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NOLIKUMS 

DIKĻU PILS KAUSA IZCĪŅAS ATKLĀTAIS TURNĪRS KROKETĀ (GC) 

(golfa kroketa noteikumi) 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1. Popularizēt kroketa sportu Latvijā. 

2. Noskaidrot uzvarētāju - kausa ieguvēju, kā arī otrās un trešās vietas ieguvējus.  

3. Aktualizēt spēlētāju reitingus. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

1. Sacensības notiek 2016. gada 5, jūnijā Dikļu pilī, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-

4223 

2. Sacensību sākums plkst. 10.00, reģistrācija no 9.30. 

3. Nepārtraukta un spēcīga lietus gadījumā iespējama sacensību atcelšana vai sākuma pārcelšana 

uz vēlāku laiku.  

 

3. SACENSĪBU VADĪBA 

1. Sacensības organizē SIG-LIG kroketa klubs (SLKK) sadarbībā ar Dikļu pili, vada Pasaules 

Kroketa Federācijas (WCF) sertificēts tiesnesis.  

2. Sacensību galvenais tiesnesis – Viktors Harlinskis 

 

4. DALĪBNIEKI UN SACENSĪBU KĀRTĪBA 

1. Sacensības notiek pēc WCF Golfa kroketa noteikumiem. 

2. Domstarpību gadījumā par noteikumu interpretāciju izšķirošais ir sacensību galvenā tiesneša 

viedoklis. 

3. Sacensības notiek divo posmoss, 

3.1. Pirmais posms - grupu turnīrs 

 Spēles notiek grupās,  

 Spēlētāji tiek sadalīti grupās atbilstoši to reitingam Grupu spēlēs dalībnieki spēlē katrs 

ar katru 

 Labākie no katras grupas kvalificējas otrajam posmam 

 pārējie sacenšas, lai noteiktu galīgo vietu sadalījumu, nemot vērā tviņu iegūto vietu 

grupās 

3.2. Otrais posms  

 Spēles notiek pēc vienmīnusa sistēmas,  

 Spēlētāji tiek sadalīti pāros atbilstoši pirmā posma spēļu rezultātiem,  

    Kārtas uzvarētāji pāriet uz nākošo kārtu.  

    Par trešo vietu spēlē pusfinālu zaudētāji 

    Finālā spēlē pusfinālu uzvarētāji 

4. . Vietu secību grupās nosaka sekojoši: 

 uzvaru skaits,  

 vienāda uzvaru skaita gadījumā tiek ņemts vērā uzvaru skaits savstarpējās spēlēs, (ja ir 

vairāk par diviem dalībniekiem, tad  pēc labākā noteikšanas, atlikušajiem atsāk noteikšanu 

no šī punkta, ņemot vērā tikai viņu savstarpējos rezultātus) 
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 ja arī tas ir vienāds, tiek ņemta vērā kopējā gūto punktu starpība  savstarpējās spēlēs,  

 ja arī tas ir vienāds, tiek ņemta vērā kopējā gūto punktu starpība visās attiecīgās grupas 

spēlēs, 

 ja arī tas ir vienāds, tad tas, kurš guvis visvairāk punktu savstarpējās spēlēs 

 ja arī tas ir vienāds, tiek ņemta vērā kopējā gūto punktu starpība visās attiecīgās grupas 

spēlēs, 

 ja arī tas vienāds, tad tas, kurš guvis visvairāk punktu visās spēlēs 

 ja arī tas ir vienāds, tad ar tuvāko augstāk esošo labāko rezultātu,  

 ja arī tas ir vienāds, turpina ar nākošo tuvāko augstāk esošo, tik ilgi, kamēr nosaka labāko, 

 ja pēc visu spēļu izvērtēšanas vienāds rezultāts, tad tas, kuram augstāks handikapa līmenis 

(pirms sacensībām), 

 ja arī handikapa līmeņi vienādi, tad tas, kuram augstāks IN (pirms sacensībām) 

 ja arī tas ir vienāds, tad izloze nosaka labāko  

5. Spēļu formāts 

 13 vārtu spēles (līdz 7 punktiem)  

 Trīs spēļu mačs 

6. Atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem sacensību galvenais tiesnesis var noteikt 

spēles laika ierobežojumu katrai spēlei, kā arī, ja nepieciešams, veikt izmaiņas sacensību 

formātā. 

 

5. LAUKUMI UN INVENTĀRS 

1. Sacensības notiek uz trim laukumiem, ar atbilstošu aprīkojumu 

2. Sacensībās tiek lietotas LKF apstiprinātas polimēru materiāla bumbas. Bumbas piegādā 

sacensību organizatori.  

3. Sacensību dalībnieki var lietot kluba inventāru, iepriekš piesakot šādu vajadzību sacensību 

organizatoriem  

4. Dalībnieki drīkst lietot savus āmurus, ja tie atbilst spēkā esošo kroketa noteikumu prasībām. 

 

6. DALĪBAS MAKSA 

1. Dalības maksa par sacensībām ir 10 €.  

2. Klubu biedriem dalības maksu sedz klubi saskaņā ar klubu savstarpējo norēķinu kārtību 

3. Individuālajiem spēlētājiem dalības maksa jāsamaksā līdz sacensību sākumam ar pārskaitījumu 

uz SLKK kontu:  

Kroketa klubs SIG-LIG Biedrība  

Reģ. Nr. 40008155277. 

Jur. adrese: Vilkazeķes 1, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108 

Konts: Swedbank AS, LV64HABA0551028426461 

4. Dalības maksa ietver spēles inventāra īri un sacensību tehnisko apkalpošanu. 

5. No dalības maksām tiek finansētas arī balvas un diplomi sacensību uzvarētājiem. 

 

7. APBALVOŠANA UN REITINGA PUNKTI 

1. Labākie tiek apbalvoti.  

2. Spēļu rezultāti tiek ņemti vērā dalībnieku reitinga punktu aprēķināšanā saskaņā ar LKF Latvijas 

reitinga nolikumu un WCF GC individuālajiem starptautiskajiem reitingiem 
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8. PIETEIKUMI, INFORMĀCIJA` 
1. Pieteikumus par dalībniekiem sūta kroketa klubi vai paši spēlētāji, norādot dalībnieku pilnu 

vārdu, uzvārdu, kā arī telefona numuru un e-pasta adresi. 

2. Pieteikšanās termiņš sacensībām ir līdz 2016. gada 3. jūnijam ieskaitot uz e-pasta adresi 

sigligkrokets@gmail.com 

3. Visa informācija par iespējamām izmaiņām nolikumā tiek publicēta LKF mājas lapā 

www.krokets.lv  (Pagaidu adrese www2.krokets.lv)  

 
Pieņemts un apstiprināts SLKK valdes sēdē 2016. gada 24. maijā. 
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