
LESL Minecraft Build Mart 3x8
nolikums

Pēdējo reizi labots: 2022. gada 5. aprīlī

1. Reģistrācija.
1.1. Reģistrācija LESL Minecraft Build Mart 3x8 turnīrā (turpmāk - turnīrs)

pieejama no 2022. gada 5. aprīļa plkst 12:00 līdz 2022. gada 19. aprīļa
plkst. 23:59, kopumā 14 dienas.

1.2. Turnīrā drīkst piedalīties komandas no visām Latvijas izglītības iestādēm.
1.2.1. Dalība turnīrā pieejama skolēniem, kas iegūst

1.2.1.1. Pamatizglītību;
1.2.1.2. Vidējo izglītību;
1.2.1.3. Vidējo profesionālo izglītību.

1.2.2. Dalība turnīrā pieejama skolēniem no 8 gadu vecuma.
1.2.2.1. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 13 gadiem, bet vēlas piedalīties

turnīrā, veic reģistrāciju kopā ar vecāku vai likumīgu aizbildni.
1.3. Vecāku atļauja ir nepieciešama visiem skolēniem, kuri nav sasnieguši 18

gadu vecumu.
1.3.1. Atļauju iegūst attālināti tīmekļa vietnē “Smartlaws”.

1.4. Turnīra maksimālo komandu skaits ir ierobežots - 384 komandas, kas tiks
apstiprinātas dalībai turnīrā pēc reģistrācijas laika, ja tiks ievēroti visi
nosacījumi.

1.5. Minecraft spēles pamatzināšanas ir vēlamas.
1.6. Komandas reģistrējas caur Esporta Skola oficiālo Discord serveri.

1.6.1. Reģistrācijas gaita:
1.6.1.1. Katrs spēlētājs pievienojas Esporta Skola oficiālajam Discord

serverim un piekrīt noteikumiem kanālā #noteikumi. Skatīt
attēls nr. 1 darbības attēlojumam.

1.6.1.2. Lai sāktu reģistrācijas procesu, spēlētājam ir jāizvēlas spēles
ikona, kas atbilst Minecraft.

1.6.1.2.1. Skatīt attēls nr. 2 - pareizās ikonas izvēle Discord
serverī.

1.6.1.3. Pēc ikonas izvēles, parādīsies pieejami jauni kanāli, tajā skaitā
kanāls ar nosaukumu #turnīra-reģistrācija.

1.6.1.3.1. Spēlētājam ir jāatver šis kanāls;
1.6.1.3.2. Spēlētājs uzsāk reģistrāciju, nospiežot uz pogas kanālā

#turnīra-reģistrācija - skatīt attēls nr. 3;
1.6.1.3.3. Reģistrāciju turpina, sekojot turpmākām norādēm.

1.6.2. Reģistrācija turnīram ir - BEZMAKSAS
1.6.3. Komandas kapteinis, reģistrējot komandu, sniedz sekojošo

informāciju:
1.6.3.1. Sniedz piekrišanu LESL turnīru datu apstrādei;
1.6.3.2. Apstiprina, ka ir ieguvis sertifikātu “Kas ir Esports?”;
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1.6.3.3. Norāda mācību iestādi, kurā pašlaik iegūst izglītību;
1.6.3.4. Norāda klasi vai kursu, kurā pašlaik mācās;
1.6.3.5. Norāda savu vārdu, uzvārdu;
1.6.3.6. Sniedz savus alternatīvos saziņas līdzekļus;
1.6.3.7. Norāda unikālu komandas nosaukumu;
1.6.3.8. Norāda savu Minecraft: Java Edition spēles lietotājvārdu.

1.6.4. Spēlētājs pievienojoties esošai komandai sniedz šādu informāciju:
1.6.4.1. Sniedz piekrišanu LESL turnīru datu apstrādei;
1.6.4.2. Apstiprina, ka ir ieguvis sertifikātu “Kas ir Esports?”;
1.6.4.3. Apstiprina, ka ir no tās pašas mācību iestādes, kurā tika

reģistrēta komanda;
1.6.4.4. Norāda klasi vai kursu, kurā pašlaik mācās;
1.6.4.5. Norāda savu vārdu, uzvārdu;
1.6.4.6. Sniedz savus alternatīvos saziņas līdzekļus;
1.6.4.7. Norāda savu Minecraft: Java Edition spēles lietotājvārdu.

