
Zaļenieku pagasta zoles turnīra nolikums 2023.gads. 

 

Zoles turnīri notiek katra mēneša pirmajā sestdienā pl.10., ja laiks un 

datums tiek mainīts tad, nepieciešams visus spēlētājus informēt ar SMS! 

Turnīri tiek spēlēti 12 mēnešus pēc kārtas un tiek ieskaitīti 8 labākie 

rezultāti, ja dalībnieks nav ieradies viņam automātiski tiek piešķirta 0 

punkti! 

Zole tiek spēlēta 5 vai 6 kārtas ar laika limitu 45 min un pārtraukums 10 

min, katra kārtā tiek izspēlētas (ar 3 spēlētājiem 18 partijas, ar 4 

spēlētājiem 20 partijas). Ja beidzies laiks, un kārtis nav rokās, tad jāveic 

vēl pēdējo dalījumu. Spēli beidz ātrāk, ja izspēlētas visas partijas un 

pēdējais galds, kas kavējas beidz arī tad kad ir beidzis pirmspēdējais 

galds. Ja spēlētājs kavējas un neuzsāk spēli vienlaicīgi ar citiem 

dalībniekiem un citiem uz viņu ir jāgaida ~ 1 min tad tiek pierakstīta 

personīgā pule. 

Pirmajā kārtā izlozē, kā sēdēs pie galda. Stiprākā kārts dala un izvēlās kur 

sēdēt, bet vājākā veic rezultātu pierakstīšanu. Nākamajā kārtā pēc reitinga 

aukstākais izvēlas kur sēdēt un izdala kārtis, ar vājāko reitingu apsēžas 

pēdējais un pieraksta partijas rezultātus. Pirms dalīšanas kārtis sajauc un 

dod pārcelt nākamajam dalībniekam pa labi. Spēle – Katram spēlētājam 

spēles sākumā izdala 8 kārtis un 2 paliek uz galda aizklātas. Var dalīt 

uzreiz pa divām vai četrām kārtīm. Nākošais spēlētājs pēc dalītāja izvēlās 

vienu no 3 variantiem Garām, Lielais, Zole. Ja spēli neuzņemas neviens 

spēlētājs tiek pierakstīta kopējā pule, un galda noliktās kārtis nedrīkst 

skatīties, jo var nopelnīt personīgo puli. Pārdalīšanās netiek uzskaitīta par 

kļūdu, bet jādala vēlreiz. Ja gadījumā spēlētājs 3 reizes pēc kārtas 

pārdalās, tad ieraksta personīgo puli. 

Visādas sarunas, mājienus spēles laikā starp partneriem par spēles gaitā 

stingri aizliegts. No vainīgā var pieprasīt puli un spēli pārtraukt. Spēli 

jāspēlē godīgi. Sacensību laikā nedrīkst traucēt, smēķēt un dzert!  

Uz izspēlēto kārti jāatbild vienmēr ar to pašu mastu, Ja kāds aiz 

pārskatīšanās nav devis pieprasīto mastu, bet atmetis kādu citu mastu vai 

sitis ar trumpi, tad, pirms šis stiķis nav noņemts no galda, viņš var šo 

kļūdu izlabot. Ja kļūdu pielaidusi vidus roka, tad arī beidzamā roka var 



pārmainīt savu kārti, skatoties pēc vajadzības. Ja kāds no partneriem ir 

ņēmis savu kārti atpakaļ, nākošajās izspēlēs otrs partneris drīkst izspēlēt 

šo pretēji noteikumiem parādīto mastu tikai ar spēlētāja piekrišanu. 

Ja turpmākā spēles gaitā vai arī tikai spēles beigās izrādās, ka kāds 

nepareizi rīkojies ar pieprasīto mastu, pretējā puse skaitās par vinnētāju. 

Ja vainīgā puse tomēr jau būtu vinnējusi līdz nepareizās spēles 

momentam, tai nāk par labu tikai tie stiķi, kuri līdz tam ir saņemti. Tāpēc 

arī pirms spēles beigām paņemtie stiķi nedrīkst tikt sajaukti, lai katrā 

laikā būtu iespējams konstatēt spēles noteikumu pārkāpšanu. Pirms spēles 

var vēlreiz apskatīt beidzamo stiķi vai arī pieprasīt no pretējās puses to 

uzrādīt.  Kas ir kļūdījies tam tiek pierakstīta personīgā pule. 

