Dižsvētku Zolītes turnīra Valkā
NOLIKUMS
Zolīte ir latviešu nacionālā prāta spēle, kuras pirmsākumi datēti ap 19.gs otro pusi, kad ir lasāmas
piezīmes par šīs prāta spēles spēlēšanu starp Tartu universitātes studentiem. Zolīte ir unikāla un nekādā
gadījumā nav saucama par azartspēli. Tā ir Latvijas nacionālā bagātība – mantojums. Šo spēli pasaulē
izplatījuši emigrējošie latvieši. Zolītes klubu spēles un sacensības notiek Britu salās, Austrālijā, ASV,
Kanādā, Beļģijā. Latvijas Zolītes Federācija Biedrība organizē Latvijas zolītes čempionātu pēc reitinga,
kas ir valsts mēroga meistaru, lielmeistaru izcilas sacensības, lai noteiktu veiksmīgāko un attapīgāko
zolītes spēlētāju konkrētajā gadā. Lai piedalītos šajā turnīrā, vajag cītīgi piedalīties citos turnīros un krāt
punktus, izcīnot prestižo iespēju piedalīties A finālā. Lai dotu iespēju kopā sacensties „profiem” ar
„svētdienas” spēlētājiem un izjust īstu svētku gaisotni, Valkas novada dome un biedrība ''Atbalsts Valkai''
organizē zolītes festivālu–Zolītes Dižsvētki Valkā kurā var, drīkst un vajag piedalīties visiem. Dižsvētki
ilgs divas dienas – 13. un 14.jūlijā. Dodot iespēju gan iekļūt reitingā, ja nostartē augstā vietā,gan
interesanti pavadīt laiku un sevi pārbaudīt neparastākās sacensībās.Mēs vēlamies atklāt jaunus talantus šai
asprātīgajā spēlē, kā arī ļaut cilvēkiem noticēt sev un pārbaudīt sevi, sacenšoties ar stiprākajiem. Atrast tā
saucamo -"jauno paaudzi" zolītē.
19. gs. nogalē Valka bija lielākais latviešu izglītības centrs ar 21 mācību iestādi. Tādēļ zolīti pie mums
sāka spēlēt gandrīz vienlaicīgi ar Tērbatas studentiem. Ar Dižsvētkiem iemūžināsim gan to spēlmaņu
piemiņu, kuri caur paaudzēm saglabājuši šo īpašo spēli, gan centīsimies ar to iepazīstināt kaimiņus
igauņus, gan citas tautas.
Reģistrācija
Dižsvētku ietvaros notiks individuālais reitinga turnīrs un Tautas klases turnīrs. 13.jūlijā būs iespēja
izvēlēties starp diviem turnīriem - Tautas klases turnīru un reitinga turnīru. Tautas klases turnīrā netiks
pielaisti spēlētāji no Latvijas Zolītes Federācijas Biedrības reitinga Top 100. Dalībnieku maksa būs
atkarīga no turnīra veida un no reģistrācijas veida.
Reitinga turnīrā, ja reģistrācija veikta maksājot ar pārskaitījumu bankas kontā līdz 2019. gada
30.jūnijam, tā būs 20.- EUR, atbraucot uz turnīra norises vietu, turnīra dienā dalības maksa ir 25.- EUR.
Tautas klases turnīrā, ja reģistrācija veikta maksājot ar pārskaitījumu bankas kontā līdz 2019. gada
30.jūnijam, tad tā būs 10 EUR, turnīra dienā dalības maksa maksājot uz vietas ir 15 EUR.
Ja būsiet sevi pieteicis uz Tautas klases turnīru, bet turnīra dienā pirms sākuma vēlēsieties mainīt
dalību uz reitinga turnīru, būs jāpiemaksā starpība, bet nauda netiks atgriezta, ja vēlēsieties no reitinga
turnīra pāriet uz Tautas klases turnīru.
Turnīram sākoties, vairs nebūs iespēja pāriet uz otru turnīru.VISA DALĪBAS MAKSĀS IEKASĒTĀ
NAUDA (atskaitot ēšanas talona vērtību) 100% APMĒRĀ TIEK NOVIRZĪTA BALVU IZMAKSAI
LABĀKAJIEM SPĒLĒTĀJIEM! Valkas Zolītes Dižsvētkus organizē Valkas novada dome sadarbībā ar
biedrību "Atbalsts Valkai". Visas organizatoriskās izmaksas sedz svētku rīkotāji! Katram turnīram būs
savs balvu fonds.