1.7. Komandas komplektācija
1.7.1. Katra komanda sastāv no 3 spēlētājiem.

1.7.1.1. Visi spēlētāji piedalās turnīra gaitā, t.i., bez “rezerves”
spēlētājiem.

1.7.1.2. Komanda saglabā nemainīgu spēlētāju sastāvu visa turnīra
gaitā.

1.7.2. Lai piedalītos turnīrā, komandā ir jābūt pilnīgi nokomplektētai ar
vismaz 2 spēlētājiem.

1.8. Komandas reģistrācija ir notikusi veiksmīgi, ja tiek saņemta apstiprinājuma
ziņa no reģistrācijas gaitā.

1.9. Par reģistrāciju atbild Esporta Skola. Jautājumu gadījumā jāsazinās
izmantojot sekojošos saziņas veidus:

1.9.1. Discord - Ammorack #8027
1.9.2. Atbalsta e-pasts - turniri@esportaskola.lv

2. Turnīra grafiks.
2.1. Turnīra ilgums 2022. gada 21. aprīlis - 2022. gada 23. aprīlis. Kopumā 3

dienas.
2.2. Turnīrs sastāv no 3 posmiem (minēti laiki ir maksimālie katram turnīra

posmam).
2.2.1. Turnīra kvalifikācija (21. aprīlis, 16:00 - 21:00);
2.2.2. Turnīra pirmo kārtu spēles (22. aprīlis, 16:00 - 21:00);
2.2.3. Turnīra atlikušo kārtu spēlēs un fināls (23. aprīlis, 12:00 - 21:00).

2.3. Precīzi spēļu laiki un grafiks būs pieejams turnīra tīmekļa aplikācijā:
turnirs.esportaskola.lv

3. Balvas.
3.1. Individuālo turnīru balvas.

3.1.1. Turnīrā paredzēts balvas izsniegt trīs turnīra labākajām komandām.
3.1.1.1. Balvas tiek izsniegtas katram komandas spēlētājam.
3.1.1.2. Balvas nodrošina turnīra atbalstītāji.

3.1.2. Balvu izsniegšanas prasības.
3.1.2.1. Personu apliecinošs dokuments;
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3.1.2.2. Izziņa no skolas;
3.1.2.3. “Kas ir Esports?” sertifikāts;
3.1.2.4. Dalībniekiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem - vecāku atļauja.

3.2. Skolu kopvērtējuma balvas.
3.2.1. Skolu kopvērtējuma balva tiks izsniegta izglītības iestādei ar lielāko

punktu skaitu.
3.2.1.1. Balva tiks izsniegta pēc visu četru turnīru sērijas beigām.

4. Turnīra uzdevums.
4.1. Pamatuzdevums ir veicināt esportu starpskolu un skolēnu vidū. Turnīrā

sasniegtie rezultāti skolu kopvērtējumā atspoguļos pašas labākās skolas.

5. Saistības un sportiskums.
5.1. Piedaloties turnīrā, spēlētāji bez ierobežojumiem atzīst, ka ievēros nolikumu

un noteikumus, oficiālo paziņojumu norādījumus, kā arī Esporta Skolas
administrācijas paziņojumus un lēmumus. Katrs spēlētājs atzīst turnīra
administrācijas tiesības jeburā laikā izmainīt un pielāgot nolikumus un
noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.2. Katra komanda ar reģistrāciju turnīrā apstiprina oficiālos spēļu laiku grafikus.
5.3. Turnīra administrācijai ir tiesības sodīt komandas un tās spēlētājus, ja tiek

pārkāpti noteikumi, kas minēti nolikumā.
5.4. Pārkāpumu gadījumā tiek sodīta visa komanda kopā.

