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1. Ievads 
  

1.1. Visām šautriņu mešanas sacensībām Latvijas Republikas teritorijā, kurām ir piešķirts 

Latvijas reitinga sacensību statuss un kuras rīko Latvijas Darts Organizācija vai cits 

organizators, jānotiek pēc LDO izstrādātajiem Latvijas reitinga sacensību izspēļu 

noteikumiem, kas regulē sacensību izspēļu sistēmu.  
 

1.2. Šie noteikumi ir saistoši gan sacensību organizatoriem, gan dalībniekiem. 
 
 
 

2. Termini 
 

LDO Latvijas Darts Organizācija vai tās pārstāvis. 

Organizators 
Latvijas Darts Organizācija, tās pārstāvis vai cita organizācija vai persona, 

kura nodarbojas ar sacensību rīkošanu (atbildīgā persona/organizācija). 

Spēlētājs (gan vienskaitlī gan daudzskaitlī) Sacensību dalībnieks, dāmas un kungi. 

Spēle Spēle starp diviem pretiniekiem; tā var tikt iedalīta setos un legos. 

Legs 

Minimālais spēles elements, kurš tiek izspēlēts un kā rezultātā tiek noskaidrots 

uzvarētājs un zaudētājs. Legs nozīmē arī spēli, ja tā nav iedalīta legos vai 

setos. Legu skaitam spēlē vai setā ir jābūt nepāra. 

Sets 

Spēles elements, kurš tiek iedalīts legos, kuru skaits ir nepāra. Setu skaitam 

spēlē ir jābūt nepāra. Seta uzvarētājs ir tas, kurš ir uzvarējis vairāk legu. 

Spēles uzvarētājs ir spēlētājs, kurš ir uzvarējis vairāk setu. 

Sacensības 

Spēļu kopums (individuāli, pāru vai komandu disciplīnā), kas sākas ar 

spēlētāju, pāru vai komandu reģistrēšanos sacensību norises vietā un beidzas 

brīdī, kad ir noslēgusies sacensību apbalvošanas ceremonija. 

Komandu sacensībās, kur rezultātu veido vairāku disciplīnu kopvērtējums, 

sacensības sākas ar attiecīgās komandas pirmā dalībnieka (spēlētāja) vai pāra 

reģistrēšanos sacensību norises vietā un beidzas brīdī, kad ir noslēgusies 

sacensību apbalvošanas ceremonija sacensību beidzamajā spēļu dienā. 

Sacensību 

norises vieta 
Ēka vai izdalīta telpa (telpas) ēkā, kurā norisinās sacensības. 

Virslīga Latvijas Darts virslīga kungu un dāmu konkurencē. 

Divīzija 
Virslīga kungu konkurencē tiek iedalīta divīzijās, atbilstoši spēlētāju vietai 

Latvijas reitingā (TOP 16). 
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3. Vispārējie noteikumi 
 

3.1. Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi regulē, pēc kādiem principiem tiek 

veiktas reitinga sacensību izspēles, un ir saistoši ikvienam sacensību organizatoram 

un dalībniekam. 
 

3.2. Latvijas reitinga sacensībās tiek izspēlētas spēles junioru, jauniešu un pieaugušo 

(kungi un dāmas atsevišķi) konkurencē. Junioru un jauniešu konkurencē zēni un 

meitenes startē kopā. Sacensības pieaugušo, jauniešu un junioru konkurencē tiek 

dēvētas par Latvijas Darts virslīgu. Kungu konkurencē Virslīga tiek iedalīta divīzijās. 

 

3.3. Latvijas reitinga sacensībās drīkst startēt tikai licencēti spēlētāji. Izņēmums ir , 

Latvia/Riga Open sacensības, kuras ir vienlaicīgi gan Latvijas reitinga, gan WDF 

(pasaules) reitinga sacensības. 

 

3.4. Latvijas reitinga sacensībām, atkarībā no dalībnieku un spēļu stendu skaita, tiek 

piemērotas dažādas izspēļu sistēmas. 
 

3.5. 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: 

 

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. 
 

3.6. Latvijas reitinga sacensības tiek vadītas, izmantojot DartConnect turnīru vadības 

sistēmu. 
 

