
 

LIEPĀJAS DARTS PREMJERLĪGAS 2017  

nolikums. 

1. Mērķi un uzdevumi. 

Šautriņu mešanas popularizēšana un attīstīšana Liepājā; 

Nodrošināt regulāru  spēļu praksi vasaras periodā vadošajiem Liepājas Darts Līgas šautriņu metējiem; 

Noskaidrot Liepājas Darts Premjerlīgas godalgoto vietu ieguvējus, apbalvot tos. 

2. Organizēšana un vadība. 

Liepājas Darts Premjerlīgu organizē ŠMK “Liepāja”, galvenais tiesnesis Romans Barkus 28120012; 

3. Vieta un laiks. 

Liepājas Darts Premjerlīga norisinās restorānā un bāra “Vecais vikings” telpās.  Sākums sākot no 5. jūlija 

19:00; 

4. Dalībnieki. 

Liepājas Darts Premjerlīgā piedalās 8 labākie LDL 2016/2017 reitinga dalībnieki. Iespēja piedalīties 

sacensībās ir arī Liepājas darts 2.līgas čempionam. Ja kāds no labākajiem 8 šautriņu metējiem atsaka 

dalību LDP, tad vieta LDP tiek piedāvāta nākamajam dalībniekam skatoties pēc LDL 2016/2017 reitinga. 

2. Līgas čempiona atteikšānās gadijumā vieta premjerlīgā nākamajam reitinga spēlētājam netiek 

piedāvāta. Šautriņu metēji, kuri pēdējo 5  gadu laikā ir kļuvuši par Latvijas čempioniem šautriņu mešanā 

individuāli LDP 2017 dalību sacensības ņemt nevar.  Dāmas un kungi startē kopā; 

 

5. Dalības maksa. 



Dalības maksa  ir 40 eiro no dalībnieka – 8 spēlētāju turnīrā. (7X5 + 5 apdrukas segšana) 

Dalības maksa ir 45 eiro no dalībnieka – 9 spēlētāju turnīrā. (8X5 + 5 apdrukas segšana) 

2. Līgas čempionam dalība sacensībās ir bezmaksas. 

Dalības maksa pilnā apmērā tiek veikta pirms sacensībām; 

Dalībnieku dalības maksa  100% apmērā veido daļu no balvu fonda; 

6. Dalībnieku apģērbs. 

Dalību spēlē spēlētājs var ņemt auduma biksēs, slēgta tipa kurpēs un polo kreklā uz kura ir uzdrukātas 

sacensību organizatoru norādītas sponsoru un līgas emblēmas.  Apdrukas izmaksas sedz spēlētājs; 

 

7. Nolikums. 

LDP norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem; 

Spēle 501 ar parasto sākumu un dubulto nobeigumu līdz 7 legu uzvarai vai 12 legu spēle, spēle var 

beigties neizšķirti; 

Dāmai spēlejot pret kungu visas spēles spēlē 451 un visus legus sāk pirmā; 

Spēles sācēju nosaka metot uz centru, kuram bulta tuvāk centram, tas sāk spēli; 

Sacensības formāts ir izspēle katram ar katru. Pēc apļa izspēles vietu sadalījums ir noslēdzošais; 

Ja punktu skaits tabulā ir vienāds, tad skatās: 

1) Savstarpējo(ās) spēli; 

2) Savstarpējo legu attiecību(as); 

3) Visu legu attiecību 

4) Pārspēle LDP sacensību vienas spēles formāta ietvaros; 

Vienā sacensību vakarā tiek aizvadīta viena sacensību kārta – 4 spēles. 1. spēles sākums 19:00. 2. spēles 

sākums 19:45. 3. spēles sākums 20:30. 4. spēles sākums 21:15. Spēļu laiki ir orientējoši,  bez tendencies 

sākties ātrāk. Spēles dalībniekiem ir jaierodas 15 minūtes pirms noteiktās spēles sākuma. 

9 dalībnieku gadījumā sacensību spēlētājam, kuram  vakars ir brīvs ir pienākums būt par spēles tiesnesi 

pie sacensību mērķa saucot rezultātu. Spēles pierakstu datorā  veic iepriekšējās spēles zaudētājs. 

Neizšķirta gadijumā spēles pierakstu veic tas dalībnieks, kuram pēc spēles ir zemāks spēles vidējais 

rādītājs. 

Alkohola lietošana pirms savas spēles LDP dalībniekiem kategoriski aizliegta. 

