
4. Latvijas FliiPER čempionāts 
NOLIKUMS. 

Laiks un vieta. 

2019. gada 17. martā  (svētdiena) „Salaspils novada sporta namā”, Ceru Iela 1,  

 

Jauniešu grupa: 

Reģistrācija    10:30-10:55 

Sacensību sākums   11:00 

Apbalvošana    ap 13:30 

 

Pamatgrupa: 

Reģistrācija   10:30-10:55 

Sacensību sākums   11:00 

Pārsteigumu balvas izloze  15:00  

Apbalvošana    ap 13:30  

 

Dalībniekiem un līdzjutējiem, lūdzu, paņemt maiņas apavus.  

Organizatori. 

Sacensības organizē un vada SIA „BC Union”. 

Dalībnieki. 

Sacensībās uzaicināts piedalīties ikviens interesents no 8 -99. gadu vecumam. 

 

Sacensības notiek divās vecuma grupās.  

1. Jauniešu grupa: bērni līdz 15 gadiem (dzimuši 2004. gadā un jaunāki) 

2. Pamatgrupa: no 16 gadiem. (dzimuši 2003. gadā un vecāki)  

 

Maksimālais dalībnieku skaits grupās - 40 

 

Vietu noteikšana. 

Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas, 7 kārtās. Pēc tiesnešu kolēģijas ieskatiem, kārtu skaits var tikt 

mainīts, atkarībā no dalībnieku skaita. Katrā kārtā tiek izspēlētas mikrospēles, līdz divām uzvarām, 

maksimālais mikrospēļu skaits – trīs. Par mikromača uzvaru tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu 0. 

 

Nosakot dalībnieka vietu, vienāda punktu skaita gadījumā, spēlētāja ieņemtā vieta šveices sistēmā tiek 

aprēķināta pēc (547) sekojošā svarīguma secībā: 

• Solkofa (-1) koeficients (visu savu pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju) 

• Buholca koeficients (visu savu pretinieku punktu summa) 

• Berger (savu pretinieku punktu summa, saskaitot uzvaras x 2, neizšķirtus x 1, zaudējumus neskaita) 

• Savstarpējais mačs. 

 

 
Pielikumā 

norādes kartē 



Spēles gaita. 
Izlozētie pretinieki izvietojas katrs savā fliipera spēles galda galā. Iesākumā katra spēlētāja laukumā 

tiek novietoti seši spēles kauliņi. 

 

Spēli abi spēlētāji uzsāk vienlaicīgi. Gājienus izdara, novietojot kauliņu pie gumijas, atvelkot to ar 

roku (katrs drīkst meklēt sev ērtāko satvērienu) un mērķējot tā, lai kauliņš izšautos caur vārtiem spēles 

galdiņa vidū un, vēlams, paliktu pretinieka pusē.  

 

Uzdevums ir visus savus kauliņus caur vārtiem iešaut pretinieka pusē. Gājienus izdara pēc iespējas 

ātrāk, negaidot uz pretinieku. 

!!! Uzvarējis ir tas spēlētājs, kura laukumā vairs nav neviena kauliņa. 

 

Ja kāds kauliņš pārlec pār malu, tad spēli apstādina un spēlētājs, kura kauliņš atstājis laukumu, to  

novieto atpakaļ savā laukumā. Ja kauliņš pārlecis pretinieka laukumā, spēli neapstādinot, spēlētājs,  

kura kauliņš atstājis sava laukuma pusi to novieto atpakaļ. 

Kauliņu kurš palicis vārtos aiztikt nedrīkst. 

 

Jauniešu grupas apbalvošana. 
Pirmo sešu vietu ieguvēji saņems diplomus. 

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas un pārsteiguma balvas. 

Pirmās vietas ieguvējs saņems čempiona kausu. 

 

Pamat grupas apbalvošana. 
Pirmo astoņu vietu ieguvēji saņems naudas balvas un diplomus. 

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems medaļas un pārsteiguma balvas. 

Pirmās vietas ieguvējs saņems čempiona kausu. 

Balvu fonds ir spēkā ja dalībnieku skaits ir tuvu skaitlim 40,  

citādi proporcionāli balvu fonds tiks samazināts. 

 

Dalības maksa. 
Jauniešu grupai – bezmaksas  

Pamat grupas dalībniekiem  - 3,00 eiro.  

 

Pieteikumi. 
Dalībnieku reģistrēšanās vietnē: 

http://www.fliiper.lv/3-latvijas-cempionats-pieteksanas/  

 

…… līdz 16.03.2019 plkst. 21:00 vai brīdim, kad grupas ir pilnībā nokomplektētas. 

 

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas 

piesaka dalībniekus startam. 

 

Telefons informācijai: 29276672. 

  

1. vieta  €    30.00  

2. vieta  €    25.00  

3. vieta  €    22.00  

4. vieta  €    20.00  

5. vieta  €    15.00  

6. vieta  €    11.00  

7. vieta  €       8.00  

8. vieta  €       5.00  

 

http://www.fliiper.lv/3-latvijas-cempionats-pieteksanas/


Pielikums. (atrašanās vieta) 

 

56.85876, 24.33457  

https://goo.gl/xfgR9U 

 

 
 

 

 

 

https://goo.gl/xfgR9U

