LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

Raiņa iela 11a, Lielvārdes novads, Lielvārde, LV-5070, Reģ.Nr. 90000024489
e-pasts: dace.nikolaisone@lielvarde.lv, tālrunis: 25450061

Lielvārdes novada svētki 2017 „Zīmju ceļš Laimas zīmē”
Zolītes turnīrs
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevumi
1.1. Popularizēt kāršu spēles zolītes spēli.
1.2. Organizēt zolītes sacensības, ievērojot godīgas spēles principus.
1.3. Ieinteresēt mazāk aktīvos novada iedzīvotāju iesaisti svētku pasākumos.
2. Sacensību vadība
2.1. Zolītes turnīru “Lielvārdes novada svētki 2017” organizē Lielvārdes novada
pašvaldība.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis ir Lielvārdes novada pašvaldības sporta darba
organizators Reinis Otisons (28398059, reinis.otisons@lielvarde.lv).
3. Laiks un vieta
3.1. Turnīra norises laiki un vietas:
3.1.1. 2017.gada 15.jūlijā, sākums 12.00. Spēles notiks Jumpravas kultūras namā.
3.1.2. 2017.gada 22.jūlijā, sākums 12.00. Spēles notiks Lēdmanes pamatskolā.
3.1.3. 2017.gada 30.jūlijā, sākums 12.00. Spēles notiks pie Lielvārdes novada Sporta
centrā.
4. Dalībnieki
4.1. Dalībnieki ir jebkurš spēlētājs kas ir veici reģistrāciju.
4.2. Spēlētāji, pieteikumā, ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst
tam, lai piedalītos sacensībās.
4.3. Spēlētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, pie komandas pieteikuma jāpievieno
rakstiska vecāku atļauja (1. pielikums), kas apliecina, ka viņi neiebilst pret dalību
turnīrā.
5. Pieteikšanās
5.1. Turnīrā piedalās spēlētāji, kuri iesūtījušas pieteikumu līdz 2017.gada 27.jūlijam,
pulksten 23.59 (Vārdu, uzvārdu, e-pasts, tel.nr.) uz e-pastu reinis.otisons@lielvarde.lv
vai reģistrējoties sacensību dienā no 12.00 līdz 12.30.
5.2. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta elektroniski uz e-pastu reinis.otisons@lielvarde.lv.
Neskaidrību gadījumā - zvanīt 28398059, Reinis Otisons.
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6. Finanses
6.1. Dalība sacensībās ir bezmaksas.
7. Norise
7.1. Sacensības notiek 6 kārtās. Katra kārta sastāv no 24 izspēlēm (partijām). Pie katra
galda spēlē 4 spēlētāji.
7.2. Katras kārtas izspēles laiks 45 minūtes, izņemot pēdējo 6.kārtu, kur tiek izspēlētas
visas 24 partijas, ar noteikumu, ka 6.kārta nepārsniedz 60 minūtes. 15 minūtes līdz
kārtas beigām par to tiek paziņots. Pēc paziņojuma par kārtas noslēgumu kārtis dalīt
vairs nedrīkst.
7.3. Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās „pules”, tad no šo „puļu”
īpašnieka noraksta pa 1 punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.
7.4. Pirmajā kārtā dalībnieki pa galdiem, tiek sēdināti izlozes kārtībā. Nākamajās kārtās
dalībnieki sēž saskaņā ar iepriekšējo kārtu punktu un žetonu rezultātu, kas iegūts
saskaņā ar 7.6. punktu.
7.5. Pirms sākt spēli dalībnieki no sava vidus izvēlās vienu, kas būs atbildīgs par pareizu
spēles lapas aizpildīšanu un nodošanu organizētājiem pēc katra galda izspēles beigām.
7.6. Punktu skaitīšanas sistēma:
7.6.1. Tiek uzskaitīti punkti un žetoni. Žetoni ir katrā kārtā iegūto „ + ” vai „ - ”
summa, kas tiek pierakstīti spēles lapā pēc katras partijas. Ar punktiem tiek
saprasts pēc 24 izspēlētās partijas iegūtās vietas novērtējums – 1.vieta
vislielākie „ + ”, pēdējā vieta – vislielākie „ - ”.
7.6.2. Par 1.vietu kārtā spēlētājam tiek ierakstīti 6 punkti, par 2.vietu – 4 punkti, par
trešo – 2 punkti, par ceturto – 0 punktu. Ja spēlē 3 cilvēki, 0 punkti nav –
3.vietas ieguvējs analoģiski saņem 2 punktus.
7.6.3. Ja vietas pie galda tiek dalītas, tiek dalīti arī punkti, respektīvi, ja pirmās un otrās
vietas ieguvējiem ir vienāda žetonu summa katra saņem pa 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 2 punkti.
7.7. Uzvarētājs ir spēlētājs kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Vienāda punktu
skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas, kuram ir lielāks žetonu skaits.
8. Spēles noteikumi
8.1. Tiek ievēroti klasiskie zoles noteikumi, kas cita starpā paredz:
8.1.1. „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”.
8.1.2. Spēlētājs, kurš iziet ar savu kārti ārpus kārtas, neuzliek prasīto kārti, ja tāda
viņam ir , nepareizi paziņo lēmumu spēlēt vai pasēt, saņem personisko „puli”.
Ja pārkāpumu izdarījis kāds no „mazajiem”- „lielajiem” ir tiesības atteikties no
spēles. Vienlaicīgi par vienu situāciju vairāk kā vienu personisko „puli”
