketu uzņemas arī noteiktas finansiālās 

saistības. 

6.7. Izlases kandidāti apņemas piedalīties Latvijas Darts Organizācijas rīkotajās 

individuālajās sacensībās – Latvijas čempionāts, Latvia Open un Latvijas Kauss. 

6.8. Izlases kandidāti informē Latvijas Darts Organizāciju par plāniem piedalīties 

starptautiskajās BDO un WDF pasaules reitinga sacensībās. Kā arī informē par 

sasniegtajiem rezultātiem. 

6.9. Jebkurš spēlētājs, kurš uzskata, ka viņam būtu pamatots iemesls, lai tas tiktu 

iekļauts izlases kandidātu sarakstā, bet nekvalificējas pēc augstāk minētajiem 

kritērijiem, ir tiesīgs iesniegt Latvijas Darts Organizācijai savu rakstisku 

iesniegums par iekļaušanu izlases kandidātu lokā ar pamatojumu. 

6.9.1. Latvijas Darts Organizācijas valde izskata šādus pieteikumus, lai lemtu par 

attiecīgā spēlētāja vai spēlētājas iekļaušanu izlases kandidātos. Tiks 

izmantotas uzaicināto spēlētāju vietas. 

6.10. Latvijas Darts Organizācijas valde vienas nedēļas laikā pēc kandidātu saraksta 

apkopošanas lemj par kandidātu sastāva apstiprināšanu vai nepieciešamām 

izmaiņām, ja kāds no kandidātiem neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem. 

6.11. Izlases kandidātu saraksts un sezonas sagatavošanās plāns tiek publicēts vienas 

nedēļas laikā pēc Latvijas Darts Organizācijas valdes lēmuma. 

 

7. Latvijas izlases kandidātu vērtēšana un sastāva 

noteikšana 
7.1. Lai noteiktu Latvijas izlases sastāvu kungu un dāmu konkurencē, kandidāti tiek 

vērtēti pēc trīs kritērijiem, kur katram ir noteikts savs procentuālais svars no 

kandidāta rezultātiem 

7.1.1. Sagatavošanās posma individuālo spēļu turnīri – 40% no kandidātu rezultātu 

kopvērtējuma. 

7.1.2. Kandidātu rezultāti Latvijas reitinga sacensībās (neieskaitot Latvia Open) – 

30% no kandidātu rezultātu kopvērtējuma. 

7.1.3. Kandidātu rezultāti BDO un WDF pasaules reitinga sacensībās – 30% no 

kandidātu rezultātu kopvērtējuma. 

7.2. Katrā no vērtēšanas kritērijiem tiek veidots kandidātu iekšējais reitings, kurā 

pirmās vietas ieguvējs saņem tik punktus cik ir Latvijas izlases kandidātu skaits 
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atsevišķi kungiem un atsevišķi dāmām. Katra nākamā vieta saņem par vienu 

punktu mazāk. Pēdējā vieta saņem vienu punktu, bet ja kādu no vērtējamiem 

posmiem kandidāts izlaiž, tad par to nesaņem punktus. 

7.3. Lai noteiktu Latvijas izlases gala sastāvu šo četru faktoru reitingi katram 

dalībniekam tiek summēti tādējādi nosakot katra kandidāta kopējo reitingu pēc 

kura četri labākie kungi un četras labākās dāmas veido Latvijas izlasi, ja visi 

izvēlētie kandidāti atbilst noteiktajiem izlases kritērijiem. 

7.4. Vienādu punktu gadījumā vai neskaidrību gadījumā gala lēmumu pieņem Latvijas 

Darts Organizācijas valde. Valde uz lēmuma pieņemšanu pieaicina iesaistītos 

izlases kandidātus. 

7.5. Izlases gala sastāvu, kāds izveidojas pēc kritēriju izvērtēšanas, vēl jāapstiprina 

Latvijas Darts Organizācijas valdei, kura var piedāvāt veikt izmaiņas Latvijas 

izlases gala sastāvā, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

8. Sagatavošanās posma individuālās spēles 
8.1. Laika posmā no izlases kandidātu paziņošanas līdz izlases pamata sastāva 

noteikšanai tiks aizvadīti četri individuālo spēļu sagatavošanās turnīri. 

8.2. Individuālajās spēlēs izlases kandidāti katrā turnīra izspēlēs vienu apli katrs ar 

katru. 

8.2.1. Individuālajās spēlēs tiek spēlēts 501 ar parasto sākumu un dubulto 

nobeigumu. 

8.2.2. Visas spēles tiek izspēlētas līdz 4 (četru) legu uzvarai. 

8.2.3. Katras spēles sācēju nosaka ar Darts for Windows programmatūras palīdzību. 

8.2.4. Ja rezultāts ir 3:3, tad abi spēlētāji met pa centru, lai noteiktu, kurš sāks 

izšķirošo legu saskaņā ar Pasaules Darts Federācijas (WDF) izspēļu 

noteikumiem. 

8.3. Par katru vinnēto spēli spēlētājs saņem vienu punktu. 

8.4. Pēc katra turnīra kandidāti saņem punktus atkarībā no ieņemtās vietas. 

8.5. Augstāku vietu ieņem tas kurš izcīnījis vairāk punktus. 

8.6. Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad 

8.6.1. Skatās kopējo legu attiecību. Ja arī tā ir vienāda, tad 

8.6.2. Skatās savstarpējās spēles. Ja arī tad nav iespējams noteikt, kam ir augstāka 

vieta, tad par posmu ieņemtie punkti tiek dalīti vienādi starp šiem 

spēlētājiem. 