3.7. Latvijas reitinga sacensībās tiek izsēts tik labāko spēlētāju, cik ir apakšgrupu. 
 

3.8. Pārējie dalībnieki tiek ielozēti grupās, izmantojot DartConnect turnīru vadības 

sistēmu (pēc nejaušības principa). 
 

3.9. Latvijas reitinga sacensībās tiek izspēlētas apakšgrupu spēles ar tām sekojošu viena 

mīnusa izslēgšanas spēļu stadiju vai tikai saskaņā ar viena mīnusa izslēgšanas spēļu 

formātu. 
 

3.10. Apakšgrupu kārta tiek spēlēta pēc apļa sistēmas – katrs spēlētājs izspēlē vienu spēli 

ar katru spēlētāju vienas apakšgrupas ietvaros. 
 

3.11. Izslēgšanas spēlēm no katras grupas kvalificējas šāds spēlētāju skaits: par vienu 

mazāk, nekā ir spēlētāju daudzums vismazākajā sacensību grupā (t.i., ja vienā grupā 

ir 3 dalībnieki, bet pārējās pa 4 dalībniekiem tad izslēgšanas spēlēm kvalificējas 2 

labākie no katras apakšgrupas). 
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3.12. Dalībnieku skaits apakšgrupā var būt ne mazāk kā 3 (trīs) un ne vairāk kā 6 (seši) 

dalībnieki. 
 

3.13. Apakšgrupu skaits var būt 2, 4, 8, 16 vai 32 atkarībā no dalībnieku skaita. 
 

3.14. Ja dalībnieku skaits grupā ir ne lielāks kā 4 (četri), tad ir pieļaujams, ka divas grupas 

spēlē pie viena mērķa pamīšus. 
 

3.15. Latvijas reitinga sacensībās netiek izspēlēta spēle par 3. vietu un tā tiek piešķirta 

abiem pusfinālu zaudētājiem. 
 

3.16. Jauniešu vecuma spēlētāji Latvijas reitinga sacensībās vienas kalendāra dienas 

ietvaros drīkst startēt arī pieaugušo sacensībās dāmu konkurencē vai kungu B divīzijā 

pie nosacījuma, ka tie piedalās arī jauniešu sacensībās. Spēlētājs nevar spēlēt 

pieaugušo sacensības un nespēlēt jauniešu konkurencē. 

 

3.17. Ja jauniešu vecuma spēlētājs ir kvalificējies dalībai kungu A divīzijai, tad šis spēlētājs 

var startēt tikai A divīzijas sacensībās (izlaižot jauniešu sacensības) 
 

4. Latvijas Darts virslīga 
 

4.1. Virslīgā drīkst startēt tikai licencēti jauniešu vecuma un pieaugušie spēlētāji, 

atbilstoši Licencēšanās noteikumos definētajām spēlētāju kategorijām. 
 

4.2. Kungu konkurencē Virslīga tiek iedalīta Divīzijā A un Divīzijā B. Dāmu konkurencē 

Virslīga divīzijās iedalīta netiek. 

 

4.3. Kungu konkurencē Virslīgas Divīzijā A maksimālais dalībnieku skaits ir 36 spēlētāji. 
 

4.4. Dalībai Virslīgas Divīzijā A (kungiem) kvalificējas: 
 

4.4.1. spēlētāji, kas aktuālajā Latvijas reitingā ieņem ne zemāk kā 20.vietu neieskaitot 

PDC Pro Tūres kartes turētājus: 

4.4.1.1. ja PDC Pro Tūres kartes turētājs ir starp reitinga TOP 20 spēlētājiem, 

tad A divīzijai kvalificējas arī reitinga 21. vieta; 

4.4.1.2. ja starp reitinga TOP 20 spēlētājiem ir vairāki PDC Pro Tūres kartes 

turētāji, tad tikpat vietas aiz reitinga 20. vietas kvalificējas A divīzijai. 
 

4.4.2. astoņi labākie spēlētāji no tiem, kas Lietuvas Darts reitingā, kas publicēts 

Lietuvas šautriņu mešanas sporta federācijas mājaslapā, ieņem ne zemāk kā 

12.vietu un ir ieradušies uz attiecīgajām sacensībām; 
 

4.4.3. astoņi labākie spēlētāji no tiem, kas Igaunijas Darts reitingā, kas publicēts 

Igaunijas šautriņu mešanas sporta federācijas mājaslapā, ieņem ne zemāk kā 

12.vietu un ir ieradušies uz attiecīgajām sacensībām; 

 

4.4.4. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas spēlētāji, kuriem ir aktīva PDC Pro Tūres karte. 