nepiešķir. Par nekorektu kāršu izdalīšanu personīgā „pule” rakstīta netiek.
8.1.3. „Lielajam” nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi –
respektīvi tiek skaitītas lielā iegūtā acis.
8.1.4. Lielajiem un mazajiem savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos,
iespējams spēli pabeigt ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.
8.1.5. Jebkuras kārtis, kuras ir apgrieztas (galds vai stiķi) nav apskatāmas līdz partijas
beigām, izņemot pēdējo apgriezto stiķi. Šis noteikums attiecas arī uz dalītāju –
spēlētāju, kas konkrēto partiju nespēlē.
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8.1.6. Kāršu dalīšana var tikt veikta pa 2 vai 4 kārtīm. Uzsākot dalīt nepareizu kāršu
skaitu, kārtis ir obligāti jāpārdala.
8.1.7. Mazā vai „tumšās” zoles spēlētas netiek.
8.2. Tiesneša funkcijā ietilpst spēles lapu izlikšana pirms katras kārtas.
8.3. Strīdus gadījumos dalībniekiem ir tiesības prasīt tiesnesim izšķirt konfliktsituācijas.
Tiesneša lēmums ir galējs un nepārsūdzams. Gadījumā, ja spēles gaitā izraisās strīds,
kur iesaistīts tiesnesis, konfliktsituāciju izšķir no malas pieaicināts zoles eksperts.
8.4. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina,
savstarpēji vienojoties. Visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem
galvenais tiesnesis.
9. Nodrošinājums
9.1. Lielvārdes novada pašvaldība nodrošina piemērotas telpas, apbalvojumus, u.t.t.
9.2. Turnīra informācijas atspoguļošanu www.facebook.com/LielvardeSporto, Lielvārdes
novada mājas lapā www.lielvarde.lv sadaļā SPORTS, pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Lielvārdes novada ziņas”.
9.3. Komandas pašas sedz izdevumus, kas radušies ar piedalīšanos, individuālo inventāru
un nokļūšanu uz spēlēm.
9.4. Spēlētāji par savas veselības stāvokli sacensībās atbild paši un to ar savu parakstu
apliecina komandas vārdiskajā pieteikumā.
10. Apbalvošana
10.1. Spēlētāji, kuri iegūs 1.-3. vietai, tiks apbalvoti ar kausiem, kā arī dažādām
specbalvām.
10.2. Visu trīs posmu kopvērtējuma labākā spēlētāja un spēlētājs tiks apbalvoti ar kausiem,
kā arī dažādām specbalvām.
11. Spēļu sodi
11.1. Par jebkura dalībnieka vēršanos ar rupjiem vārdiem, draudiem vai agresīvu uzvedību
pret jebkuru citu dalībnieku spēles laikā spēles dalībnieks tiek izslēgts no turnīra.
11.2. Par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā spēles laikā spēles dalībnieki tiek
diskvalificētas no turnīra.
11.3. Par sekretariāta un organizatoru fizisku, morālu aizskaršanu (tīšu sitienu, grūdienu,
drēbju plēšanu, lamāšanos) dalībnieks tiek diskvalificētas no turnīra.
11.4. Par atrašanos alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā spēļu laikā spēles dalībnieks
saņem diskvalifikāciju no turnīra.
11.5. Par tīšu sacensību norises vietas inventāra, aprīkojuma bojāšanu dalībniekam sods
pēc nodarītā lieluma.
12. Citi noteikumi
12.1. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus un
fotogrāfijas publiskajos masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas ar tajās redzamajām
personām.
13. Informācija
13.1. Turnīra nolikums, izspēles kārtība, rezultāti un cita informācija ir atrodama
www.facebook.com/LielvardeSporto, Lielvārdes novada mājas lapā
www.lielvarde.lv/SPORTS.
Atcerieties, ka sacensību laikā ir jāciena sacensību organizatori!
Respektēsim un cienīsim cits citu, tad arī visiem kopā mums būs veiksmīgs un labs turnīrs!
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Sagatavoja
Lielvārdes novada sporta darba organizators
Reinis Otisons
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1. pielikums

Atļauja
Es ar savu parakstu apliecinu, ka atļauju savam bērnam piedalīties kāršu spēles Zolīte
turnīrā “Lielvārdes novada svētki 2017”, kas norisināsies Lielvārdēs novadā 2017.gada __.jūlijā.
Ar pasākuma nolikumu esmu iepazinies un mana bērna veselība ļauj piedalīties turnīrā, kā arī
uzņemos pilnu atbildību par bērna dalību turnīrā.

Dalībnieka vārds, uzvārds: .....................................................
Dzimšanas datums: ................................................................
Dzīvesvietas adrese ..........................................................................................
Vecāka vai likumiskā aizbildņa vārds, uzvārds ...............................................
Telefona nr. ..............................................
Datums: ....................................... Paraksts: ..................................

