GRANDBERGS MOTO
KOMANDU KAUSS 2020
šautriņu mešanā
Turnīra izspēle, vieta un laiks:
Turnīrs tiks aizvadīts divos posmos. Pirmo posmu komandas aizvadīs divās grupās –
Liepājas un Rīgas, no kurām katras grupas labākā komanda iegūs tiesības startēt otrajā
posmā – augstākajā līgā. Augstākajā līgā startēs 8 komandas – 6 komandas vadoties pēc
2019. gada rezultātiem un 2 labākās komandas no 2020. gada turnīra pirmā posma.
Sešas labākās komandas automātiski garantēs dalību augstākajā līgā arī 2021. gada
sezonā, savukārt pirmo četru vietu ieguvējas kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram,
kurš norisināsies Liepājā.
Ja vien atsevišķos gadījumos komandas nevienojas savādāk, tad Liepājas grupas spēles
galvenokārt tiks aizvadītas šautriņu mešanas kluba “Liepāja” telpās Liepājā, Ganību ielā
197/205, bet Rīgas grupas spēles lielākoties norisināsies “Bams Pool House” telpās Rīgā,
Cēsu ielā 18. Augstākās līgas spēļu norises vietas tiks paziņotas pēc turnīra pirmā posma
noslēguma.
Liepājas un Rīgas grupu turnīra, kā arī augstākās līgas un izslēgšanas spēļu turnīra
norises datumi tiks paziņoti un apstiprināti laika gaitā, vadoties no 2020. gada sacensību
kalendāra Baltijas valstīs.
Noteikumi:
Sacensības norisinās pēc šautriņu mešanas spēles „501” noteikumiem un tajās ir atļauts
piedalīties ikvienam interesentam, kurš ir apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību
noteikumus.
Dāmas, kungi un jaunieši čempionātu aizvada kopējā konkurencē, kungi spēlē spēli
„501”, dāmas/jaunietes – spēli „401”.
Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā.
Komandai ir pienākums nodrošināt vienu vai vairākus pārstāvjus spēļu tiesāšanai, kuri
var būt gan komandas spēlētāji, gan piesaistītas personas ārpus komandas
pieteikuma.
Sacensību Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par soda sankcijām komandai, ja tā
neierodas uz spēli vai nepiedalās spēļu tiesāšanā.
Ierobežojumi attiecībā uz spēlētāju apģērbu spēļu laikā nav, tomēr organizatori lūdz
dalībniekus būt pienācīgi apģērbtiem finālturnīra un apbalvošanas laikā.
Grupu turnīra un augstākās līgas noteikumi un spēļu formāts:
Liepājas un Rīgas grupu, kā arī augstākās līgas komandu vietu secību noteiks pēc viena
apļa turnīra aizvadīšanas, katrai tiekoties ar katru vienu reizi.
Spēles ietvaros tiek izspēlētas 16 individuālās un 2 pāru spēles, kurās 1 punkts tiek
piešķirts par uzvaru individuālajā spēlē, bet 2 punkti par uzvaru pāru spēlē. Visas
individuālās un pāru spēles notiek līdz 3 legu uzvarai. Spēļu kartību regulē spēļu
protokols (2. pielikums).
Uzvaru spēlē izcīna komanda, kura ieguvusi visvairāk punktu no 20 iespējamajiem,
tādējādi grupu turnīra kopvērtējumam iegūstot 2 punktus. Neizšķirta gadījumā (spēles
rezultāts 10:10) katra komanda iegūst 1 punktu, bet par zaudējumu saņem 0 punktu.
Komandai neierodoties uz spēli tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:20.
Ja grupu turnīra noslēgumā (t.sk. augstākajā līgā) divām vai vairākām komandām ir
vienāds izcīnīto punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir:
1. vairāk izcīnīto punktu savstarpējā(s) spēlē(s);
2. labāka uzvarēto un zaudēto spēļu attiecība visās spēlēs;
3. labāka uzvarēto un zaudēto legu attiecība visās spēlēs;
4. visvairāk atzīmēšanās “180” un “100+” statistikas rādītājos.

