Ropažu novada 2019. gada
atklātā 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 pēdējā nedēļas nogalē, Ropažu
novadā, kafejnīcu vai Sporta centra telpās laikā no 2019.gada janvāra līdz 2019.
gada decembrim, 1 reizi mēnesī, mēneša pēdējā svētdienā, izņemot gadījumus,
kad tā ir svinamā diena. Nākamā posma datums tiek apstiprināts ne vēlāk kā
mēnesi pirms tā norises, vieta – trīs dienas pirms posma norises.
3. Dalībnieki. Jebkurš pilngadīgs interesents, kurš atbilst un piekrīt sacensību
Nolikumam.
4. Sacensību vadība. Ropažu Sporta centrs, sadarbībā ar biedrību „Sporta klubs
Skille”. Sacensību galvenais tiesnesis A.Ploriņš.
5. Pieteikumi. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 29212457, nosūtot SMS; vārdiska
- ne vēlāk kā 15 min. pirms posma sākuma. Dalībnieki veic reģistrāciju,
piedaloties 2019.gada čempionātā pirmo reizi, un, aizpildot pieteikuma anketu,
kurā norāda vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, dzīves vietu, tālruņa numuru,
sacensību rezultātu apstrādei un turpmākai komunikācijai. Dalībnieks ar
parakstu apliecina savu personīgo atbildību par savas veselības un personīgo
atbilstību sacensību nolikuma prasībām un par godīgas spēles principu un
sporta ētikas ievērošanu.
6. Sacensību izcīņas noteikumi. Novada čempionāts notiek saskaņā ar Latvijas
zolītes federācijas apstiprinātajiem spēles noteikumiem. Sievietes un vīrieši
spēlē vienā grupā.. posmā 8 kārtas, kārtas ilgums līdz 55 minūtēm, ne vairāk kā
24 partijas.. Posmā, kurā dalībnieks reģistrējas sacensībām, viņš saņem kārtas
nummuru, kurš ir spēkā uz visu gadu. Gada 1.posmā 1. kārtā, spēli pie galda
uzsāk dalībnieks, kurš, izlozējot no kavas, izņēmis “vecāko kārti”. Sākot ar
2.kārtu, dalībnieki pie galdiņiem izvietojas pēc iegūtajiem punktiem, dilstošā
secībā (“mazajiem punktiem jeb plusiem”– ja lielie vienādi). Pie galda spēli sāk
tas, kuram augstāki iepriekšējās kārtas rezultāti.
Katrā nākamajā sacensību posmā, izvietojums pie galdiņiem posma 1. kārtai, tiek
noteikts pēc iepriekšējo posmu izcīnīto punktu summas.
7. Vērtēšana. Katrā posmā tiek noskaidrotas vietas un uzvarētājs. Dalībnieks var
piedalīties tikai atsevišķā posmā. Vīrieši un sievietes spēlē vienā grupā. Vietu
posmā nosaka kārtā izcīnīto punktu summa: vairāk punktu, augstāka vieta.
Vietu noteikšanu pie galda, kārtā un punktu sadalījumu, nosaka zolītes spēles
noteikumi (skat. Latvijas Zolītes federācijas mājas lapā www.zolei.lv).
1) Vienāda punktu skaita gadījumā kārtā un posmā, augstāka vieta tam, kuram
augstāka mazo “mazo” punktu (“’+”/”-”) vērtība.
2) Ja pie galda spēlē 4 dalībnieki, atbilstoši vietai punktus par kārtu dala: 6; 4; 2;
0;
3) ja pie galda spēlē 3 dalībnieki, atbilstoši vietai, punktus dala: 6;4;2;
4) ja diviem dalībniekiem kārtā, pie viena galda ir vienāds plusu/ mīnusu skaits,
katrs saņem vidējo abu punktu skaitu, piem.( (6 + 4):2 = 5;

5) ja vairākiem spēlētājiem pēc 5. kārtas ir vienāds punktu skaits, tiek vērtēti
iegūtie ‘’plusi’’: augstāka vieta – ar lielākiem “plusiem.
8. Novada čempionāta rezultātu noteikšana 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, kuram:
1) vairāk augstāku vietu posmos,
2) augstāka “mazo” punktu vērtība.
3) Atsevišķi kopvērtējumā tiek aprēķināts reitings dalībniecēm sievietēm, ja tās
piedalījušās ne mazāk kā 6 posmos, nosakot vidējo punktu skaitu par
izspēlētajiem posmiem (vidējā izcīnītā vieta posmā attiecībā pret dalībnieku
skaitu posmā)
9. Apbalvošana. Katra posma 1. - 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, 1.
vietas ieguvējs – saņem kausu. Čempionāta 1. – 3. vietu ieguvēji saņem kausus,
diplomu, medaļas, balvas. Tiek apbalvotas dalībnieces sievietes, atkarībā no
dalībnieču skaita: ja piedalījušās ne mazāk kā 3 sievietes - apbalvo labāko, ja
vairāk kā 6, tiek apbalvotas 1. – 3 .vietas ieguvējas.
10. Pretenzijas un disciplinārie sodi. Pretenzijas tiek iesniegtas sacensību
galvenajam tiesnesim, ne vēlāk kā 15 min. pēc posma pēdējās kārtas beigām,
rakstiski, iemaksājot 25 euro. Ja pretenzija, pēc galvenā tiesneša vērtējuma, nav
pamatota, iemaksa netiek atgriezta, un tiek ieskaitīta sacensību balvu fondā.
Gadījumā, ja dalībnieks neievēro spēles noteikumus, godīgas spēles principus
vai uzvedības normas, ja dalībnieka uzvedības dēļ tiek iesniegta pretenzija no
pārējiem dalībniekiem, tas saņem disciplināro sodu: no posma tiek atstādināts,
neatmaksājot dalības maksu. Ja dalībnieks atkārtoti tiek atstādināts, tas var tikt
nepielaists nākamajā posmā.
11. Sacensību izdevumi. 1 turnīra dalības maksa no 2,00 euro kāršu un materiālu
iegādei, tiesneša honorāram. Par katra balvu fonda izveidošanu un izlietošanu,
dalībnieki vienojas pirms spēļu uzsākšanas. Apbalvojumus – kausu, medaļas,
diplomus, balvas nodrošina Ropažu Sporta centrs.
12. Informācija par sacensībām. Čempionāta posmu rezultāti pieejami
http://ropazi.lv/lv/sports/rezultati/; turnīra norises vieta tiek apstiprināta, ne
vēlāk
kā
3
dienas
pirms
turnīra,
un
tiek
publicēta
http://ropazi.lv/lv/sports/kalendars/. Reģistrētie dalībnieki saņem SMS par
norises vietu.
13. Personas dati un publicitāte. Dalībnieka iesniegtie personas dati tiek
izmantoti sacensību rezultātu apstrādei; sacensību posmu rezultāti, kuros
norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta (ciemats, novads vai pilsēta),
foto un video no sacensību posma, tiek publicēti sociālajos tīklos, Ropažu
novada pašvaldības informatīvajās vietnēs un izdevumos. Dalībnieks, kurš
nevēlas, lai informāciju par viņa dalību sacensībās, viņa foto, video publicē,
iesniedz posma rīkotājam rakstisku lūgumu par savu datu un informācijas
nepubliskošanu - līdz sacensību sākumam, reģistrējoties.
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