Ja pēc punktiem 4.4.1., 4.4.2. un 4.4.3. ir aizpildītas visas 32 vietas, tad:  

 

4.4.4.1. ja sacensībās piedalās arī PDC Pro Tūres kartes īpašnieki, tad par tik, cik 

ir šo spēlētāju, tiek samazināts skaits spēlētāju, kuri ir minēti 4.4.2. un 

4.4.3. punktos sākot ar  zemākajām vietām attiecīgo valstu reitingos, 

tos savstarpēji salīdzinot; 
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4.4.4.2. ja potenciāli izslēdzamie spēlētāji ieņem vienādas vietas katras valsts 

reitingā, tad tiek veikta izloze, kurš paliek spēlēt Divīzijā A un kuram 

jāspēlē Divīzijā B.  
 

4.5. Virslīgas Divīzijā B (kungiem) startē visi spēlētāji, kas nekvalificējas dalībai Divīzijā 

A attiecīgajās sacensībās. 
 
 
 

5. Apakšgrupu spēles 
 

5.1. Apakšgrupu kārta tiek spēlēta pēc apļa sistēmas, katrs spēlētājs izspēlē vienu spēli 

ar katru spēlētāju vienas apakšgrupas ietvaros. 
 

5.2. Apakšgrupu spēles tiek spēlētas: 
 

5.2.1. junioru konkurencē – līdz 3 legu uzvarai; 
 

5.2.2. jauniešu konkurencē – līdz 3 legu uzvarai; 
 

5.2.3. Latvijas Darts virslīgā dāmu konkurencē – līdz 3 vai 4 legu uzvarai, ja 

apakšgrupā ir trīs vai četras spēlētājas, vai līdz 3 legu uzvarai, ja apakšgrupā 

ir piecas vai sešas spēlētājas; 
 

5.2.4. Latvijas Darts virslīgas Divīzijā A (kungiem) – līdz 5 legu uzvarai; 
 

5.2.5. Latvijas Darts virslīgas Divīzijā B (kungiem) – līdz 3 vai 4 legu uzvarai, ja 

apakšgrupā ir trīs vai četri spēlētāji, vai līdz 3 legu uzvarai, ja apakšgrupā ir 

pieci vai seši spēlētāji. 
 

5.3. Visas spēles apakšgrupās tiek spēlētas līdz vienādam uzvarēto legu skaitam, un tas 

nevar atšķirties, pat ja ir atšķirīgs dalībnieku skaits grupās. 
 

5.4. Par katru uzvarētu spēli dalībnieks saņem 1 (vienu) punktu. 
 

5.5. Par katru zaudētu spēli dalībnieks saņem 0 (nulle) punktu. 
 

5.6. Lai noteiktu spēlētāju izkārtojumu pēc apakšgrupu spēlēm: 
 

5.6.1. tiek saskaitīts iegūto punktu skaits (uzvarēto spēļu skaits) – augstāku vietu 

iegūst dalībnieks ar lielāku punktu skaitu; 
 

5.6.2. ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits: 
 

5.6.2.1. ņem vērā kopējo legu attiecību – augstāku vietu iegūst dalībnieks ar labāku 

uzvarēto legu attiecību; 
 

5.6.2.2. ja uzvarētājus nevar noteikt pēc 5.6.2.1. punktā norādītās shēmas, ņem 

vērā savstarpējo spēļu rezultātus (kurš dalībnieks ieguvis vairāk punktu 

savstarpējās spēlēs), 
 

5.6.2.3. ja uzvarētājus nevar noteikt pēc 5.6.2.1. un 5.6.2.2. punktos norādītās 

shēmas, ņem vērā kopējo uzvarēto legu skaitu (kurš spēlētājs apakšgrupu 

spēlēs ir uzvarējis vairāk legu), 
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5.6.2.4. ja uzvarētājus nevar noteikt pēc 5.6.2.1., 5.6.2.2. un 5.6.2.3. punktos 

norādītās shēmas, ņem vērā apakšgrupu spēlēs uzrādīto katra dalībnieka 

individuālo trīs šautriņu vidējo iemesto punktu rādītāju (3DA). 
 