8. Kopvērtējums . 



Kopvērtējuma tabulā tiek vērtētas visas spēles. Par uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par neizšķirtu 1 punkts, 

par zaudējumu 0 punkti; 

9. Apmeklējums. 

Spēļu pārcelšana turnīra laikā nav iespējama. Nespējot ierasties uz paredzēto kārtu turnīrā tiek piešķirts 

zaudējums.  Nenotikušā spēles balvu fonds, bez kluba daļas tajā, aiziet tā spēlētāja īpašumā, kurš uz spēli 

ir gatavs ierasties. Spēļu laikus sacensību vakaros ir iespējams koriģēt abiem dalībniekiem par to 

vienojoties un spēles dienā līdz pulksten 15:00 par to ziņojot sacensību galvenajam tiesnesim.  

Par datumiem kuros būtu problēma ierasties uz sacensībām ir jaziņo pirms galīgās kalendāra izstrādes. 

Sacensību sākums  5. Jūlijā. Sekojošie datumi  12., 19., 26. jūlijs  un 2., 9., 16., 23., 30. augusts. 

Dalības maksas iemaksa ir neatgriezeniska. 

10. Balvu fonds. 

8 dalībinieku turnīra gadījumā balvu fondu veido dalībnieku iemaksas 35 X 8 = 280 eiro. 

9 dalībnieku turnīra gadījumā balvu fondu veido dalībnieku iemaksas  40 X 9 = 360 eiro. 

8 dalībnieku turnīra gadījumā ŠMK Liepāja nodrošina  140 eiro kopējā balvu fondā.  

9 dalībnieku turnīra gadījumā ŠMK Liepāja nodrošina  180 eiro kopējā balvu fondā. 

Kopējais balvu fonds 420 eiro. 

 Balvu fonda sadale notiek sacensību laikā. Pēc katras nospēlētās spēles uzvarētājs tiek apbalvots ar 15 

eiro. ( 5 eiro sava dalības maksa, 5 eiro pretinieka, 5 eiro no kluba). Neizķirta gadījumā pēc spēles katrs 

no dalībniekiem saņem 5 eiro. Atlikušie kluba nodrošinātie  5 eiro veido čempiona balvu fondu sacensību 

nobeigumā.  

 Bonusa balvu fonds: 

Lega noslēgums ar 170 –  balvu fonds 170 eiro. Spēlētājs noslēdzot legu ar  170 pretendē uz daļu no 170 

eiro bonusa prēmijas. Vairāku dalībnieku veiksmīgā finiša rezultāta balvu fonds tiek izdalīts matemātiski 

vienādi uz visiem veiksminiekiem. 

Lega noslēgumas ar 9. bultu – balvu fonds 1700 eiro. Spēlētājs noslēdzot legu ar  9. bultu pretendē uz 

daļu no 1700 eiro bonusa prēmijas. Vairāku dalībnieku izcilā lega  gadījumā balvu fonds tiek izdalīts 

matemātiski vienādi uz visiem veiksminiekiem. 

Bonusa balvu fonda  izmaksas tiek veiktas 60 dienu laikā pec Liepājas darts premjerlīgas 2017 

noslēdzošās kārtas. 

Šāds bonusa balvu fonda apjoms tiek saglabāts uz turpmākajiem trīs  - LDP 2017, LDP 2018, LDP 2019 

turnīriem. 



Sacensību kopvērtējuma uzvarētājs tiek apbalvots ar ceļojošo kausu.  Godalgoto vietu ieguvēji tiek 

apbalvoti ar medaļām.  Piemiņas balva tiek labākā mača dalībniekiem vērtējot pēc spēles vidējā rādītāja. 

 

11. Protesti. 

Par protestu jāinformē Liepājas Darts Līgas galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles; 

Protestu izskata Liepājas Darts Līgas galvenais tiesnesis sacensību norises vietā, tā lēmums nav 

apstrīdams un ir galīgs; 

12. Informācija. 

Par savu veselības stāvokli čempionāta laikā dalībnieki atbild paši; 

Nepieciešamības gadījumā Liepājas Darts Premjerlīgas galvenais tiesnesis ir tiesīgs mainīt reglamentu un 

kalendāru, par to iepriekš brīdinot; 

Liepājas Darts Premjerlīgas rezultāti tiks publicēti ŠMK „Liepāja”mājas lapā http://www.dartsliepaja.com 

kā arī lokālajos medijos; 

Liepajas Darts Premjerlīgas  reglamentu apstiprina turnīra galvenais tiesnesis Romans Barkus; 

 

 

http://www.dartsliepaja.com/

