
Aglonas kauss zolītē 2019 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Noskaidrot labākos zolītes meistarus Aglonas iedzīvotāju vidū, kā arī salīdzināt vietējo līmeni 

uz citu zolmeistaru fona. Popularizēt šo Latvijā populāro galda spēli vietējo iedzīvotāju vidū. 

TURNĪRA NORISES LAIKS UN VIETA 

Turnīrs notiks 28 decembrī Aglonā kafejnīcā „Turība”. Sākums plkst. 10.00. Reģistrācija no 

plkst. 9.30. 

TURNĪRA DALĪBNIEKI 

Piedalīties turnīrā drīkst ikviens dalībnieks neatkarīgi no dzimuma un kurš ir sasniedzis 18 

gadu vecumu, ka arī kuri izprot spēles gaitu un ievēro nolikuma prasības. Turnīrs ir atklāts. 

TURNĪRA NORISE 

Turnīrs norit astoņās kārtās, katrā no tām tiek izspēlētas 28 partijas. Katrai kārtai tiek dota 

viena stunda. Ja spēlētājs nav ieradies uz kārtas sākumu, par to paziņo tiesnesim. Galdiņam 

tiesnesis aiztur laiku līdz trim minūtēm. Ja šajā laikā spēlētājs nav ieradies, pie galdiņa uzsāk 

spēli bez viņa. Iztrūkstošais spēlētājs saņem puli. Ja iztrūkstošais spēlētājs nav ieradies līdz 

ceturtajai partijai, viņs konkrētajā kārta tiek diskalificēts. Ja aizkavēšanās vai spēles 

pārtraukums rodas saistībā ar tiesāšanu, tad piešķir kompensācijas laiku. 

TURNĪRA ORGANIZATORI 

Turnīru organizē Aglonas novada pašvaldība un tā galvenais tiesnesis Andris Kurmis. 

VĒRTĒŠANA 

Pie galda 4 spēlētāji:                                              Pie galda 3 spēlētāji 

1.vieta pie galda 6 punkti                              1.vieta pie galda 6 punkti 

1-2.vieta 5 punkti                                            1-2.vieta 5 punkti 

2.vieta 4 punkti                                               2.vieta 4 punkti 

2-3.vieta 3 punkti                                           2-3.vieta 3 punkti 

3.vieta 2 punkti                                               3.vieta 2 punkti 

3-4.vieta 1 punkts                                           

4.vieta 0 punktu 

Ja turnīrā dalībniekiem ir vienāda iegūto punktu summa, par noteicošo pieņem lielāko mazo 

punktu skaitu. Nākošais kritērijs - vairāk uzvaru kārtās. 



VISPĀRĒJIE ZOLES NOTEIKUMI 

Spēles notiek pēc „Šveices sistēmas”. Spēlētāju sastāvu un kārtību pirmajā kārtā nosaka 

izloze. Pirmajā kārtā dala tas, kurš izvilcis stiprāko kārti. Sākot ar nākošo kārtu, dalīšanu uzsāk 

augstāko vietu ieņēmošais pie galda. Spēles pierakstu veic pēc vienošanās. Ja vienoties 

nespēj, tad pierakstu veic ceturtais spēlētājs. Sākot no otrās kārtas, vietu pie galda izvēlas tas 

dalībnieks, kurš ieņem augstāku vietu. Pārējie- atbilstoši ieņemamajām vietām no dalībnieka 

pa kreisi. Visi dalībnieki pie galdiņiem tiek dalīti pa četri. Ja dalībnieku skaits nedalās, tad pie 

pēdējiem galdiņiem spēlē pa trim. Kārtis pārceļ pa divām kaudzītēm, bet ne mazāk par divām 

kārtīm. Jebkurš dalībnieks pirms pārcelšanas var lūgt tās vēlreiz kārtīgi samaisīt. Dalītājs 

nedrīkst apskatīt apakšējo kārti un piepirkumu. Piepirkuma kārtis neatklāt arī pules 

gadījumā. Par piepirkuma apskatīšanos saņem brīdinajumu, bet atkārtoti – puli. Lielais 

„noraktās kārtis” nedrīkst skatīties. Pirmo reizi par kļūdu saņem piezīmi, bet atkārtoti – 

personīgo puli. Jebkuram dalībniekam pie galdiņa ir tiesības parādīt beidzamo apgriesto 

stiķi. Pārējos stiķus līdz partijas beigām skatīties aizliegts. Par šo pārkāpumu dalībnieks 

saņem puli. Ja izspēles kārtību sajauc mazais, tad saņem personīgo puli un lielais var 

izvēlēties vai turpināt partiju. Ja lielais neuzliek prasīto kārti, bet paspēj kļūdu izlabot līdz 

stiķa aizvēršanai, tad puli nesaņem. Ja šo kļūdu ievēro pēc nākošā stiķa pirmā gājiena, tad 

lielajam piešķir zaudējumu un personīgo puli. Zaudējums lielajam vai mazajam netiek 

piešķirts, kļūdas brīdī partija ir jau uzvarēta. Šajā gadījumā saņem tikai personīgo puli. Kļūdas 

gadījumā, kad sods ir personīgā pule, bet puļu nav, liek divas pules – personīgo puli un 

kopējo. Ārpus rindas pacelts piepirkums vai paceltas cita dalībnieka kārtis: bez puļu spēlē – 

zaudējums kā lielajam, puļu spēlē – zaudējums kā lielajam un personīgā pule. Ja dalībnieks 

ārpus kārtas pateicis „garām”, tad pārējie var pieprasītpersonīgo puli. Par noteikumu 

pārkāpumu uzskatāma jebkura sarunāšanās, kas var ietekmēt spēles rezultātu. Šādos 

gadījumos soda mēru izlemj tiesnesis pēc spēlētāju protesta. Brīdinājumu var saņemt 

spēlētājs par nevajadzīgu runāšanu, lamāšanos, spēles komentēšanu. Ja kārtas laikā tas 

atkārtojas, saņem personisko puli. Visus strīdīgos jautājumus, kas nav paredzēti nolikumā, 

izškir turnīra galvenais tiesnesis. 

DALĪBNIEKU APBALVOŠANA: 

Godalgoto vietu ieguvēji saņems medaļas un uzvarētājs Aglonas pašvaldības dāvāto kausu. 

Balvu fonds tiks sadalīts, atkarībā no dalībnieku skaita. Būs arī pārsteiguma balvas. 

    


