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1.  Vispārējie noteikumi 
1.1. Šautriņu mešanas sezona Latvijā ilgst kalendārā gada garumā no 1. janvāra līdz 

31. decembrim. 

1.2. Latvijas reitings tiek uzskaitīts vienas sezonas ietvaros un katru gadu sākas no 

jauna. 

1.3. Latvijas reitingā tiek iekļautas tikai Latvijas teritorijā notiekošās sacensības, 

kurām ir piešķirts Latvijas reitinga sacensību statuss, ieskaitot Latvia Open 

sacensības. 

1.4. Punkti tiek piešķirti tikai LDO licencētajiem spēlētājiem no brīža, kad tie ir 

licencējušies. Punkti par piedalīšanos pirms licencēšanās notikušajos turnīros 

netiek piešķirti. 

1.5. Latvijas Darts Organizācija apkopo un uztur junioru reitingu zēniem un meitenēm 

kopā, jauniešu reitingu zēniem un meitenēm kopā un pieaugušo reitingu kungiem 

un dāmām atsevišķi. 

1.5.1. Junioru reitingā punktus saņem tikai junioru reitingam licencēti junioru 

spēlētāji. 

1.5.2. Jauniešu reitingā punktus saņem tikai jauniešu reitingam licencēti junioru un 

jauniešu spēlētāji. 

1.5.3. Pieaugušo reitingā punktus saņem tikai pieaugušo reitingam licencētie junioru, 

jauniešu un pieaugušie spēlētāji – kungi un dāmas atsevišķi. 

1.6. Latvijas reitings tiek piešķirts tikai tām sacensībām, kuru ietvaros tiek izspēlētas 

apakšgrupu spēles ar tam sekojošu viena mīnusa izslēgšanas spēļu stadiju vai 

kurām ir tikai viena mīnusa izslēgšanas spēļu formāts. 

1.7. Punkti reitingā tiek piešķirti, pamatojoties uz to, kādā sacensību kārtā spēlētājs 

noslēdz turnīru, neatkarīgi no tā, cik spēlētāju ir attiecīgajā kārtā. 

1.8. Punkti reitingā tiek piešķirti, pamatojoties uz kopējo dalībnieku skaitu katrā 

turnīrā. 

1.9. Reitinga punkti pēc identiska principa tiek piešķirti junioru, jauniešu un pieaugušo 

sacensībās. 

1.10. Ja reitinga kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu 

skaits, tad augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kurš ir izcīnījis vairāk augstāku 

vietu vairāk apmeklētos turnīros. 
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2.  Apakšgrupu ar izslēgšanas kārtu turnīri 
2.1. Ja sacensībās piedalās tikai divi dalībnieki, tad tie izspēlē savā starpā vienu spēli 

un uzvarētājs ieņem 1. vietu, bet zaudētājs – 2. vietu. Apakšgrupa var tikt 

izspēlēta tikai tad, ja ir vismaz 3 (trīs) dalībnieki. 

2.2. Apakšgrupu turnīrs tiek spēlēts, ja ir vismaz 3 (trīs) sacensību dalībnieki. 

2.3. Dāmu konkurencē apakšgrupu turnīrs tiek spēlēts, ja sacensībās piedalās līdz 

64 (sešdesmit četrām) dalībniecēm. Ja ir vismaz 65 dalībnieces, tad sacensības ir 

izspēlējamas saskaņā ar viena mīnusa izslēgšanas turnīra formātu bez apakšgrupu 

spēlēm. 

2.4. Kungu konkurencē apakšgrupu turnīrs tiek spēlēts, ja sacensībās piedalās līdz 

128 (viens simts divdesmit astoņiem) dalībniekiem. Ja ir vismaz 129 (viens simts 

divdesmit deviņi) dalībnieki, tad sacensības ir izspēlējamas saskaņā ar viena 

mīnusa izslēgšanas turnīra formātu bez apakšgrupu spēlēm. 

2.5. Ja sacensību dalībnieku skaits ir 24, 48 vai 96, tad spēlētāji jāsadala apakšgrupās 

pa 3 (trīs) spēlētājiem. 

