APSTIPRINU
Valkas novada pašvaldības
izpilddirektors
____________________
Aivars Cekuls
Valkas novada atklātā čempionāta zolītē dāmām
NOLIKUMS.
Mērķis un uzdevumi
1.1 Noskaidrot Valkas novada labākās dāmas - zolītes
spēlētājas ;
1.2 Dot iespēju Valkas novada dāmām samēroties
spēkiem ar spēlētājām no citām Latvijas pašvaldībām;
1.3 Popularizēt zolītes spēli;
1.4 Piedāvāt brīvā laika pavadīšanas iespējas
iedzīvotājiem.
2. Vieta un laiks
2.1 Sacensības notiek 2017. gada 11. martā saieta namā
“Lugažu muiža” ;
2.2 Sacensību sākums pulksten 9.00;
2.3 Pieteikšanās pie sacensību organizatora Ata Empeļa
pa tālr.29878782 vai atis.empelis@inbox.lv vai sacensību
dienā līdz pulksten 8.50 pie tiesnešiem.
3. Sacensību vadība
3.1 Sacensības organizē Valkas pagasta pašvaldība
sadarbībā ar Valkas novada domi;
3.2 Sacensību galvenais tiesnesis – Mārtiņš Kreilis.
4. Sacensību dalībnieki
4.1 Čempionāts norisinās Valkas pagasta organizētā
“Sieviešu dienas” zolītes turnīra ietvaros ar atsevišķu
vērtējumu dāmām;

4.2 Sacensībās var piedalīties jebkurš iedzīvotājs, kurš ir
apguvis spēles pamatus un ievēro spēles noteikumus;
4.3 Sacensību sistēmu izveido tiesnesis sacensību dienā,
ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu.
5. Sacensību noteikumi un vērtēšana:
5.1 Vērtējot ņem vērā dalībnieka iegūto punktu skaitu
katrā spēļu kārtā;
5.2 Pie galdiņa izspēlē 12 lielos punktus: uzvarētājs
saņem 6 pt, otrā vieta - 4 pt, trešā vieta - 2pt. Vienāda
mazo punktu skaitu gadījumā vietas un līdz ar to arī lielie
punkti tiek dalīti;
5.3 Sacensības notiek sešās (6) kārtās, 24 partijas katrā
kārtā.
5.4 Sacensībās uzvar spēlētājs, kurš sacensību kārtās
savācis visvairāk lielo punktu. Vienādu lielo punktu skaita
gadījumā augstāka vieta ir dalībniekam, kuram ir vairāk
“+” mazie punkti;
5.5 Gadījumā, ja sievietes vēlās spēlēt tikai savā starpā,
tad tiesnešiem ir tiesības organizēt atsevišķu turnīru
sievietēm. Ja kāda dāma nepiekrīt tam, tad visi spēlē
vienā turnīrā.
6. Sacensību kārtība
6.1 Piedalīšanās sacensībās ir bez maksas.
6.2 Sacensību organizatori nestimulē, bet arī neaizliedz
un nenosaka sacensību dalībniekiem vienoties par
likmēm.
7. Apbalvošana
6.1 Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu
apkopošanas;
6.2 1.-3.vietu ieguvējas apbalvo ar balvu, medaļu un
diplomu.
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