5.7. Apakšgrupu spēļu izspēles secību nosaka DartConnect turnīru vadības sistēma. 
 
 
 

6. Apakšgrupu spēles ar izslēgšanas spēļu stadiju 
 

6.1. Sacensību dalībniekus pirms sacensībām sakārto apakšgrupās. Izsēti tiek tie 

spēlētāji, kas aktuālajā Latvijas reitingā ieņem augstākās vietas un ir ieradušies uz 

attiecīgajām sacensībām. 
 

6.2. Katrās sacensībās junioru, jauniešu un Virslīgā dāmu konkurencē tiek izsēti tik 

spēlētāji/-as, cik ir apakšgrupu, atkarībā no dalībnieku skaita. 
 

6.3. Katrās sacensībās Virslīgas Divīzijā A (kungiem) tiek izsēti divi, četri vai astoņi 

spēlētāji, atkarībā no apakšgrupu skaita. 
 

6.4. Katrās sacensībās Virslīgas Divīzijā B (kungiem) tiek izsēti spēlētāji, kas nav 

kvalificējušies dalībai Divīzijā A attiecīgajās sacensībās. Izsēto spēlētāju skaits ir 

atkarīgs no apakšgrupu skaita.  
 

6.5. Spēlētāju ielozēšana apakšgrupās notiek izmantojot DartConnect turnīru vadības 

sistēmu. 
 

6.6. Pēc izsēto spēlētāju pievienošanas apakšgrupām tiek pievienoti pārējie spēlētāji tā, 

lai sākotnēji tiktu aizpildītas visas apakšgrupu otrās pozīcijas, tad trešās, un tā tālāk 

secīgi no pirmās līdz pēdējai apakšgrupai. 
 

6.7. Apakšgrupu skaits un spēlētāju skaits tajās ir atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita, 

kā arī tas, cik spēlētāju no katras apakšgrupas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm. 
 

Spēlētāju sk. 
Apakšgrupu 

skaits 

Spēlētāji 

apakšgrupā 

Kvalificējas 

playoff no katras 

apakšgrupas 

Playoff 

spēlētāju skaits 
no līdz 

 2    2 

 3 1 3 2 2 

 4 1 4 3 3 

 5 1 5 4 4 

 6 2 3 2 4 

 7 2 4-3 2 4 

 8 2 4 3 6 

 9 2 5-4 3 6 

 10 2 5 4 8 

 11 2 6-5 4 8 
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Spēlētāju sk. 
Apakšgrupu 

skaits 

Spēlētāji 

apakšgrupā 

Kvalificējas 

playoff no katras 

apakšgrupas 

Playoff 

spēlētāju skaits 
no līdz 

 12 2 6 5 10 

13 15 4 4-4-4-3 2 8 

 16 4 4 3 12 

17 19 4 5-5-5-4 3 12 

 20 4 5 4 16 

21 23 4 6-6-6-5 4 16 

 24 4 6 5 20 

25 31 8 4(x7)-3 2 16 

 32 8 4 3 24 

33 39 8 5(x7)-4 3 24 

 40 8 5 4 32 

41 47 8 6(x7)-5 4 32 

 48 8 6 5 40 

49 63 16 4(x15)-3 2 32 

 64 16 4 3 48 

65 79 16 5(x15)-4 3 48 

 80 16 5 4 64 

81 95 16 6(x15)-5 4 64 

 96 16 6 5 80 

97 128 32 4 3 96 

 
 

 

6.8. Ja dalībnieku skaits ir 129 un vairāk dalībnieku, tad apakšgrupu spēles netiek 

spēlētas, bet tiek spēlēts turnīrs pēc viena mīnusa sistēmas. Šis noteikums attiecas 

uz sacensībām junioru, jauniešu un Virslīgā dāmu konkurencē, kā arī Virslīgas Divīzijā 

B (kungiem). 
 