14.jūlijā notiks viens reitinga turnīrs – fināls pēc Latvijas Zolītes Federācijas Biedrības klasiskajiem
noteikumiem. Uz finālu automātiski kvalificējas 2/3 labākie spēlētāji no 13.jūlijā notikušā reitinga turnīra.
No Tautas klases turnīra - finālam kvalificējas 10 labākie spēlētāji par pazeminātu samaksu - 7.- Euro.
Finālam vēl var arī reģistrēties spēlētāji ,kas veic turnīra iemaksu 60 EUR apmērā. Reģistrācija uz šo
turnīru notiks sacensību vietā, dalības maksas 60 EUR no papildus reģistrācijas pilnībā tiks novirzīta
balvu fondam.
Dižsvētku turnīri notiek 2019. gada 13.,14.jūlijā Valkas kultūras namā. Reģistrācija no plkst. 9:009:50. Pirmās kārtas sākums plkst. 10:00.
Turnīra Galvenais tiesnesis Arnolds Strazdiņš, otrais tiesnesis Māris Koops. Tiesāšana būs datorizēta.

Turnīru norise
1.Katrs turnīrs ir atsevišķas sacensības. Pirmajā dienā reitinga turnīrā tiek spēlētas 8 kārtas, Finālā – 8
kārtas ar 28 partijām katrā kārtā
1.1. Reitinga turnīrā reitinga punkti tiek piešķirti 2/3 dalībnieku.
1.2. Tautas klases turnīrā izspēlēs 8 kārtas pa 24 partijām katrā kārtā.
1.3. Pirmajā turnīru dienā pēc 4. kārtas būs 1 stundas pārtraukums pusdienu ēšanai un pilsētas apskatei.
1.4. Kārtas ilgums ir noteikts 60 minūtes, izņemot pēdējo 8. kārtu, kurā tiek izspēlētas visas 28 (24)
partijas, ar noteikumu, ka kārta nepārsniedz pusotru stundu. 15 minūtes līdz katras kārtas beigām par to
tiek paziņots. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu kārtis dalīt vairs nedrīkst.
1.5. Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās pules, tad no šo puļu īpašnieka noraksta pa 1
punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.
1.6. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēl vienu spēlētāju, kas būs atbildīgs par pareizu spēles
lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētājiem pēc katra galda izspēles beigām.
1.7. Punktu skaitīšanas sistēma: tiek uzskaitīti punkti un žetoni, pie četrvietīga galda. Žetoni ir katrā kārtā
iegūto „+” vai „–„ summa, kas tiek pierakstīti spēles lapā pēc katras partijas. Ar punktiem tiek saprasts
pēc 28 ( 24 )izspēlētās partijas iegūtās vietas novērtējums – 1. vieta vislielākie „+”, pēdējā vieta –
vislielākie „-„. Par 1.vietu kārtā spēlētājam tiek ierakstīti 6 punkti, par 2.vietu - 4 punkti, par trešo - 2
punkti, par ceturto - 0 punktu. Ja vietas pie galda tiek dalītas, dalīti tiek arī punkti, respektīvi, ja pirmās un
otrās vietas ieguvējiem ir vienāda žetonu summa katrs saņem 5 punktiem, ja dalīta 2/3 vieta – katrs saņem
3 punktus, ja dalīta 3/4 – katrs pa 1 punktam. Ja visiem 4 dalībniekiem žetonu skaits ir vienāds – katram
tiek ierakstīti 3 punkti. Pie trīsvietīga galda 1. vieta - 6, 2.vietu – 4, 3.vietu-2, 1/2 vietu – 5, 2/3vietu -3.
1/3 vietu -4.
1.8. Turnīra norises telpās kategoriski aizliegts smēķēt! Smēķēt atļauts ārā, kur tam ir paredzēta speciāla
vieta.
1.9. 14.jūlija Fināla turnīrā varēs piedalīties:
1.9.1. 10 labākie 13.jūlija Tautas klases turnīra dalībnieki, kam organizatori nodrošina 50 EUR lielu
stipendiju katram. Ja kāds no viņiem nevēlas piedalīties turnīrā viņa tiesības iegūst nākošais labākais
spēlētājs.
