
Coquerel Calvados Zoles čempionāta nolikums. 

Mērķis un uzdevums: Popularizēt zolītes spēli un noskaidrot labākos zolītes spēlmaņus. 

Vieta un laiks: Turnīri norisinās „Europa Club Casino Bar” telpās Kr.Barona ielā 12, Rīga , 
Latvija. Kvalifikācijas turnīri sākas no 2014.gada 8.septembra un turpinās līdz 2014.gada 
30.novembrim ik nedēļu trešdienās un sestdienās plkst 19:00. Fināls norisinās 2014.gada 
5.decembrī plkst. 18:00. 

Organizators un tiesnesis: Organizators – Sia „Furors cafe”, galvenais tiesnesis – I.Šnore. 

Dalībnieki: Coquerel Calvados Zoles čempionātā var piedalīties ikviena pilngadīga persona.  

Dalības maksa: - bezmaksas, bet aizpildot pieteikuma anketu līdz katra turnīra sākumam . 
Vietu skaits ierobežots. 

Izcīņas kārtība: Čempionāta ietvaros tiek izspēlēti 24 kvalifikācijas turnīri un finālturnīrs.  Uz 
fināla turnīru kvalificējas katra turnīra uzvarētājs. Dalībniekiem atļauts piedalīties visos 
turnīros veicot par katru dalības iemaksu izņemot fināla turnīru. Fināla turnīrā piedalās 
maksimums 24 kvalificējušies dalībnieki, neveicot dalības maksu. Vienā turnīrā tiek izspēlētas 
5 kārtas ar 20 partijām. Kārtas ilgums 45 minūtes. Ja nav pabeigtas 20 partijas, tad noskanot 
signālam, tiek pabeigtas tās partijas, pirms kurām notikusi kāršu pārcelšana. Pēdējā kārtā 
izspēlē visas partijas bez laika ierobežojuma.  

Vietu noteikšana: Spēlētāju sadalījums pie galdiem notiek pēc izlozes pa 4 pie viena galda, 
ja nav citas iespējas, tad spēlē trīs. Pirmā kārtā spēlētāji ieņem vietas saskaņā ar veikto 
izlozi. Spēlētāju izvietojums pie galda tiek noteikts turnīra sākumā - izlozējot, tam, kam 
stiprāka kārts dala pirmo partiju kā arī izvēlas vietu pie galda. Pārējie sēžas pulksteņa rādītāja 
virzienā atkarībā no izlozes. Sākot ar 2.kārtu līdz pat 5 kārtai (ieskaitot), turpmāko spēlētāju 
sadalījumu nosaka lielie punkti (vienādu lielo punktu gadījumā vērtē spēlē iegūtos mazos 
punktus). Tas nozīmē, ka pie 1 galda spēlē pirmie četri, pie 2 galda nākamie četri utt. 

Kāršu dalīšana: Partijas laikā kārtis drīkst dalīt pa 2 vai 4.  

Papildus noteikumi: Spēle notiek tikai ar pulēm, bez galdiem un mazajām zolēm. 

Mazo punktu noteikšana: 

Lielais uzvar - pa 1 punktam no mazajiem. 
Lielais uzvar - mazie jaņos pa 2 punktiem no mazajiem. 
Lielais uzvar - mazie bezstiķī pa 3 punktiem no mazajiem. 
Lielais zaudē - katram mazajam pa 2 punkti no lielā. 
Lielais zaudē jaņos - katram mazajam pa 3 punkti no lielā. 
Lielais zaudē bezstiķī - katram mazajam pa 4 punkti no lielā. 
Lielais uzvar zolē - pa 4 punktiem no mazajiem. 
Lielais uzvar zolē - mazie jaņos pa 5 punktiem no mazajiem. 
Lielais uzvar zolē - mazie bezstiķī pa 6 punktiem no mazajiem. 
Lielais zaudē zolē - mazajiem pa 5 punktiem no lielā. 
Lielais zaudē zolē - paliekot jaņos mazajiem pa 6 punktiem no lielā. 
Lielais zaudē zolē - paliekot bezstiķī mazajiem pa 7 punktiem no lielā. 
Par katru izņemto kopējo puli, lielais saņem no maziem pa vienam punktam. 
Par katru izņemto personisko puli, lielais saņem 4 punktus no tā kam personiskā pule (ja trīs 
spēlētāji, tad 3 punktus). 

Lielo punktu noteikšana: Katrā kārtā pie viena galda tiek izcīnīti 12 lielie punkti. Uzvarētājs 
pie galda ir tas, kam visvairāk mazo punktu un uzvarētājs saņem 6 lielos punktus, otrā vieta 4 
lielos punktus,  trešā - 2 lielos punktus, bet ceturtā vieta 0 lielos punktus. Vienādu punktu 
gadījumā vietas un līdz ar to lielie punkti tiek dalīti (piemēram, par dalītu 1 -2 vietu tiek 5 
punkti katram; 2 - 3 vietu 3 punkti katram;  3-4 vieta 1 punkts katram). Ja pie galda spēlē 3 
cilvēki, tad lielos punktus sadala kā iepriekš minēts pirmajām trīs vietām, bet ja dalībniekam ir 
negatīvs rezultāts, tad lielos punktus samazina uz pusi.   Spēlētāji paši veic punktu un partiju 
uzskaiti pie galdiem, pēc izspēlētās kārtas rezultātus iesniedzot galvenajam tiesnesim. 
 