Izslēgšanas spēļu turnīra noteikumi un spēļu formāts:
Izslēgšanas spēļu turnīram kvalificējas četras labākās augstākās līgas komandas, savā
starpā aizvadot pusfinālus (1.vieta ar 4.vietu un 2.vieta ar 3.vietu) un spēles par vietām.
Izslēgšanas spēļu turnīra spēļu kartību regulē spēļu protokols (2. pielikums) un visas
spēles tiek aizvadītas līdz vienas komandas izcīnītiem 11 punktiem, kurās 1 punkts tiek
piešķirts par uzvaru individuālajā spēlē, bet 2 punkti par uzvaru pāru spēlē. Visas
individuālās un pāru spēles notiek līdz 3 legu uzvarai.
Spēlei noslēdzoties neizšķirti ar rezultātu 10:10, katras komandas pārstāvji izvirza vienu
spēlētāju izšķirošajai spēlei līdz 3 legu uzvarai.
Komandai neierodoties uz spēli tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:20.
Komandu pieteikumi:
Komandas sastāvu čempionāta laikā veido 4 – 8 dalībnieki, bet spēles laikā protokolā tiek
ierakstīti 4 – 6 dalībnieki.
Komandu reģistrēšanās sacensībām notiek līdz 2019. gada 9. novembrim, nosūtot
komandas pieteikumu (1. pielikums) uz e–pastu contact@razmatazz-darts.com.
Jaunu spēlētāju reģistrācija ir atļauta visas sezonas laikā, nosūtot atjauninātu komandas
pieteikumu (1. pielikums).
Turnīra izloze tiks veikta 2019. gada 10. novembrī Liepājā.
Komandas, kuras augstākajai līgai kvalificējās pēc 2019. gada sezonas rezultātiem, ir
jāpārstāv vismaz diviem spēlētājiem no 2019. gada sezonas pieteikuma.
Dalības maksa:
Komandas dalības maksa sacensībās ir 10 eiro no dalībnieka sezonā un tā ir jāsamaksā
līdz attiecīgā spēlētāja 1. spēlei turnīrā, neatkarīgi no tā, kādā turnīra posmā iesaistās.
Jauniešiem/jaunietēm līdz 18 gadu vecumam dalība sacensībās ir par brīvu.
Balvu fonds:
Čempionāta (izslēgšanas spēļu turnīra) balvu fondu 1000 eiro apmērā veido visu
dalībnieku iemaksātās dalības maksas un sacensību organizatoru iemaksa.
Izslēgšanas spēļu turnīra 1. – 4. vietu ieguvējas kopējo balvu fondu sadalīs sekojoši:
1. vieta – 400 eiro + ceļojošais komandu kauss un medaļas, 2. vieta – 300 eiro +
medaļas, 3. vieta – 200 eiro + medaļas, 4. vieta – 100 eiro.
Regulārās sezonas labākie spēlētāji statistikas rādītājos saņems organizatoru sagādātās
pārsteigumu balvas.
Informācija:
Plašāku informāciju par sacensībām var iegūt pie sacensību galvenā tiesneša Madara
Razma rakstot uz e–pastu contact@razmatazz-darts.com vai zvanot pa tālruni
+37126490424.
Nepieciešamības gadījumā sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt
nolikumu, par to iepriekš brīdinot komandu pārstāvjus.
Spēļu vietā ir stingri aizliegts smēķēt, kā arī turnīra galvenais tiesnesis ir
tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tas izturas necienīgi pret
pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājas vai ir stiprā alkohola vai citu
apreibinošo vielu iespaidā.
Tiesneši:
„Grandbergs Moto komandu Kauss 2020” organizē un nolikumu apstiprina sacensību
galvenais tiesnesis Madars Razma (mob. +37126490424). Sacensību tiesnesis un
atbildīgā persona Rīgas grupā Kaspars Abramenko (mob. +37128328142).
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* – 1 punkts par uzvaru individuālajā spēlē; 2 punkti par uzvaru pāru spēlē
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