Ja spēlētājs redz, ka viņš nevar vinnēt, viņam ir tiesības pirms trešā stiķa 

izspēlēs paziņot, ka viņš uzskata sevi par zaudētāju: Šinī gadījumā viņš 

pazaudē tikai vienkāršu spēli. Partneriem nav tiesības iepriekš izbeigt 

spēli; ja tomēr viens no viņiem noliekot kārtis, atzīst sevi par zaudētāju, 

šis paziņojums ir saistošs arī: otram partnerim, bet spēlētājam ir tiesība 

prasīt spēles turpināšanu, ja ar to viņš cer panākt augstāku vinnesta 

pakāpi. 

 



Uzvarētāju vērtējums kārtā: 1.vieta – 6punkti, 2.vieta – 4 punkti, 3.vieta – 

2 punkti. 

Spēle Iegūtie 

punkti 

Lielais Mazais Mazais 

Parastā Lielais uzvar  61 ... 90 +2 -1 -1 

Parastā Lielais uzvar jaņos  < 91 +4 -2 -2 

Parastā Lielais uzvar bez stiķī  120 +6 -3 -3 

Parastā, Pulē Lielais zaudē   31 ...60 -4 -2 -2 

Parastā, Pulē Lielais zaudē 

jaņos   

> 30 -6 -3 -3 

Parastā, Pulē Lielais zaudē bez 

stiķī 

0 -8 +4 +4 

Pulē Lielais uzvar 61 ... 90 +4 -2 -2 

Pulē Lielais uzvar jaņos < 91 +6 -3 -3 

Pulē Lielais uzvar bez stiķī 0 +8 -4 -4 

ZOLE Lielais uzvar 61 ... 90 +10 -5 -5 

ZOLE Lielais uzvar jaņos < 91 +12 -6 -6 

ZOLE Lielais uzvar bez stiķī 120 +14 -7 -7 

ZOLE Lielais zaudē 31 ...60 -12 +6 +6 

ZOLE Lielais zaudē jaņos > 30 -14 +7 +7 

ZOLE Lielais zaudē bez stiķī 0 -16 +8 +8 

Pulē Lielais uzvar (izņem 

mazajam puli) 

61 ... 90 +5 -4 -1 

Pulē Lielais uzvar (izņem 

mazajam puli) jaņos 

< 91 +7 -5 -2 

Pulē Lielais uzvar (izņem 

mazajam puli) bez stiķī 

0 +9 -6 -3 

 



Uzvarētāju vērtējums kārtā: 1.vieta – 6punkti, 2.vieta – 4 punkti, 3.vieta – 

2 punkti, 4.vieta – 0 punkti. 

Spēle Iegūtie 

punkti 

Lielais Mazais Mazais Mazais 

Parastā Lielais uzvar  61 ... 90 +3 -1 -1 -1 

Parastā Lielais uzvar 

jaņos  

< 91 +6 -2 -2 -2 

Parastā Lielais uzvar bez 

stiķī  

120 +9 -3 -3 -3 

Parastā, Pulē Lielais 

zaudē   

31 ...60 -6 +2 +2 +2 

Parastā, Pulē Lielais 

zaudē jaņos   

> 30 -9 +3 +3 +3 

Parastā, Pulē Lielais 

zaudē bez stiķī 

0 -12 +4 +4 +4 

Pulē Lielais uzvar 61 ... 90 +6 -2 -2 -2 

Pulē Lielais uzvar jaņos < 91 +9 -3 -3 -3 

Pulē Lielais uzvar bez 

stiķī 

0 +12 -4 -4 -4 

ZOLE Lielais uzvar 61 ... 90 +15 -5 -5 -5 

ZOLE Lielais uzvar 

jaņos 

91 +18 -6 -6 -6 

ZOLE Lielais uzvar bez 

stiķī 

0 +21 -7 -7 -7 

ZOLE Lielais zaudē 60 -18 +6 +6 +6 

ZOLE Lielais zaudē 

jaņos 

30 -21 +7 +7 +7 

ZOLE Lielais zaudē bez 

stiķī 

0 -24 +8 +8 +8 

Pulē Lielais uzvar 

(izņem mazajam puli) 

61 ... 90 +7 -5 -1 -1 

Pulē Lielais uzvar(izņem 

mazajam puli) jaņos 

< 91 +10 -6 -2 -2 

Pulē Lielais uzvar(izņem 

mazajam puli) bez stiķī 

0 +13 -7 -3 -3 

 