5.4.1. Sods ir komandas pilnīga diskvalifikācija un/vai izslēgšana no visiem
nākošajiem turnīriem kopējā turnīrā sērijā.

6. Spēlētaja pienākumi.
6.1. Spēlētājs, kurš ir pieteicies uz turnīru, apņemās apmeklēt to un piedalīties

tam paredzētajās spēlēs.

7. Sastāvs.
7.1. Komanda

7.1.1. Komandā ir 3 spēlētāji (bez rezervistiem), visi piedalās turnīra gaitā.
7.1.1.1. Komandas, kurās būs reģistrēti mazāk kā 2 spēlētāji, turnīrā

nevarēs piedalīties.
7.2. Komanda sastāv tikai no spēlētājiem, kuri mācās vienā izglītības iestādē.

7.2.1. Pārkāpumu gadījumā, ja tiek konstatēts, ka spēlētāji nav no vienas
izglītības iestādes, komanda tiek diskvalificēta.

7.2.1.1. Diskvalifikācija ir no aktīvā un atlikušajiem sērijas turnīriem.
7.3. Spēlētājs var reģistrēt dalību turnīrā sākot no 8 gadu vecuma.

7.3.1. Ja spēlētājs ir jaunāks par 13 gadiem, reģistrāciju veic tā vecāks vai
likumīgais aizbildnis.

7.3.2. Ja spēlētājs ir jaunāks par 18 gadiem, ir nepieciešama vecāka atļauja,
lai veiktu reģistrāciju turnīrā.

8. Ētikas kodekss.
8.1. Spēlētāju lietotājvārdi, komandas nosaukumi nedrīkst saturēt tieši un netieši

aizskarošu, rasistisku vai homofobisku saturu.



8.1.1. Spēlētājiem, kuru lietotājvārdi neatbildīs augstāk minētajam kritērijam,
tiks liegta dalība turnīrā.

8.1.2. Komandai, kuras nosaukums neatbildīs augstāk minētajam kritērijam:
8.1.2.1. tiks nomainīts nosaukums pēc administrācijas izvēles;
8.1.2.2. tiks liegta dalība turnīrā.

8.2. Komandā ir viens kapteinis, kas pārstāv komandu.
8.2.1. Komandas kapteinis uzņemas atbildību par komandu un tās

spēlētājiem. Kapteiņa pienākums ir sekot līdzi saviem komandas
biedriem, lai tie izturētos profesionāli un pārstāvētu komandu sportiski.

8.2.2. Komandas kapteinis uzņemas atbildību par komandas uzvedību
turnīra gaitā.

8.3. Turnīra dalībniekiem ir atļauts veidot tiešraides ar savu dalību turnīrā ar
sekojošiem nosacījumiem:

8.3.1. Tiešraides nosaukums satur: “Build Mart 3x8” un “Esporta Skola”
8.3.2. Turnīra noteikumi piemērojami tiešraidei.

8.3.2.1. Pārkāpumu gadījumā komanda tiek diskvalificēta.

9. Build Mart turnīra gaita.
9.1. Spēlētāji tiek sadalīti 8 grupās pēc kvalifikācijas posma.
9.2. Turnīrs ir sadalīts 3 posmos.

9.2.1. Kvalifikācija
9.2.1.1. Kvalifikācijas posmā katra komanda piedalās vienā kārtā, proti,

divas spēlēs.
9.2.1.2. Kvalifikācijas posmā tiek atskaitītas tās komandas, kurām

nebūs iegūts neviens punkts.
9.2.1.2.1. Izslēgtajām komandām tiek liegta dalība tālākā turnīra

gaitā.
9.2.1.3. Pēc kvalifikācijas nākamajā kārtā tiks tik daudz komandas, lai

nodrošinātu vienādu komandu skaitu otrā posma spēlēs pa
grupām. Lai noteiktu neizšķirtu punktu gadījumā komandas,
kas tiek tālāk, tiks ņemta vērā 11.2.1. punktā minētā kārtība.

9.2.2. Grupu spēles
9.2.2.1. Izveidotās grupas spēlēs vairākās kārtās, kurās būs atlases

spēles. No katras kārtas tiek izslēgtas komandas ar vismazāko
punktu skaitu.