1.9.2. tie spēlētāji, kuri ieguvuši reitinga punktus 13.jūlija reitinga turnīrā. Ja kāds no viņiem nevēlas
piedalīties 14.jūlija reitinga turnīrā viņa tiesības iegūst nākošais spēlētājs, kurš turnīrā bija aiz viņa.
1.9.3.par līdzdalību 14.jūlija reitinga turnīrā jāpaziņo un dalības maksa jāiemaksā ne vēlāk kā 30 min.
pirms 14.jūlija turnīru sākuma. Ja dalības maksa ir iemaksāta, bet dalībnieks turnīrā nepiedalās – tā netiek
atmaksāta ,bet tiek novirzīta balvu fonda palielināšanai.
Uzvarētāja noteikšana
2.Turnīru uzvarētāji tiks noteikti katrā turnīrā atsevišķi. Uzvar tie, kuri ieguvuši vislielāko punktu skaitu.
Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tie, kuriem ir lielāks žetonu skaits.
Spēles noteikumi
3. Spēlē pēc Latvijas Zolītes Federācijas Biedrības apstiprinātajiem zolītes noteikumiem, kas cita starpā
paredz:
3.1. 3 „pass” gadījumā tiek rakstīta pule. Ja pirms tam nav neizņemtu puļu (nedz kopējo, nedz personīgo)
un pie galda spēlē 4 spēlētāji, tiek rakstītas 2 pules, pie 3 vietīga galda -1 pule.
3.2. Personīgo puli liek „mazajam”- par iziešanu nevietā, par prasītā masta neuzlikšanu, ja nevietā paziņo
pass vai uzņem galdu pirms, kāds cits ir pateicis pass, vai piesaka zoli, pirms savas runāšanas kārtas.
Personīgo puli „Lielajam” liek- ja neuzlikts prasītais masts un kārtis ir apgrieztas, automātiski ir zaudēta

partija, bet 2 pules neliek. Ja pārkāpumu izdarījis kāds no „mazajiem” – „lielajam” ir tiesības atteikties no
spēles, gadījuma, ja ‘”mazais” savu kļūdu veic pēc tam, kad „mazajiem” ir jau 60, tad „mazajam” ir
personīgā pule, bet „lielais” vienalga ir zaudējis partiju un arī saņem personīgo puli. Vienlaicīgi par vienu
situāciju vairāk kā vienu personisko puli nepiešķir. Par nekorektu kāršu izdalīšanu izsaka brīdinājumu
personīgā pule rakstīta netiek, pie atkārtota pārkāpuma tiek izsaukts tiesnesis un spēlētājam tiek piešķirta
personīgā pule.Ja spēlētājs nau spējīgs izdalīt kārtis,viņš tiek diskvalificēts no tālākā turnīra gaitas.
3.3. „Lielajam” ir tiesības spēlēt ar atklātām kārtīm, nesaņemot personīgo „puli”.
3.4. „Lielajam” nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi – respektīvi tiek
skaitītas lielā iegūtās acis.
3.5. „Lielajam” un „mazajiem” savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos, iespējams spēli pabeigt
ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.
3.6. Jebkuras kārtis, kuras ir apgrieztas (galds vai stiķi) nav apskatāmas līdz pat partijas beigām, izņemot
pēdējo apgriezto stiķi. Šis noteikums attiecas arī uz dalītāju – spēlētāju, kas konkrēto partiju nespēlē.
„Lielais” noraktās kārtis vairs nevar skatīties, kā ir izspēlēta pirmā spēles kārts, par galda skatīšanos ir
personīgā pule.
3.7. Kāršu dalīšana var tikt veikta tikai pa 2 kārtīm! Uzsākot dalīt nepareizu kāršu skaitu, kārtis ir
obligāti jāpārdala.
3.8. Tiek spēlēta klasiskā Zolīte ar pulēm. ''Mazās'' vai „tumšās” zoles spēlētas netiek.
Balvas
4. Visa dalības maksa tiek nodota balvu fondā, kā arī tiek sponsorētas citas vērtīgas balvas no biedrības
"Atbalsts Valkai" un organizatorisks atbalsts no Valkas novada Domes. Būs medaļas ,diplomi mantiskas
un naudas balvas. Kā arī dažādas pārsteiguma balvas no organizatoru un sponsoru puses. Dalības maksas
summa tiks attiecīgi sadalīta uz turnīriem, pēc dalībnieku skaita attiecīgajā likmes turnīrā.