2.6. Pēc apakšgrupu spēlēm saskaņā ar izspēļu noteikumiem izslēgšanas spēlēm 

kvalificējas spēlētāju daudzums, kas ir par vienu mazāk, nekā ir mazākajā grupā, 

tādējādi no grupas nekvalificējas 1 (viens) vai 2 (divi) spēlētāji. 

2.7. Spēlētājiem, kuri nav kvalificējušies izslēgšanas spēlēm, tiek piešķirti reitinga 

punkti par ieņemto vietu grupā. Grupas savā starpā netiek salīdzinātas, un punkti 

tiek piešķirti, sākot ar pēdējo vietu, jo gadījumos, kad ir atšķirīgs spēlētāju skaits 

grupās, var izveidoties situācija, kad vienas apakšgrupas pēdējā vieta ieņem tādu 

pašu vietu kā citas apakšgrupas pirmspēdējās vietas ieguvējs, ja punkti tiek 

piešķirti, sākot ar augstāko vietu. 

2.7.1. Par ieņemtu pēdējo vietu grupā spēlētājam pienākas 1 (viens) punkts 

neatkarīgi no tā, vai tika ieņemta 3., 4., 5. vai 6. vieta. 

2.7.2. Par ieņemtu pirmspēdējo vietu grupā spēlētājam pienākas 2 (divi) punkti.   

2.8. Spēlētāji, kuri pēc apakšgrupu spēlēm ir kvalificējušies izslēgšanas spēlēm, 

nodrošina sev vismaz 3 (trīs punktus). 

2.9. Piešķiramo punktu aprēķinam izslēgšanas spēļu stadijā tiek izmantots šāds 

princips: par pamatu tiek ņemts iepriekšējā kārtā saņemto punktu skaits, kuram 

pieskaita pārvarēto kārtu skaitu. Ja pirmās kārtas zaudētājs saņem 3 punktus, tad 

uzvarētājs saņem 3 + 1 = 4 punktus; ja tiek pārvarēta nākamā kārta, tad saņem 

4 + 2 = 6 punktus, kur 4 ir otrajā kārtā saņemto punktu skaits, kam pieskaita 

2 pārvarētas kārtas, u.t.t. līdz pat finālam, kur fināla uzvarētājs saņem vēl 

papildus 1 (vienu) papildpunktu. 
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2.10. Piešķiramo reitinga punktu tabula par noteiktām kārtām atkarībā no spēlētāju 

skaita: 

Spēlētāju sk. 
1. vieta 2. vieta 

1/2  
fināls 

1/4 
 fināls 

1/8  
fināls 

1/16  
fināls 

1/32  
fināls 

1/64  
fināls 

no līdz 

2 3 1       

3 5 3       

4 7 7 4 3      

8 15 10 6 4 3     

16 31 14 9 6 4 3    

32 63 19 13 9 6 4 3   

64 96 25 18 13 9 6 4 3  

97 128 32 24 18 13 9 6 4 3 

 

3.  Viena mīnusa izslēgšanas spēļu turnīri 
3.1. Viena mīnusa izslēgšanas spēļu turnīros tiek piešķirti augstāki punkti par 

sasniegtajām turnīra kārtām atkarībā no dalībnieku skaita. 

3.2. Piešķiramo reitinga punktu tabula par noteiktām kārtām atkarībā no spēlētāju 

skaita: 

Spēlētāju 
sk. 1. v. 2. v 

1/2 
fināls 

1/4 
fināls 

1/8 
fināls 

1/16 
fināls 

1/32 
fināls 

1/64 
fināls 

1/128 
fināls 

1/256 
fināls 

no līdz 

1 8 8 4 2 1       

9 16 14 8 4 2 1      

17 32 22 14 8 4 2 1     

33 64 32 22 14 8 4 2 1    

65 128 44 32 22 14 8 4 2 1   

129 256 58 44 32 22 14 8 4 2 1  

257 512 74 58 44 32 22 14 8 4 2 1 

 

Latvijas reitinga punktu piešķiršanas noteikumi uz 5 (piecām) lapām septītajā to redakcijā ir 

apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas teritorijā no 2019. gada 1. janvāra.  
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