TURNĪRA NOLIKUMS
Mērķis: Spēļu sērijas rezultātā noskaidrot erudītāko “Prāta Spēles Latvijai 100” komandu.
Dalībnieki: Turnīrā var piedalīties ikviena komanda, kuras maksimālais dalībnieku skaits ir 6 dalībnieki. Komandu
sastāvu un nosaukumu izvēlas paši komandas dalībnieki. Komandas sastāvā Turnīra laikā var būt izmaiņas, kuras veic
pati komanda pēc saviem ieskatiem. Dalībnieku vecums nav ierobežots, tomēr ieteicamais vecums jauniešiem būtu no
15 gadiem un vecākiem.
Dalība turnīrā ir bez maksas.
Pieteikšanās: Elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu lapā http://lv100.prataspeles.com.
Turnīra norises vieta un laiks: 10.02. – 27.10.2018.
Turnīrs norisinās no 2018. gada janvāra līdz oktobrim, katra mēneša pēdējā sestdienā, ar finālu 27.oktobrī.
Turnīra datumi: 10.02; 24.03; 28.04; 26.05; 30.06; 28.07; 25.08; 29.09, fināls 27.10.2018.
Pēc pieteikumu saņemšanas katrai komandai notiek viena spēle noteiktā dienā, vienreiz mēnesī, deviņus mēnešus (katra
spēle ilgst aptuveni 2.5 stundas). Turnīra grafiks pieejams mājas lapā www.prataspeles.lv, kā arī elektroniski tiek nosūtīts
uzaicinājums katrai komandai norādot spēles vietu un laiku, uz kuru jāierodas.
Turnīra laikā komandas sakārtojas pēc turnīrā iegūtajiem punktiem. Komandas ar lielāko punktu skaitu tabulas augšgalā,
ar mazāko skaitu - apakšgalā. Visvairāk punktu ieguvušās komandas no tabulas augšgala kvalificējas Turnīra galvenajai
spēlei „ Lielais Fināls” par spēles uzvarētāju kausa izspēli.
Komandas, kuras ir ieguvušas mazāk punktu par nepieciešamo daudzumu, lai tiktu uz noslēguma spēli tālāk
nekvalificējas, izņemot gadījumu, ja kāda komanda nevar ierasties uz Fināla izspēli un organizators nosūta atsevišķu
aicinājumu.
Spēles norisinās diasporu izvēlētā vai dotās valsts Latvijas vēstniecības rekomendētās telpās.
Noslēguma spēles apraksts:
Finālā piedalās 30 komandas, kuras spēles laikā, deviņu spēļu sērijā, un elektroniski apstiprina savu dalību Fināla izspēlē.
Pirmās trīs komandas spēlē „Lielais Fināls” ar augstāko punktu skaitu tiek pie balvām – uzvarētāja kausa un dāvanām
no atbalstītājiem. Gadījumā, ja kopvērtējumā ir komandas ar vienādu punktu skaitu, finālā iekļūst komandas, kuras
spēles laikā ir sasniegušas lielāku punktu skaitu.
Spēles noteikumi:
1. Katrai spēlei tiek piedāvātas 20 tēmas, no kurām spēles laikā tiek izspēlētas 10.
2. Spēle ir sadalīta 10 kārtās ( tēmās) pa 5 jautājumiem katrā. Katru spēles kārtu izvēlās kāda cita komanda, kura
tiek izlozēta pirms kārtas. Pēc piektās kārtas ir pārtraukums 15 minūtes.
3. Par katru pareizu atbildi komanda saņem desmit punktus ( izņēmums ir raunds ar secinājumu, kurā ir
iespējams saņemt papildus 20 punktus). Pēc organizatoru ieskatiem par daļēji pareizu atbildi var tikt piešķirti
arī 5 punkti.
4. Uzvar komanda ar maksimālo punktu skaitu.
5. Pirms spēles, ar īpašo kodu, spēlētāji piereģistrējas atsevišķā lapā. Atbildes tiek rakstītas viedtālrunī vai citā
mobilā ierīcē, īpaši izveidotā formā ( atbilžu lapiņā) un ar interneta pieslēgumu nosūtītas uz online lapu. Katrai
kārtai ir paredzēta atsevišķa lapiņa.
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