
Valkas novada 1. Zolītes kausa izcīņa 

/reitinga turnīrs/ 

NOLIKUMS 

 

Sacensību dalībnieki 

 

   Jebkurš dalībnieks, kas prot spēlēt zolīti un līdz turnīra sākumam ir iemaksājis dalības 

maksu.Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadu vecumu, drīkst piedalīties tikai ar vecāku klātbūtni. 

 

Sacensību vieta un laiks 

 

               “Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pag., Valkas nov.(5km no Valkas)  7 etapos – 02.09., 7.10., 

4.11.2017, 6.01., 3.02., 3.03., 7.04.2018 (mēnešu pirmajā sestdienā). Sākums plkst. 10.00, reģistrācija no 

9.15 līdz 9.50 

 

Sacensību organizācija 

 

                Sacensības organizē biedrība “Atbalsts Valkai” sadarbībā ar Valkas novada domi. Organizators 

katrā turnīrā nodrošina papildus naudas balvu 200.-EUR apmērā. Galvenais tiesnesis Māris Koops, 

mob.tel.29424580, maris.koops@valka.lv 

 

Dalības maksa 

 

                 Dalības maksa katram turnīram – 20.-EUR, likme 1 EUR punktā. Katra dalības maksa tiek 

sadalīta: 11,50 EUR – turnīra balvu fondā, 5.-EUR – ēdināšanas talons, 2.-EUR – kopvērtējuma balvu 

fondā, 1,50 EUR – organizatoriskie izdevumi (kārtis, kauss, medaļas u.c.) 

Turnīra norise 

                Reitinga turnīrā tiek spēlētas 7 kārtas ar 28 partijām katrā kārtā. Kārtas ilgums ir noteikts 60 

minūtes, izņemot pēdējo 7. kārtu, kurā tiek izspēlētas visas 28 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.  

  Ja pēc kārtas beigām paliek neizspēlētas personīgās pules, tad no šo puļu īpašnieka noraksta pa 1 

punktam par labu pārējiem dalībniekiem pie spēļu galda.  

  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.  

  Punktu skaitīšanas sistēma: 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 28 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. 

  Turnīra norises telpās kategoriski aizliegts smēķēt! Smēķēt atļauts ārā, kur tam ir paredzēta speciāla 

vieta. 

  Uzvar dalībnieks, kurš  ieguvis vislielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu 

ieņem tas, kuram ir lielāks žetonu skaits.  

  Kopvērtējumā vērtē piecus (5) labākos rezultātus. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem 

tas, kuram ir lielāks žetonu skaits. Kopvērtējuma tabula būs redzama Valkas novada mājas lapā 

www.valka.lv sadaļā sports/ nolikumi, rezultāti, 2017 
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Spēles noteikumi 

1. Spēlē pēc Latvijas Zolītes Federācijas Biedrības apstiprinātajiem zolītes noteikumiem, kas cita starpā 

paredz:  

1.1. 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. 

1.2. 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, 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 nav spējīgs izdalīt kārtis, viņš tiek diskvalificēts no tālākā turnīra gaitas. 

1.3. „Lielajam” ir tiesības spēlēt ar atklātām kārtīm, nesaņemot personīgo „puli”.  

1.4. „Lielajam” nometot kārtis tiek fiksēts tāds rezultāts, kāds ir uz konkrēto brīdi – respektīvi tiek 

skaitītas lielā iegūtās acis.  

1.5. „Lielajam” un „mazajiem” savstarpēji vienojoties, laika ekonomijas nolūkos, iespējams spēli pabeigt 

ātrāk ar visus apmierinošu rezultātu.  

1.6. 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. 

1.7. Kāršu dalīšana var tikt veikta tikai pa 2 kārtīm! Uzsākot dalīt nepareizu kāršu skaitu, kārtis ir 

obligāti jāpārdala.  

1.8. Tiek spēlēta klasiskā Zolīte ar pulēm. ''Mazās'' vai „tumšās” zoles spēlētas netiek.  

Balvas 

         Katrā turnīrā un kopvērtējumā tiek apbalvoti 1.-6.vietu ieguvēji. Naudas balvas procentuāli tiek 

sadalītas: 1.vieta – 40%, 2.v.-25%, 3.v.-15%, 4.v.-10%, 5.v.-7% un 6.v.-3%. Kopvērtējuma uzvarētājs 

saņem kausu, 1.-3.vietu ieguvēji diplomus un medaļas. Kopvērtējuma balvu fonds var tikt papildināts ar 

sponsoru līdzekļiem. 

Tiesāšana 

  Turnīra galvenais tiesnesis un tiesnesis atbild par spēles lapiņu izlikšanu, rezultātu apkopošanu un 

apalvošanu. Tiesnešiem ir tiesības piedalīties turnīrā, izņemot rezultātu ievadīšanas tiesnesi - operatoru. 

  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. 

 

 

Citi noteikumi 

 

   Spēlētājs jebkurā brīdī var izstāties no turnīra pēc savas vēlēšanas, taču ja viņš nebeidz dalību  kādā no 

turnīriem, viņš neiegūst reitinga punktus. Par izstāšanos vēlams paziņot tiesnešiem . 

    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. 

    Ja spēlētājs pēc kārtas nevar norēķināties un nespēj to izdarīt līdz nākamās kārtas sākumam, tas tiek 

izslēgts no turnīra. 



    Par roku palaišanu turnīrā dalībnieki tiek diskvalificēti, kā arī tas var tikt ziņots LZFB izskatīšanai, ar 

iespējamu diskvalifikāciju uz citiem turnīriem.  

    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 

     Saieta namā “Lugažu muižā” turnīra laikā varēs iegādāties gan siltos ēdienus, gan darbosies bufete. 

 Dalībnieki varēs savlaicīgi rezervēt naktsmājas gan Valkā, gan Valgā, gan lauku viesu mājās dažādās 

servisa un cenu kategorijās (Tūrisma informācijas biroja vadītājs Dainis Čapiņš, 64725522, 26446602, 

tib@valka.lv). www.visit.valka.lv/ 
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