ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 9000029039
APSTIPRINĀTS
Novada domes priekšsēdētājs Z.Blaus

Ropažu sporta centrs
Ropažu novada zolītes
čempionāta nolikums
1. Mērķis un uzdevums. Nodrošināt regulāras zolītes sacensības Ropažu novada iedzīvotājiem, celt
spēles kultūras līmeni, paaugstināt spēlētāju meistarības līmeni.
2. Laiks un vieta. Sacensības notiek katra mēneša nedēļas nogalēs Ropažu novadā, kafejnīcu telpās
laikā no 2014.gada janvāra līdz 2014. gada decembrim, 1 reizi mēnesī. Dalībnieki saņem īsziņas, tiek
informēti par katra nākamā sacensību vietu un precīzu sākuma laiku 3 dienas pirms posma
3. Dalībnieki. Ropažu novadā dzīvojošie un strādājošie zolītes spēlētāji, ne jaunāki par 18 gadiem.
Sievietes un vīrieši spēlē vienā grupā.
4. Sacensību vadība. Sacensību galvenais tiesnesis A.Ploriņš; organizēs Ropažu sporta centrs,
sadarbībā ar biedrību „Sporta klubs Skille”.
5. Sacensību izcīņas noteikumi. Novada kausa izcīņas turnīrs notiek saskaņā ar Ropažu novada zolītes
reglamentu. Kārtu skaits no 5 līdz 8, ne ilgāk kā 60 minūtes, ne vairāk kā 24 partijas. Dalībnieks var
piedalīties tikai atsevišķā posmā.
6. Izloze. Katrā turnīra tiesnesis vai dalībnieks pirmās kārtas izlozi veic pēc nejaušības principa atkarībā
no dalībnieku skaita pa 4 vai pa 3. Pirmie galdi tiek izlozēti pa 3. Sākot ar 2.kārtu – pēc iegūtajiem
punktiem, atbilstoši Ropažu novada zolītes reglamentam.
7. Vērtēšana. Katrā posmā tiek noskaidrotas vietas un uzvarētājs. Atbilstoši iegūto „plusu” skaitam,
dalībnieki saņem 6 /lielākie plusi/ punktus un attiecīgi 4; 2; un 0 punktus par kārtu. Ja diviem
dalībniekiem pie viena galda ir vienāds plusu ( mīnusu) skaits, katrs saņem vidējo abu punktu skaitu,
piem.( (6 + 4):2 = 5. Ja vairākiem spēlētājiem pēc 5. kārtas ir vienāds punktu skaits, tiek vērtēts
iegūtu plusu daudzums, augstāka vieta – ar lielāko plusu skaitu
Novada čempionāta rezultātu vērtēšana notiek, summējot 10 posmos augstākos iegūtos punktus (
piemēram: a posms 26 punkti + b posms– 16 punkti ,+x posms -0p+posms 0p. =42p.). Vienāda
punktu skaita gadījumā augstāka vieta dalībniekam, kuram1) vairāk augstāku vietu posmos.
8. Apbalvoša1na. Katra turnīra 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem. Kausu, komandu
turnīros – 1. vietas ieguvējs( komanda) saņem kausu. Novada kausa ieguvējs saņem kausu, diplomu
un balvu.
9. Pieteikumi. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29212457, nosūtot SMS; vārdiska - ne vēlāk kā 15 min.
pirms turnīra sākuma.
10. Pretenzijas. Pretenzijas tiek iesniegtas sacensību galvenajam tiesnesim, ne vēlāk kā 15 min. Pēc
kārtas beigām, rakstiski, iemaksājot 15 euro. Ja pretenzija, pēc galvenā tiesneša vērtējuma, nav
pamatota, iemaksa netiek atgriezta. Ja pretenzijas ir pret spēlējošo tiesnesi, strīdu izšķir posma
dalībnieki, saskaņā ar Ropažu novada zolītes reglamentu un balsojot. Konfliktā iesaistītie balsošanā
nepiedalās.
11. Disciplinārie sodi. Gadījumā, ja dalībnieks neievēro spēles reglamentu, no turnīra tiek atstādināts,
neatmaksājot dalības maksu. Ja dalībnieks atkārtoti tiek atstādināts, tas var tikt nepielaists nākamajās
turnīru kārtās.
12. Sacensību izdevumi. 1 turnīra dalības maksa – 1,50euro. Par katra turnīra balvu fonda izveidošanu
un izlietošanu , dalībnieki vienojas pirms katra turnīra.
Nolikumu sagatavoja E. Eglāja 06.01.2014.

