Premjerlīgas sacensības notiek divos posmos. Pirmais posms ir apakšgrupas spēles, bet otrais
posms ir izslēgšanas spēles. Sacensības notiek visu 2018. gadu ar noslēdzošajām izslēgšanas
spēlēm 2018. gada 8. decembrī, kad tiks izspēlētas izslēgšanas spēles. Izslēgšanas spēles ¼
fināli, ½ fināli, par 3. vietu un fināls tiks translētas kluba Youtube kanālā. Ģērbšanās stils
apakšgrupu spēlēs ir brīvs, bet izslēgšanas spēlēs klubu kreklos un atbilstoši Darts etiķetei.

Dalībnieki
Premjerlīgas dalībnieki ir 14 (četrpadsmit) šautriņu mešanas sporta kluba “Asās Adatas” spēlētāji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žanis Buklovskis
Jurijs Botvinko
Uldis Zeitmanis
Denijs Nērings
Ieva Brikmane-Buklovska
Haralds Trankals
Vladislavs Stebunovs
Oskars Konno
Kirils Staruhins
Atis Bialkovskis
Aleksandrs Līgotnis
Valters Melderis
Ralfs Bialkovskis
Zigmunds Krauklis

Spēles sācēja noteikšanas noteikumi
Lai noteiktu, kurš spēlētājs sāks spēli, tad abi spēlētāji met pa centru. Pēc katra metiena šautra
tiek izņemta no mērķa. Skaitās tikai Centra (25) vai Buļļa (50) sektori.
Ja abi spēlētāji ir iemetuši līdzīgi, tad tiek veikta atkārtota mešana pa centru apgrieztā secībā.
Pārmešana notiek, ja abi spēlētāji nav trāpījuši nedz Centra (25) nedz Buļļa (50) sektorā vai abi ir
trāpījuši Centra (25) sektorā vai abi ir iemetuši Buļļa (50) sektorā vienas metiena sērijas ietvaros.
Ja viens spēlētājs ir iemetis Bulli un otrs ārpus centra vai Centra sektorā, tad spēli sāk, tas kurš
iemeta Buļļa sektoru.
Ja viens spēlētājs ir iemetis Centra sektorā un otrs ārpus centra sektora, tad spēli sāk, tas kurš
iemeta Centra sektorā.

Apakšgrupas izspēļu kārtība (pirmais posms)
•

Visi spēlētāji ir ielozēti vienā apakšgrupā secīgi pēc nejaušības principa

•

Apakšgrupas ietvaros katrs spēlētājs izspēlē 26 (divdesmit sešas) spēles - katrs ar katru
divas reizes

•

Visas spēles tiek spēlētas līdz 6 (sešu) legu uzvarai - “best of 11 legs”

•

Katras spēles sācēju nosaka metot pa centru pēc spēles sācēja noteikšanas noteikumiem

•

Par katru uzvaru tiek piešķirts 1 (viens) punkts

•

Par zaudējumu tiek piešķirti 0 (nulle) punkti

•

Apakšgrupu spēlēs tiek uzskaitīta kopējā vinnēto un zaudēto legu attiecība

•

Ieņemtās vietas noteikšana apakšgrupā:
o

•

Augstāk ir tas spēlētājs, kuram ir lielāks punktu skaits (vairāk vinnētas spēles)

Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās:
o

Kopējo legu attiecību (+/-) - augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir labāka
attiecība

o

Ja legu attiecība ir vienāda diviem spēlētājiem, tad augstāku vietu ieņem tas, kurš ir
vinnējis abas savstarpējās spēles. Ja katrs spēlētājs ir vinnējis pa vienai spēlei, tad
seko pārspēle.

o
•

Ja legu attiecība ir vienāda trīs vai vairāk spēlētājiem, tad seko pārspēle.

Pārspēlē vienlaicīgi piedalās visi spēlētāji starp kuriem izšķiras vietu izkārtojums
o

Pārspēlē tiek spēlētas 3 (trīs) sērijas summa

o

Pārspēles sācēju nosaka metot pa centru - precīzākais izvēlas, kurš viņš būs
mešanas secībā

o

Visi iesaistītie spēlētāji met secīgi sākumā pirmo sēriju, tad otro un tad trešo

o

Augstāku vietu ieņem tas, kurš iemet visvairāk punktus

o

Ja pēc trīs sērijām diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad
spēlētāji met ceturto sēriju, ja arī tad ir vienāda summa, tad piekto sēriju un tā līdz
tiek noskaidrota galējā vietu secība.

