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2.LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS ZOLĪTĒ STUDENTIEM
NOLIKUMS
Turnīra mērķi:

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Labāko zolītes spēlētāju noskaidrošana starp Latvijas un Latvijā studējošajiem studentiem;
Latvijas un Latvijā studējošo studentu saliedētības stiprināšana un savstarpējo attiecību uzlabošana sportiskā garā;
Latviešu tradicionālās kāršu spēles zolītes kā Latvijas kultūras elementa un prāta spēles popularizēšana jauniešu vidū.

Vieta un laiks:

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Sacensības norisināsies Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā;
Norises datums: 2016.gada 26.novembrī;
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45;
Čempionāta sākums plkst. 11:00.

Dalībnieki un pieteikšanās:

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Čempionātā var piedalīties ikviens Latvijā studējošs Latvijas vai ārvalstu students, klātienē obligāti uzrādot derīgu studentu apliecību;
Čempionāta dalībniekiem jāievēro zolītes jeb zoles spēles noteikumi, spēles ētika un šī nolikuma prasības;
Lai pieteiktos čempionātam, līdz 25.11.2016. plkst.17:00 nepieciešams atsūtīt informāciju par studenta vārdu, uzvārdu, kursu, fakultāti
un universitātes nosaukumu uz info@zolmaniem.lv norādē minot “studentu_cempionats”. (Reģistrēties varēs arī klātienē – pirms
čempionāta sākuma.)

Čempionāta vadība:

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Čempionātu organizē Biedrība Latvijas zolītes federācija (Reģ. Nr. 40008225767);
Čempionātu vada galvenais tiesnesis, kurš ir tiesīgs vienpersoniski izšķirt visus iesniegtos strīdus un protestus;
Čempionāta galvenais tiesnesis – Mārtiņš Plēsums, info@zolmaniem.lv.

Čempionāta norises kārtība:

5.

Čempionāts norisinās pēc aktuālajiem zoles noteikumiem, kas ir pieejami interneta vietnē www.zolmaniem.lv sadaļā „Par zoli” 
„Zoles noteikumi”;
Tiek spēlēta klasiskā zole ar pulēm un bez mazajām zolēm;
Spēlētāji pie galdiem tiek sadalīti pa trīs vai pa četri, ko nosaka tiesnesis, ievērojot dalībnieku skaitu;
Turnīrs notiek vienu dienu ar 5 kārtām. Laika ierobežojums katrai kārtai – 60 minūtes. Katrā kārtā tiek izspēlētas 24 partijas. Ja 60
minūšu laikā netiek izspēlētas 24 partijas, tad pēc 60.minūtes tiek izspēlēta vēl viena – pēdējā partija;
Čempionāta norises grafiks*:
Dalībnieku reģistrācija
10:00 – 10:45
3.kārta
13:30 – 14:30
Pārtraukums
14:30 – 14:45
Turnīra atklāšana
10:45 – 11:00
4.kārta
14:45 – 15:45
1.kārta
11:00 – 12:00
Pārtraukums
15:45 – 16:00
Pārtraukums
12:00 – 12:15
5.kārta
16:00 – 17:00
2.kārta
12:15 – 13:15
Rezultātu apkopošana
17:00 – 17:10
Pārtraukums
13:15 – 13:30
Apbalvošana
17:10 – 17:20

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

* - čempionāta norises grafikā var tikt veiktas nelielas izmaiņas.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

Pēc 24.izspēlētās partijas personīgās pules spēlētājiem tiek norakstītas tā, ka par katru personīgo puli tās īpašnieks piešķir visiem
pārējiem spēlētājiem katram pa vienam punktam;
Pirmajā kārtā spēles partnerus pie katra galdiņa izlozē tiesnesis;
Pēc pirmās kārtas uz katru nākošo kārtu spēlētāji pa galdiem tiek sadalīti pēc iegūto lielo punktu kopsummas no iepriekšējām kārtām,
t.i., labākie spēlē ar labākajiem. Lielo punktu sadale pie galda: 1.vieta – 6p; 2.vieta – 4p; 3.vieta – 2p un 4.vieta – 0p. Ja divi vai vairāki
spēlētāji pie viena galda dala vietu, tad lielos punktus skaita kopā un dala ar attiecīgo spēlētāju skaitu;
Pirmās partijas dalītāja izloze, notiek velkot kārtis. Kārtis aizsegtā veidā tiek izklātas uz galda un katrs spēlētājs izvelk pa vienai kārtij.
Stiprākās kārts īpašnieks ir pirmais dalītājs. Vājākās kārts īpašnieks veic punktu pierakstīšanu spēles protokolā vai, savstarpēji
vienojoties, kāds cits no spēles dalībniekiem;
Nepareizas kāršu izdalīšanas gadījumā dalītājs atkārto dalīšanu līdz izdala kārtis pareizi;
Pie dalījuma, kad neviens neņem augšā, pieraksta vienu kopējo puli (ja spēlē 4 spēlētāji un nav atvērtu puļu, tad pieraksta 2 pules);
Spēles protokolu paraksta visi spēles dalībnieki;
Spēles protokolu tiesnešu kolēģijai iesniedz attiecīgās kārtas uzvarētājs.

Dalība čempionātā:

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Piedalīšanās čempionātā dalībniekiem ir bez maksas un dalībnieki spēlē bez likmes punktā;
Izdevumus, kas saistīti ar turnīra rīkošanu un tam nepieciešamajām telpām, galdiem un krēsliem, kā arī informatīvo atbalstu nodrošina
Rīgas Stradiņa universitātes studentu parlaments sadarbībā ar Latvijas Augstskolu sporta savienību;
Izdevumus, kas saistīti ar turnīra norisi – galvenais tiesnesis, galvenā tiesneša vietnieks un tiesnešu palīgi, kauss, medaļas, kāršu
komplekti un citas tamlīdzīgas organizatoriskas lietas nodrošina Latvijas zolītes federācija sadarbībā ar ZOLMANIEM, SIA.

Apbalvošana:

7.
7.1.

Čempionāta uzvarētājs saņems kausu, 1.-3. vietas ieguvēji saņems medaļas un diplomus, kā arī pārsteiguma balvas no čempionāta
atbalstītājiem. Čempionāta dalībniekiem vēl tiks piešķirtas īpašas pārsteiguma nominācijas un arī balvas no čempionāta atbalstītājiem.
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