8.7. Pēc visu četru turnīru aizvadīšanas saņemtie punkti tiek summēti, lai noteiktu 

individuālo spēļu sagatavošanās posma labākos spēlētājus. 
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8.8. Atkarībā no ieņemtās vietas katram kandidātam tiek piešķirti punkti par 

individuālo spēļu sagatavošanās posma kopvērtējumā ieņemto vietu. 

8.9. Kandidātam par kopvērtējumā ieņemto vietu netiek piešķirti punkti, ja tas nav 

piedalījies nevienā no sagatavošanas posma individuālajos turnīros vai nav spējis 

vinnēt nevienu spēli. 

9. Kandidātu rezultāti Latvijas reitinga sacensībās 
9.1. Latvijas izlases kandidātiem kungu un dāmu konkurencē tiek veidots atsevišķs 

reitings par ieņemtajām vietām Latvijas reitinga sacensībās (neieskaitot Latvia 

Open). 

9.2. Izlases kandidātu reitings tiek apkopots no iepriekšējā gada, sākot ar pirmajām 

Latvijas reitinga sacensībām pēc iepriekšējā gada Pasaules vai Eiropas kausa līdz 

aktuālā gada izlases sastāva nosaukšanas datumam. 

9.3. Kungu izlases kandidāti saņem sekojošus punktus par rezultātiem katrās Latvijas 

reitinga sacensībās: 

9.3.1. 1 (viens) punkts par izslēgšanas spēlēm sākot ar 1/16 finālu 

9.3.2. 1 (viens) punkts par iekļūšanu 1/8 finālā 

9.3.3. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ¼ finālā 

9.3.4. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ½ finālā 

9.3.5. 1 (viens) punkts par iekļūšanu finālā 

9.3.6. 2 (divi) punkti par uzvaru finālā 

9.4. Dāmu izlases kandidātes saņem sekojošus punktus par rezultātiem katrās Latvijas 

reitinga sacensībās: 

9.4.1. 1 (viens) punkts par izslēgšanas spēlēm sākot ar 1/8 finālu 

9.4.2. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ¼ finālā 

9.4.3. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ½ finālā 

9.4.4. 1 (viens) punkts par iekļūšanu finālā 

9.4.5. 2 (divi) punkti par uzvaru finālā 

9.5. Ja kandidāts nav piedalījies sacensībās vai nav spējis kvalificēties attiecīgai 

izslēgšanas spēļu kārtai, tad punktus par to nesaņem. 

9.6. Pirms izlases spēlētāju nosaukšanas pēc šī reitinga kandidāti tiek sarindoti pēc 

iegūtajiem punktiem no pirmās līdz pēdējai vietai un tiem tiek piešķirti punkti par 

ieņemto vietu pēc šī reitinga. 

9.7. Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad saņemtie punkti 

tiek dalīti vienādi starp šiem spēlētājiem. 

9.8. Kandidātam par kopvērtējumā ieņemto vietu netiek piešķirti punkti, ja tas nav 

spējis izcīnīt punktus par rezultātiem Latvijas reitinga sacensībās. 
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10. Kandidātu rezultāti BDO un WDF reitinga sacensībās 
10.1. Latvijas izlases kandidātiem kungu un dāmu konkurencē tiek veidots atsevišķs 

reitings par ieņemtajām vietām BDO un WDF pasaules reitinga sacensībās. 

10.2. Izlases kandidātu reitings tiek apkopots no iepriekšējā gada, sākot ar pirmajām 

BDO vai WDF reitinga sacensībām pēc iepriekšējā gada Pasaules vai Eiropas kausa 

līdz aktuālā gada izlases sastāva nosaukšanas datumam. 

10.3. Kungu izlases kandidāti saņem sekojošus punktus par rezultātiem katrās BDO vai 

WDF reitinga sacensībās: 

10.3.1. 1 (viens) punkts par izslēgšanas spēlēm sākot ar 1/16 finālu 

10.3.2. 1 (viens) punkts par iekļūšanu 1/8 finālā 

10.3.3. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ¼ finālā 

10.3.4. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ½ finālā 

10.3.5. 1 (viens) punkts par iekļūšanu finālā 

10.3.6. 2 (divi) punkti par uzvaru finālā 

10.4. Dāmu izlases kandidātes saņem sekojošus punktus par rezultātiem katrās BDO vai 

WDF reitinga sacensībās: 

10.4.1. 1 (viens) punkts par izslēgšanas spēlēm sākot ar 1/8 finālu 

10.4.2. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ¼ finālā 

10.4.3. 1 (viens) punkts par iekļūšanu ½ finālā 

10.4.4. 1 (viens) punkts par iekļūšanu finālā 

10.4.5. 2 (divi) punkti par uzvaru finālā 

10.5. Ja kandidāts nav spējis kvalificēties attiecīgai izslēgšanas spēļu kārtai, tad punktus 

par to nesaņem. 

10.6. Pirms izlases spēlētāju nosaukšanas pēc šī reitinga kandidāti tiek sarindoti pēc 

iegūtajiem punktiem no pirmās līdz pēdējai vietai un tiem tiek piešķirti punkti par 

ieņemto vietu pēc šī reitinga. 

10.7. Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad saņemtie punkti 

tiek dalīti vienādi starp šiem spēlētājiem. 

10.8. Kandidātam par kopvērtējumā ieņemto vietu netiek piešķirti punkti, ja tas nav 

piedalījies nevienās no BDO vai WDF pasaules reitinga sacensībās vai nav spējis 

sasniegt punktos 10.3 vai 10.4. minētās kārtas un saņemt punktus par tām. 

 

Latvijas pieaugušo izlašu atlases un sagatavošanās noteikumi uz 11 (vienpadsmit) lapām 

trešajā to redakcijā ir apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas teritorijā no 2019. gada 

15. marta. 
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