6.9. Izslēgšanas spēles tiek spēlētas: 
 

6.9.1. junioru konkurencē – līdz 3 legu uzvarai; 
 

6.9.2. jauniešu konkurencē – līdz 3 legu uzvarai; 
 

6.9.3. Virslīgā dāmu konkurencē – līdz 4 legu uzvarai, fināls līdz 5 legu uzvarai; 
 

6.9.4. Virslīgas Divīzijā A (kungiem) – līdz 6 legu uzvarai; 
 

6.9.5. Virslīgas Divīzijā B (kungiem) – līdz 4 legu uzvarai, fināls līdz 5 legu uzvarai. 
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7. Spēlētāju izlikšanas pēc apakšgrupu spēlēm 
 
 

7.1. Spēlētāju izlikšana izslēgšanas spēļu tabulā pēc apakšgrupu spēlēm tiek veikta ar 

DartConnect turnīru vadības sistēmu. 

7.2. DartConnect turnīru vadības sistēmas izlikšanas izslēgšanas spēļu tabulā princips ir 

apstiprināts no Pasaules Darts federācijas (WDF) puses. 

7.3. Spēlētāju izlikšanas princips sevī ietver principu, kad vienas apakšgrupas spēlētāji 

savā starpā var tikties pēc iespējas vēlāk izslēgšanas spēļu sistēmā. Tāpat arī grupu, 

ar augstāk izsētiem spēlētājiem, pirmās vietas savā starpā var tikties tikai pēdējās 

izslēgšanas spēļu stadijās. 
 

 

8. Viena mīnusa izslēgšanas spēļu kārtība 
 

8.1. Ja sacensību dalībnieku skaits junioru, jauniešu un Virslīgā dāmu konkurencē, kā arī 

Virslīgas Divīzijā B (kungiem) ir 129 (viens simts divdesmit deviņi) un vairāk, 

sacensības uzreiz tiek izspēlētas pēc viena mīnusa sistēmas. 
 

8.2. Šādās sacensībās spēles notiek vismaz līdz 4 (četru) legu uzvarai, bet pusfināli un 

fināls – vismaz līdz 5 (piecu) legu uzvarai. 
 

8.3. Junioru, jauniešu un Virslīgā dāmu konkurencē tiek izsēti 16 (sešpadsmit) labākie 

spēlētāji pēc aktuālā Latvijas reitinga, savukārt Virslīgā Divīzijā B (kungiem) tiek 

izsēti 16 (sešpadsmit) labākie spēlētāji, kas aktuālajā Latvijas reitingā ieņem sākot 

ar 21.vietu un nav kvalificējušies dalībai Virslīgas Divīzijā A (kungiem). Izsēšana 

notiek, izmantojot DartConnect turnīru vadības sistēmu, izņemot Latvia/Riga Open 

sacensības, kurās tiek izsēti labākie pēc WDF (Pasaules Darts Federācijas) reitinga 

un noteikumiem. 
 

8.4. Pārējie sacensību dalībnieki tiek ielozēti viena mīnusa izslēgšanas spēļu sistēmā ar 

DartConnect turnīra vadības sistēmas palīdzību (pēc nejaušības principa). 
 
 
 

9. Gandarījuma turnīri 

 

9.1. Gandarījuma turnīri tiek izspēlēti Virslīgā dāmu konkurencē un Divīzijā B (kungiem). 
 

9.2. Gandarījuma turnīros tiek spēlēta spēle “301” līdz 2 legu uzvarai ar dubulto sākumu 

un dubulto vai “Bull” nobeigumu (DIDO). 
 

9.3. Gandarījuma turnīrā piedalās attiecīgo sacensību dalībnieki, kuri nav kvalificējušies 

izslēgšanas spēlēm (play-off) pēc apakšgrupu izspēles, kā arī izslēgšanas spēļu 

pirmās kārtas zaudētāji pēc sacensību noteikumos/nolikumā noteiktās spēles 

notiesāšanas. Play-off pirmās kārtas zaudētāji pievienojas gandarījuma turnīram 

tikai, ja play-off pirmā kārta nav pusfināls. 
 
 
 

Latvijas reitinga sacensību izspēļu noteikumi uz 9 (deviņām) lapām sestajā to redakcijā ir 

apstiprināti un stājas spēkā visā Latvijas Republikas teritorijā no 2023. gada 01. janvāra. 
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10. Dokumenta izmaiņas 

 

o Koriģēts 3.16 punkts 

o Pievienots jauns 3.17 punkts 

o Koriģēts 4.3 punkts 

o Koriģēts 4.4.1 punkts un tā apakšpunkti 

o Koriģēts 6.7 punkts 

o Dzēsts 6.8 punkts 

o Mainīts viss 7. punkts 
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