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Jānis Subatiņš 

 

Jēkabpils novada 2019. gada „zolītes” čempionāta 

NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevumi:   

1.1. Veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu Jēkabpils novada iedzīvotājiem; 

1.2. Veicināt sacensību garu un veselīgu konkurenci iedzīvotāju starpā; 

1.3. Noskaidrot labākos „zolītes” spēlētājus Jēkabpils novadā; 

1.4. Saliedēt Jēkabpils un citu novadu pagastu vai pilsētu iedzīvotājus. 

2.Vieta un laiks:   

Sacensības notiek 7.posmos, no kuriem 6 posmi paredzēti, lai noskaidrotu 32 labākos spēlētājus, 

kuri 7.posmā izspēlēs „finālposmu”.  Čempionāta norises laiks – no 2019. gada janvāra – 2019. 

gada maijam. 

Katrs posms  notiek kādā no Jēkabpils novada pagastiem: 

Reģistrēšanās sacensībām noslēdzas 15 min. pirms attiecīgā posma sākuma  (reģistrēšanās notiek 

attiecīgajā sacensību  posma norises vietā). 

1. posms Ābeļu pagasta pamatskolā 11. janvārī plkst. 19:00; 

2. posms Kalna pagasta kultūras namā (Dubultos) 1.februārī plkst. 19:00;  

3. posms Leimaņu tautas namā 22.februārī plkst. 19:00; 

4. posms Zasas kultūras namā 15.martā plkst. 19:00; 

5. posms Dignājas pamatskolā 5.aprīlī plkst. 19:00; 

6. posms Rubenes kultūras namā 26.aprīlī plkst. 19:00; 

7. posms (FINĀLS) Dunavas kultūras namā 10.maijā plkst. 19:00. 

3.Sacensības vada:   

Galvenie tiesneši – Baiba Čākure Tālr.28677242 (Jēkabpils novada sporta pasākumu 

organizatore) sadarbībā ar katra pagasta (kurā notiek sacencību posms) pārvaldi. 

4.Sacensību dalībnieki:  

4.1. Ikviens Jēkabpils novada iedzīvotājs/a, iepriekš piesakoties, kuru pagastu pārstāvēs 

(čempionāta laikā drīkst pārstāvēt 1 pagastu, to nedrīkst mainīt), kā arī dalībnieki no citiem 

novadiem vai pilsētām. 

4.2. Pasākuma pieteikumā (pasākuma vietā) katram dalībniekam ar parakstu jāapliecina, ka viņš 

uzņemas atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī par drošības un 

kārtības noteikumu ievērošanu. 

5.Sacensību izspēles sistēma:  

5.1. Sacensības izspēles sistēma: 

 katrā posmā tiks aizvadītas 6 kārtas, katrā kārtā tiks izspēlētas 20 partijas; 

 pirmajā kārtā dalībnieki tiek salozēti pēc nejaušības principa, savukārt pēc katra posma 

labāko punktu guvēji sacenšas ar labākajiem. 

 pēc katras kārtas tiks summēti iegūtie punkti, posmā uzvarēs spēlētājs, kuram pēc 6 

kārtām būs visvairāk punktu. 

 Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram vairāk 1. vietu, ja 

tās ir vienāda skaita, tad skatās 2. vietas utt.   



6.Dalībnieku un pagastu vērtēšana un apbalvošana: 

6.1. Kopvērtējuma individuālā ieskaite: 

6.1.1. Individuālajā ieskaitē tiek ņemti vērā 4 labākie posmi; 

6.1.2. Par uzvaru posmā spēlētājs saņem 1 punktu, par 2. vietu 2 punktus... (kuru vietu 

ieņem, tik punktus saņem); 

6.1.3. Kopvērtējumā uzvar spēlētājs, kuram pēc 6 posmiem vismazāk punktu (tiek ņemti 

vērā 4 labākie posmi) 

6.1.4. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram vairāk 1. 

vietu, ja tās ir vienāda skaita, tad skatās 2. vietas utt. 

6.1.5. Lai spēlētājs tiktu iekļauts kopvērtējumā, viņam obligāti jāpiedalās 4 posmos (kopā 

6 posmi) 

            6.1.6. Finālā piedalās 32 labākie dalībnieki (tiek ņemti vērā 4 labākie posmi). 

 

6.2.  Pagastu ieskaite: 

6.2.1. Katrā posmā ņem vērā 4 katra pagasta labākos spēlētājus (ja vairākiem pagastiem ir 

mazāk par 4 spēlētājiem, tad no šiem pagastiem augstāku vietu ieņem pagasts, kuram ir 3 

spēlētāji, tad 2 spēlētāji, tad 1 spēlētājs); 

 6.2.2. Pēc katra posma labākajam pagastam dod 1 punktu, sliktākajam – 7 punktus (vai 

tik cik pagastu piedalās); 

6.2.3. Kopvērtējumā (pēc 6 posmiem) uzvar pagasts, kuram vismazāk punktu (tiek ņemti 

vērā 6 posmi); 

6.2.4. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem pagasts, kuram bijis 

visvairāk 1. vietu, ja arī tās ir vienāda skaita, tad skatās 2. vietu skaitu utt., ja arī tad to 

nevar noteikt, tad tiek ņemti vērā 4 pagasta labāko spēlētāju punktu kopsumma, ja arī tā ir 

vienāda, tad augstāku vietu ieņem pagasts, kuram nākošais spēlētājs ieņem augstāku 

vietu.  

 

6.3. Apbalvošana 

 Pēc katra posma tiks apbalvoti labākie 3 šī posma spēlētāji ar Jēkabpils novada 

pašvaldības sarūpētajām balvām; 

 Finālposmā tiks apbalvoti kopvērtējuma 6 labākie individuālie spēlētāji un labākais 

pagasts tiks pie ceļojošā kausa; 

 Ceļojošais kauss līdz nākamā gada zolītes čempionāta 6.posmam atrodas pie uzvarētāju 

komandas. 

 Finālposma labākie 6 spēlētāji atsevišķi tiks apbalvoti ar piemiņas balvām no Jēkabpils 

novada pašvaldības; 

 Katrā posmā tiks nodrošināts „zviedru” galds, pie kura dalībnieki starp sacensību kārtām 

varēs iestiprināties. 

7. Dalības maksa zolītes čempionātā: 

7.1. Jēkabpils novada iedzīvotājiem– BEZ MAKSAS 

7.2. Dalībniekiem pārstāvot citu novadu vai pilsētu dalības maksa– 2,00 EUR 

 

Jēkabpils novada sporta pasākumu organizatore 

Baiba Čākure 