Pules: Ja partijas izspēles laikā visi palaiž garām, tad ir kopējā pule, kura neskaitās kā 
izspēlēta partija. Pārdalīšanas gadījumā, tas, kas kļūdījies, saņem personisko puli. Ja partijas 
beigās tiek konstatēts, ka izdarīts neiespējams gājiens, tad vainīgais saņem personisko puli. 
Partijas rezultāts paliek spēkā tajā gadījumā, ja kļūdu izdarījis pretinieks. Tas ir, piemēram, 
mazie uzvar, bet lielais izdarījis neiespējamu gājienu, rezultāts paliek spēkā, bet lielais vēl 
saņem personisko puli, vai arī, lielais uzvar, bet mazais izdarījis kļūdu, rezultāts netiek 
mainīts, bet kļūdas vaininieks saņem personisko puli. Gadījumā, ja tas tiek atklāts partijas 
laikā, tad vainīgā puse ir zaudējusi un vainīgais saņem puli. Ja lielais zaudē, kad ir kopējā 
pule vai kāda personiskā pule, tad viņš ieliek savu personisko puli. Par norakto, vai pirms 
pēdējā stiķa nokauto kāršu apskatīšanu, mazā nelaikā izspēlētu kārti vainīgajam pieraksta 
personīgo puli. Partija tiek izspēlēta, ja lielais to vēlas turpināt. Ja ne, seko nākošais dalījums.  
Vispirms tiek izņemtas visas kopējās pules, bet pēc tam personiskās pules rindas kārtībā. Ja 
lielais uzvar, kad ir viņa personiskā pule, tad viņa personiskā pule tiek dzēsta, neatkarīgi no tā 
kādā secībā tā ir ielikta. Ja pēc kārtas beigām, t.i. pēc izspēlētām 20 partijām paliek kopējās 
pules, tad tās tiek dzēstas, bet ja paliek personiskās pules, tad tās tiek sadalītas (piemēram, 
vienam no spēlētājiem ir personiskā pule, tad abiem pārējiem tiek + 1 punkts, bet tam kam ir 
šī pule, tiek atņemti divi maziem punkti. Ja diviem spēlētājiem ir pa personiskai pulei, atdod 
tam kam nav, saņemot no katra 2 punktus. 

Uzvarētaja noteikšana: Katra turnīra uzvarētāju, kas piedalīsies finālā nosaka, salīdzinot pēc 
5 kārtu katra dalībnieka lielo punktu kopsummas rezultātu turnīrā ar turnīra pārējo dalībnieku 
rezultātiem. Jo vairāk galda punktu, jo augstāka vieta. Vienādu lielo punktu gadījumā, 
augstāku vietu ieņem spēlētājs ar kārtās iegūto lielāku pirmo vietu skaitu, ja arī tas ir vienāds, 
tad tam, kam kārtās ir lielāka mazo punktu kopsumma. 

Strīdus situācijas: Nav pieļaujama kāršu nomešana pirms lielais ar jau iegūtajiem stiķiem 
izkļuvis no jaņiem (piešķir zaudējumu jaņos). Spēlētājam, kas uzsācis strīdu vai nometis 
kārtis pirms galvenā tiesneša pieaicināšanas, piešķir personīgo puli, bet pretiniekam piešķir 
uzvaru. Galvenais tiesnesis var izteikt piezīmi spēlētājam par cita spēlētāja vai tiesneša 
cieņas aizskārumu, mānīšanos vai priekšā teikšanu. Ja turnīra laikā spēlētājs saņem šādu 
piezīmi atkārtoti, viņš tiek nekavējoties izslēgts no šī turnīra ar zaudējumu kārtā, saglabājot 
līdz šai kārtai izcīnītos punktus (partneri sadala vietas kārtā pēc savstarpējās situācijas, ja 
spēli nav iespējams turpināt). Ja šādi izslēdz no diviem turnīriem, tālākā piedalīšanās ir liegta. 
Strīdus situācijās, kas nav paredzētas nolikumā, pretenziju izteicējam nekavējoties jāpieaicina 
galvenais tiesnesis un spēlētājiem jāsaglabā situācija. Galvenā tiesneša lēmumi nav 
apstrīdami. 

 Apbalvošana: Finālā pirmās 3 vietas tiek apbalvotas ar kausu un diplomiem, Calvados 
Coquerel specbalvām. 

Turnīru atbalsta:  Tribaltic.lv, Europa Club Casino Bar 

Rezultātu un info publicēšana: „Europa Club casino bar” paziņojumu dēlis un www.zolei.lv 

Papildus informācija: Rīga, Kr. Barona iela 12; Mob.: 29484594;Tel: 67228888 E-pasts: 
info@europaclubcasino.com 