9.2.2.1.1. Kārtu skaits grupā un izslēgto komandu daudzums ir
atkarīgs no reģistrēto komandu skaita turnīrā.

9.2.2.1.1.1. Precīzs katras grupas kārtas izslēgto komandu
daudzums būs pieejams pēc kvalifikācijas
kārtas beigām oficiālajā turnīra tīmekļa
aplikācijā.

9.2.2.1.1.2. Nepieciešamības gadījumā turnīra gaitā var
mainīties paredzētais kārtu daudzums.

9.2.3. Noslēguma diena - atlikušās grupu kārtas un fināls.
9.2.3.1. Notiek atlikušās grupu spēles pēc tāda paša principa kā otrajā

posmā, līdz katrā grupā paliks 8 komandas.
9.2.3.2. Pusfināls, kurā būs visas komandas no iepriekš izveidotajām

grupām.



9.2.3.2.1. Komandas cīnās savā starpā līdz paliek 8 stiprākās
komandas.

9.2.3.3. Turnīra fināls.
9.2.3.3.1. Finālā norisināsies 3 spēles, katra citā arēnā.
9.2.3.3.2. Pēc 3 spēļu kopvērtējuma, tiks noteiktas 3 labākās

komandas.

10. Build Mart spēļu punktu sistēma.
10.1. Punktus komandai katrā spēlē piešķir par:

10.1.1. Punktu skaits par katru pareizi uzbūvēto būvi, secīgi pēc pirmās
komandas, kas to uzbūvē:
#1 +100 punkti;
#2 +95 punkti;
#3 +88 punkti;
#4 +80 punkti;
#5 +70 punkti;
#6 +60 punkti;
#7 +48 punkti;
#8 +33 punkti;

10.1.2. Pēc spēles laika beigām, komandām tiek pieskaitīti papildus punkti
par nepabeigtajām būvēm pēc procentuāla aprēķina (cik daudz būve
tika pareizi pabeigta, potenciālais iegūstamais punktu skaits par
konkrēto būvi).

11. Kārtu kopvērtējums grupā.
11.1. Katrā kārtā ir kopvērtējums, kas satur visu kārtas spēļu piešķirto punktu

kopsummu.
11.2. Katras kārtas noslēgumā notiek to komandu izslēgšana, kurām ir vismazāk

punkti. Izslēgto komandu skaita iegūšana ir aprakstīta 9.2.2.1.1 punktā.
11.2.1. Neizšķirtu gadījumu atrisināšanas kārtība, ja izšķirās vieta uz

palikšanu spēlē. Kritērijs, pēc kura tiks izšķirti tādi gadījumi.
11.2.1.1. Komandas pabeigto būvju daudzums procentos (katra pilnībā

pabeigta būve 100%) kārtas ietvaros - turnīru turpinās
komanda ar lielāko procentuālu.

12. Turnīra kārtas kopvērtējums pēc izslēgšanas.
12.1. Turnīra kopvērtejums satur visu kārtas spēļu piešķirto punktu kopsummu.

12.1.1. Neizšķirtu gadījumu atrisināšanas kārtība, ja komandām ir vienāds
punktu skaits. Kritērijs, pēc kura tiks izšķirti šādi gadījumi.

12.1.1.1. Komandas izdzīvošanas laiks visa turnīra ietvaros - komandai,
kurai būs vislielākais vidējais izdzīvošanas laiks, tiks piešķirta
vieta augstāk kopvērtējumā.

13. Vērtēšanu sistēma skolu kopvērtējumam.
13.1. Punkti skolu kopvērtējumā tiek piešķirti atkarībā no iegūtās vietas turnīra

kopvērtējumā.



13.1.1. Punktu daudzums, ko pieskaitīs skolu kopvērtējumam, ir attiecīgs
ieņemtajai vietai kopvērtējumā. Skatīt 1. pielikumu.

