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“Rubene Darts kauss šautriņu mešanā” 
 

NOLIKUMS 

 

 
Sacensību mērķis un uzdevumi: Sacensību mērķis ir noskaidrot labākos šautriņu metējus, kā 
arī veicināt šautriņu mešanas kustību Valmieras novadā, piesaistot šim sporta veidam jebkāda 
vecuma sporta entuziastus. 

 
Sacensību norises vieta un laiks: Sacensības notiek Valmieras novada, Kocēnu pagasta 
Rubenē, Rubenes sporta namā (Nākotnes iela 2, Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Rubene, 
LV-4227). 
Sacensību norises datums 2022.gada 10. decembris. Sākums plkst.11.00. 

 
Organizatori: Sacensības organizē biedrība “Impulss 84”. Sacensību galvenais tiesnesis Gatis 
Akūlovs, mob. tel. 27760657; e-pasts: gatisakulovs@gmail.com 

 
Dalībnieki: Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma, dzimuma un reģionālā 
ierobežojuma, kā arī ar, vai bez priekšzināšanām šautriņu spēlē, ievērojot spēles noteikumus. 
Dāmas un kungi spēlē kopā. Jaunieši spēlē pieaugušo grupā. 

 

Reģistrēšanās: Reģistrēties sacensībām iespējams piesakot savu dalību iepriekš aizpildot 
reģistrācijas formu (https://ieej.lv/Lujye), rakstot vai zvanot spēles galvenajam tiesnesim, vai 
piesakoties sacensību dienā līdz plkst 10:30.  

 

Spēlētāji piesakās sev vēlamajā grupā – PRO vai Amatieru grupa 

• PRO - Sacensībās tiek spēlēta spēle 501 ar dubulto nobeigumu; 

• Amatieri - Sacensībās tiek spēlēta spēle 301 bez dubultā nobeiguma. 

 
Izspēles kārtība: Tiek noteiktas divas grupas, kas ir iedalītas pēc spēlētāju pieteikuma – PRO 
grupa un Amatieru grupa. 
 
Sacensībās tiek noteiktas apakšgrupas. Dalībnieki tajās tiek lozēti ar random.org lietotnes 
palīdzību, katram dalībniekam nosakot numuru pēc reģistrācijas laika. Apakšgrupu turnīrā 
spēles notiek līdz 2 vai 3 legu uzvarai (atkarībā no dalībnieku un grupu skaita). 
 
Izslēgšanas spēles norisinās pēc Single Elimination sistēmas, kas tiks noteikta vadoties pēc 
dalībnieku skaita. Izslēgšanas spēles norisinās līdz 3 vai 4 legu uzvarai, bet zaudētāju zarā līdz 
2 legu uzvarai. Spēles sākumu nosaka, metot pa centru („Bullis”). Pie rezultāta 2:2 (3:3; 1:1) 
pirmais met, kurš sāka pirmo legu. Apakšgrupās spēlē pēc apļa sistēmas, katrs ar katru. Par 
uzvarētu spēli dalībnieks saņem 2 p., par zaudētu 0 punktus. 

 
Ja apakšgrupās diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās: 

 
1. savstarpējās spēles;  
 
2. legu savstarpējās spēles; 
 
3. legu attiecību visās spēlēs; 
 
4. pārspēle – spēle 501 līdz viena uzvarai. 
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Dāmām 50 punktu handikaps, spēlējot pret kungu (dāma no handikapa drīkst atteikties). 
 
Ja legs netiek pabeigts līdz 51. bultai, tad spēles dalībnieki esošajā spēles kārtībā met pa 
centru („Bullis). Legu uzvar dalībnieks, kura bulta ir tuvāk “Bullim”. 
 
No apakšgrupām neizkļuvušie dalībnieki, izspēlē „gandarījuma turnīru”, noskaidrojot izcīnīto 
vietu, kā arī izslēgšanas spēlēs zaudējušie dalībnieki izspēlē papildus savstarpējās spēles, lai 
noteiktu izcīnīto vietu kārtā. 
 
Spēlētājiem uz spēli jāierodas 5 minūšu laikā, pretējā gadījumā tiek ieskaitīts zaudējums. 
Visiem spēlētājiem jāpiedalās spēļu tiesāšanā. 
 
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tas nepiedalās tiesāšanā, 
izturas necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājās vai ir stiprā alkohola vai citu 
apreibinošo vielu iespaidā. 
 
Galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt sacensību nolikumu, ja tas ir nepieciešams neparedzētu 
apstākļu dēļ. 
 
Finansiālie noteikumi: PRO grupas dalības maksa 5EUR. Amatieru grupa bez dalības 
maksas. 
 
Apbalvošana: PRO grupā tiek apbalvotas pirmās 3. vietas, attiecīgi sadalot naudas balvu no 
dalībnieku iemaksām – 1. vieta 50%; 2. vieta 30% 3. vieta 20% un organizatoru sarūpētām 
balvām. 
Amatieru grupā tiek apbalvotas pirmās 3. vietas ar organizatoru sarūpētām balvām. 
 
 
Personas datu aizsardzība:  

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras novada pašvaldība, reģ.Nr.90000043403, 

adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, tel. 64207120; e-pasts: 

pasts@valmierasnovads.lv; 

2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – likums “Par pašvaldībām” 15.panta 

6.punkts, Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkti; 

3. Personas datu apstrādes mērķis - īstenot šajā nolikumā noteikto mērķi un uzdevumus. 

4. Dalībnieka personas dati tiks apstrādāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības 

regulējuma prasībām; 
5. Pārzinis iegūtos personas datus apstrādās līdz mērķa sasniegšanai, izņemot, ja datu 

uzglabāšanas ilgums noteikts ar normatīvo aktu; 

6. Pasākuma laikā iespējama personas datu apstrāde fotografējot un/vai filmējot, lai iegūto 

materiālu izmantotu Valmieras novada pašvaldības publicitātes nolūkos; 

7. Papildus informācija par personas datu aizsardzību pieejama Valmieras novada 

pašvaldības mājas lapā: 

https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/ 
 
 
 
Saziņai:  
 
Gatis Akūlovs  
T:27760657 
e-pasts:gatisakulovs@gmail.com 