•

Pēc visu apakšgrupu spēļu pabeigšanas 12 (divpadsmit) labākie spēlētāji kvalificējas
otrajam posmam - izslēgšanas spēlēm

Izslēgšanas izspēļu kārtība (otrais posms)
•

4 (četri) labākie spēlētāji kuri pēc apakšgrupu spēlēm ieņem 1. līdz 4. vietu automātiski
kvalificējas izslēgšanas spēļu ¼ fināliem.

•

8 (astoņi) spēlētāji kuri pēc apakšgrupu spēlēm ieņem 5. līdz 12. vietu automātiski
kvalificējas izslēgšanas spēļu 1/8 fināliem

•

Izslēgšanas spēļu kārtā tiks noteikts katrs no 1. līdz 12. vietas ieguvējs.

•

Katras spēles sācēju nosaka metot pa centru pēc spēles sācēja noteikšanas noteikumiem

•

Pirmās izslēgšanas spēļu kārtas (1/8 fināli) spēles – līdz 6 legu uzvarai:

•

•

o

1. spēle – 8. un 9. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

2. spēle – 5. un 12. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

3. spēle – 6. un 11. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

4. spēle – 7. un 10. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

Otrās izslēgšanas spēļu kārtas (1/4 fināli) spēles – līdz 10 legu uzvarai:
o

5. spēle – 1. spēles uzvarētājs un 1. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

6. spēle – 2. spēles uzvarētājs un 4. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

7. spēle – 3. spēles uzvarētājs un 3. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

o

8. spēle – 4. spēles uzvarētājs un 1. vieta pēc apakšgrupu spēlēm

Spēlēs par 9. – 12. vietu savā starpā tiekas 1/8 finālu zaudētāji. Spēļu pārus nosaka pēc to
ieņemtās vietas pēc apakšgrupu spēlēm – līdz 6 legu uzvarai
o

9. spēle – augstākā vieta pret zemāko vietu pēc apakšgrupu spēlēm (tiek spēlēts
paralēli 5. spēlei)

o

10. spēle – otra augstākā vieta pret trešo augstāko vietu pēc apakšgrupu spēlēm
(tiek spēlēts paralēli 5. spēlei)

•

•

o

11. spēle par 11. vietu – 9. un 10. spēles zaudētāji (tiek spēlēts paralēli 6. spēlei)

o

12. spēle par 9. vietu – 9. un 10. spēles uzvarētāji (tiek spēlēts paralēli 7. spēlei)

Trešās izslēgšanas spēļu kārtas (1/2 fināli) spēles – līdz 10 legu uzvarai
o

13. spēle – 5. un 6. spēles uzvarētāji

o

14. spēle – 7. un 8. spēles uzvarētāji

Spēlēs par 5. – 8. vietu savā starpā tiekas 1/4 finālu zaudētāji spēļu pārus nosakot pēc to
ieņemtās vietas pēc apakšgrupu spēlēm – līdz 6 legu uzvarai
o

15. spēle – augstākā vieta pret zemāko vietu pēc apakšgrupu spēlēm (tiek spēlēts
paralēli 13. spēlei)

o

16. spēle – otra augstākā vieta pret trešo augstāko vietu pēc apakšgrupu spēlēm
(tiek spēlēts paralēli 13. spēlei)

•

o

17. spēle par 7. vietu – 15. un 16. spēles zaudētāji (tiek spēlēts paralēli 14. spēlei)

o

18. spēle par 5. vietu – 15. un 16. spēles uzvarētāji (tiek spēlēts paralēli 14. spēlei)

Spēlē par 3. vietu līdz 10. legu uzvarai savā starpā tiekas
o

•

19. spēle - 13. un 14. spēles zaudētāji

Fināla spēlē līdz 16 legu uzvarai savā starpā tiekas
o

20. spēle - 13. un 14. spēles uzvarētāji