14. Godīga spēle.
14.1. Aizliegts sadarboties ar citu komandu

14.1.1. Abas komandas automātikski tiek diskvalificētas no esošā un
nākotnes turnīriem.

14.2. Aizliegts izmantot jebkādas palīgprogrammatūras vai spēles modifikācijas,
kas sniedz pārspēku pār citiem turnīra dalībniekiem.

14.3. Konta koplietošana, spēlēšana ar cita spēlētāja kontu vai citu spēlētāju
piesaiste nav atļauta.

14.4. Aizliegts apiet jebkādā veida liegumus turnīram.
14.5. Aizliegts jebkādā veidā kavēt spēles gaitu.

14.5.1. Ja tiek konstatēts, ka komandas sadarbojas un nebeidz spēles gaitu
speciāli, Administrācija paredz abu komandu sodīšanu turnīra
ietvaros.

14.5.1.1. Sods - Komandas tiek diskvalificētas un tām tiek liegta pieeja
turpmākai šī turnīra dalībai.

15. Pārkāpumi.
15.1. Spēlētājs nevar veikt dalību turnīrā, ja ir saņēmis banu Esporta Skola Discord

serverī.
15.2. Spēles čatu nedrīkst izmantot, lai aizskartu citus turnīra dalībniekus.
15.3. Spēles čatā nedrīkst rakstīt tiešus un netiešus rasistiskus un vulgārus

komentārus.
15.4. Pārkāpuma piefiksēšanas gadījumā jāsazinās ar turnīra administrāciju (skatīt

1.9 punktu).
15.5. Administrācija pieņems šādus pārkāpumu ziņošanas pierādījumus:

15.5.1. Raktiskus paskaidrojumus;
15.5.2. Ekrānšāviņus;
15.5.3. Video materiālus;
15.5.4. Citus materiālus, kas spētu pierādīt spēlētāja pārkāpumu.

16. Pieslēgšanās turnīram.
16.1. Pieslēgšanās turnīram notiek pēc iepriekš sagatavota grafika.

16.1.1. Spēlētāji serverim pievienojas tikai pēc Esporta Skola Discord bota
aicinājuma.

16.1.1.1. Spēļu provizoriskajam grafikam var sekot līdzi turnīra tīmekļa
aplikācijā - turnirs.esportaskola.lv

16.1.2. Spēlētāji spēļu serverim varēs pievienoties tikai ar iepriekš saņemtu
paroli jeb atslēgas vārdu, kas tiks mainīta katras kārtas sākumā.

16.1.2.1. Šo paroli pirms kārtas, kopā ar precīzu spēles laiku, nosūtīs
spēlētājam ar Esportaskolas discord starpniecību sekojot
norādēm Discord serverī.

https://turnirs.esportaskola.lv


Pielikums nr. 1

Skolu kopvērtējuma punkti

Vieta
(1-25) Punkti Vieta

(26-50) Punkti Vieta
(51-75) Punkti Vieta

(76-100+) Punkti

1. 1000 26. 312 51. 145 76. 42

2. 800 27. 304 52. 140 77. 39

3. 700 28. 296 53. 135 78. 36

4. 600 29. 288 54. 130 79. 33

5. 500 30. 280 55. 125 80. 30

6. 490 31. 273 56. 120 81. 28

7. 480 32. 266 57. 115 82. 26

8. 470 33. 259 58. 110 83. 24

9. 460 34. 252 59. 105 84. 22

10. 450 35. 245 60. 100 85. 20

11. 441 36. 238 61. 96 86. 18

12. 432 37. 231 62. 92 87. 16

13. 423 38. 224 63. 88 88. 14

14. 414 39. 217 64. 84 89. 12

15. 405 40. 210 65. 80 90. 11

16. 396 41. 204 66. 76 91. 10

17. 387 42. 198 67. 72 92. 9

18. 378 43. 192 68. 68 93. 8

19. 369 44. 186 69. 64 94. 7

20. 360 45. 180 70. 60 95. 6

21. 352 46. 174 71. 57 96. 5

22. 344 47. 168 72. 54 97. 4

23. 336 48. 162 73. 51 98. 3

24. 328 49. 156 74. 48 99. 2

25. 320 50. 150 75. 45 100+. 1