0-50 dalībnieki 6 vietas
51-60 dalībnieki 7 vietas
61-90 dalībnieku 8 vietas
virs 100 dalībnieka 10 vietas
5.1. 13.jūlija komandu turnīrā organizatori papildus naudas balvām, kas izriet no dalības maksām piešķirs
ne mazāk kā 300 EUR vērtas balvas labāko dalībnieku apbalvošanai.
5.2. 13.jūlija Tautas klases turnīrā 10 labākie dalībnieki katrs saņems 50 EUR stipendiju, lai palīdzētu
piedalīties 14.jūlija turnīrā. Ja kāds no 10 labākajiem spēlētājiem 14.jūlija turnīrā nepiedalās viņa
stipendiju un iespēju piedalīties turnīrā saņem nākošais labākais dalībnieks. Stipendiju izmaksās 14.jūlijā
īsi pirms reitinga turnīra sākuma.
5.3. 14.jūlija Valkas Zolītes Dižsvētku Fināla turnīra dalībniekiem papildus naudas balvām, kas izriet no
dalības maksām, organizatori piešķirs ne mazāk kā 500 EUR vērtas balvas, kas tiks sadalītas starp
labākajiem turnīra spēlētājiem.
Tiesāšana
6.1. Turnīra organizētāji ieceļ galveno tiesnesi un tiesnesi, kas atbild par spēles lapiņu izlikšanu, rezultātu
apkopošanu un apalvošanu.
6.2. Tiesnešiem ir tiesības piedalīties Turnīrā. Izņemot rezultātu ievadīšanas tiesnesi - operatoru.
6.3. Strīdu gadījumos dalībniekiem ir tiesības prasīt galvenajam tiesnesim izšķirt konfliktsituācijas.
Tiesneša lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Gadījumā, ja spēles gaitā izraisās strīds, kurā iesaistīts
galvenais tiesnesis – konfliktsituāciju izšķir otrs tiesnesis.
Izdevumi
7.1. Kanceleja (kopēšana, dalībnieku kartiņas, protokoli); tiesāšana; balvas; inventārs, kārtis – tiek segta
no organizatoru puses.

7.2. Dalības maksa jāieskaita biedrības “Atbalsts Valkai” bankas kontā, reģ. Nr. 40008063697, konts:
LV90UNLA0050001012299

Citi
8.1. Spēlētājs jebkurā brīdī var izstāties no turnīra pēc savas vēlēšanas, kā arī nepalikt uz otru dienu ,taču
ja viņš nebeidz dalību kādā no turnīriem, viņš neiegūst reitinga punktus. Par izstāšanos vēlams paziņot
tiesnešiem .
8.2. Gadījumā, ja kāds spēlētājs ir pārāk lielā alkohola reibumā, tad viņš var tik diskvalificēts, ja kaut vai
vienam spēlētājam pie galda tas ir nepatīkami, konsultējoties ar galveno turnīra tiesnesi.
8.3. Ja spēlētājs pēc kārtas nevar norēķināties un nespēj to izdarīt līdz nākamās kārtas sākumam, tas tiek
izslēgts no turnīra.
8.4. Par roku palaišanu turnīrā dalībnieki tiek diskvalificēti, kā arī tas var tikt ziņots LZFB izskatīšanai, ar
iespējamu diskvalifikāciju uz citiem turnīriem.
8.5. Pie galda spēlētāji partijas laikā neapspriež cita spēlētāja izdarītos gājienus, par šādu rīcību
spēlētājam var ielikt personīgo puli. Pēc partijas drīkst izdiskutēt, kā būtu iespējams partiju vinnēt.
SERVISS
9.1. Valkas kultūras namā Dižsvētku laikā varēs iegādāties gan siltos ēdienus, gan darbosies bufete.
9.2. Netālu būs iekārtota telšu vieta.
9.3. Dalībnieki varēs savlaicīgi rezervēt naktsmājas gan Valkā, gan Valgā, gan lauku viesu mājās dažādās
servisa un cenu kategorijās (Tūrisma informācijas biroja vadītāja v.i. Diāna Aņina, 64725522, 26446602,
tib@valka.lv). www.visit.valka.lv/
9.4. Galvenais tiesnesis Arnolds Strazdiņš -29235464, otrais tiesnesis Māris Koops -29424580.

