Mērsraga kausa izcīņa šautriņu mešanā 2015.
NOLIKUMS.
I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt šautriņu mešanu Mērsraga novada iedzīvotāju vidū un popularizēt aktīvu brīvā laika
pavadīšanu.
Noskaidrot Mērsraga novada spēcīgākos šautriņu metējus.
II. VADĪBA
Sacensības organizē Mērsraga novada Sporta organizators Ivars Indruškevičs.
Galvenais tiesnesis – Ivars Indruškevičs.
III. VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Mērsraga vidusskolas sporta zālē, 21.februārī, sacensību sākums 10:00. .
IV. FINANSU NOSACĪJUMI
Mērsraga kausa izcīņu šautriņu mešanā sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz
Mērsraga novads.
V. PIETEIKUMI
Sacensību dalībnieki piesakās sacensību dienā, līdz 10:00.
VI. DALĪBNIEKI
Sacensībā atļauts piedalīties jebkuram interesentam. Mērsraga kausa izcīņa tiek uzskatīta par atklātām,
un lai tajās piedalītos nav obligāts Mērsraga novada pieraksts. Sacensību dalībniekam jāievēro visas
savstarpējās pieklājības normas. Dalībnieka piedalīšanās nav pieļaujama, ja tas atrodas spēcīgā
alkoholisko vielu ietekmē, vai lietojis citas apreibinošas vielas. Par katru gadījumu lēmumu pieņem
sacensību galvenais tiesnesis, konsultējoties ar pārējiem sacensību dalībniekiem.
VII. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Mērsraga KAUSA IZCĪŅA šautriņu mešanā , sākas ar vienas 501 spēles izspēli. Labākie
astoņi dalībnieki turpina cīņu par kausu pēc izslēgšanas (kausu) sistēmas. Sacensību dalībnieki, kas
ieņem zemākas vietas pēc priekšsacīkstēm par astoto sacensības par kausu neturpina. Sacensību
dalībnieku saraksts tiek veidots pēc reitinga, sākot ar mazāko reitingu un beidzot ar reitingā augstāko
dalībnieku. Katrs dalībnieks savā sērijā izpilda piecus metienus. Uzvar dalībnieks, kurš ar mazāku
sēriju skaitu pirmais sasniedz 501 punktus. Ja divi, vai vairāki dalībnieki vienā sērijā vienlaicīgi
sasniedz 501 punktus, tad skatās, kurš no dalībniekiem iepriekšējā sērijā ir bijis tuvāk 501.
Sacensību izslēgšanas turnīrā
Ceturtdaļfināls: līdz divām uzvarām.
1. izspēle - 1 vieta cīnās ar astoto;
2. izspēle
2- 7
3. izspēle
3- 6
4. izspēle
4-5 .
Izspēles par 5 – 8 vietu līdz trīs uzvarām.
5. izspēle 1.izspēles zaudētājs – 4. izspēles zaudētājs
6. izspēle 2.izspēles zaudētājs – 3. izspēles zaudētājs
Pusfināls:
7. izspēle
1.izspēles uzvarētājs – 4. izspēles uzvarētāju
8. izspēle
2.izspēles uzvarētājs – 3. izspēles uzvarētāju
Izspēle par 7 vietu līdz četrām uzvarām.
9. izspēle
5.izspēles zaudētājs – 6. izspēles zaudētājs
Izspēle par 5 vietu līdz četrām uzvarām.
10. izspēle
5.izspēles uzvarētājs – 6. izspēles uzvarētāju
Izspēle par 3 vietu līdz četrām uzvarām.
11. izspēle
7.izspēles zaudētājs – 8. izspēles zaudētāju
Fināls līdz četrām uzvarām.
12. izspēle
7.izspēles uzvarētājs – 8. izspēles uzvarētāju
Sacensības vīriešiem un sievietēm notiek atsevišķi.
VIII. APBALVOŠANA
Pirmo vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām, diplomiem. Otro, trešo vietu ieguvējus ar
medaļām un diplomiem.

Informācija par turnīru un uzvarētāju foto tiks ievietots Mērsraga novada mājas lapā
www.mersrags.lv un Mērsraga avīzē.
Sīkāka informācija pie Mērsraga novada sporta organizatora Ivara
Indruškeviča, 26455993 e-pasts: ivars.indruskevics@mersrags.lv

