
 

 

N O L I K U M S 
 

PR TA LAIKS 64 LAUCI U LIDOJOŠ S DAMBRETES POSMU 
KAUSS 2. SEZONA 

 

 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI. 
 

1.1 Popularizēt 64 lauci u lidojošo dambreti Latvij . 

1.2 Veicin t spēlēt ju meistarības izaugsmi. 

1.3 Noskaidrot Latvijas spēcīg kos dambretistus lidojoš  dambretē. 
 

 

 

2. VIETA UN LAIKS. 
 

Sacensības notiks 2018. gada 21. janv ra - 21. aprīlim +fin ls 28. aprīlī.  Norises vieta: 

Rīg , Skolas iel  11. Sacensību s kums plkst. 10:00 (dalībnieku reģistrācija no plkst. 
09:30 līdz 09:59). 
 

 

 

3.SACENS BU VAD BA. 
 

Sacensības organizē Biedrība “Pr ta Laiks”.  

Sacensību ofici l  vietne: www.pratalaiks.lv  

Sacensības atbalsta “Dambretes Attīstības Biedrība” un Latvijas Dambretes Savienība. 
Sacensību galvenais tiesnesis M rti š Junkurēns 

 
 

 

 

4. SACENS BU NOTEIKUMI, DAL BNIEKI, DAL BAS MAKSA, 
UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA. 
 

4.1 Sacensības notiek pēc IDF noteikumiem. 

4.2 Sacensības tiks iedalītas 5 (piecos) posmos + Fin ls (viens). Kop  būs 6 (seši) 
posmi.  

4.3 Sacensību posmi:  
1. Pirmais posms 21. janv ris 

2. Otrais posms 03. febru ris  

3. Trešais posms 24. febru ris 

4. Ceturtais posms 24. marts 

5. Piektais posms 21. aprīlis 

6. Fin ls 28. aprīlī 

http://www.pratalaiks.lv/


 

 

4.4 Sacensības notiek pēc mikromača principa ar izlozes g jieniem (IDF tabula 745 
pozīcijas).  
4.5 Turnīri notiks pēc Šveices sistēmas 8 k rtas, laika kontrole: 7min + 3 sekundes uz 

katru partiju.  

4.6 Par uzvaru mikromač  tiek piešķirti 2 punkti (ja rezult ts ir 3-1, 4-0), 1 punkts par 

neizšķirtu (2-2). 

4.7 Izloze tiks veikta pēc specializētas datora programmas Tournament manager.  

4.8 Vien du izcīnīto punktu gadījum  vietas nosaka datora izlozes koeficenti.  
4.9 Katra posma iegūtie punkti tiks skaitīti kop  un 9 (devi i) lab kie dambretisti pēc 
punkta skaita iekļūs fin l .  
4.10 Fin ls. Fin l  piedalīsies 9 (devi i) lab kie no posma rezult tiem + 1 (viena) 
sponsora vieta.  

4.11 Katra posma vien du izcīnīto punktu gadījum  vietas nosaka datora izlozes 

koeficienti.  

4.12 Sacensīb s var piedalīties jebkurš dambretists, kam ir II un augst ka sporta klase 
un kurš veicis sacensību dalības maksu: 3,- EUR par katru posmu, studenti, skolēni, 
pension ri - 1.5 EUR par katru posmu.   

 

5. FINĀLISTU NOTEIKŠANA 

 
5.1 Pēc katra posma dalībnieki sa em savus iegūtos punktus, bet pirmie piecpadsmit 
(1-15. v) vēl papildus atbilstoši savai vietai.  
 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

14 15 

Punkti 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

5.2 Fin listus pēc 5 (pieciem) posmiem nosaka pēc 3 (trīs) lab ko posmu rezult tiem. 

Vien da punktu skaita gadījum  augst ku vietu ie ems spēlēt js, kuram būs augst ks 
individu lais reitings. 
 

6. APBALVOŠANA. 
 

Posmu sacens bas:  
 

5.1 Katra posma 1.- 3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļ m, diplomiem un naudas 

balv m. (1. vieta 15 €, 2. vieta 10 €, 3. vieta 7 €).  

5.2 Papildus 15 € tiks izspēlēti ar izlozes (nejaušības principa) palīdzību. Trīs (3) 
dalībnieki tiks pie 5 €. 

5.3 Katra posma lab kais jaunietis iegūs p rsteiguma balvu. 
5.4 Katra posma spēlēt js, kurš iegūs liel ko pienesumu savam reitingam, tiks pie 5 €. 

5.5 Katra posma spēlēt js, kurš par dīs turnīra skaist ko dambretes daiļradi tiks pie 7 

€. Uzvarēt js tiks noteikts pēc balsošanas principa.  
 

 



 

 

7. FINĀLS. 
 

6.1 Fin ls tiks izspēlēts pēc ri ķa sistēmas (katrs ar katru), mikromačs.  

6.3 Atsevišķs nolikums tiks publicēts ne vēl k k  līdz 02.04.2018.  
 

 

8. CITI JAUTĀJUMI. 
 

Papildus inform cija un pieteikšan s pa telefonu vai e-pastu.  

 

Kontaktinform cija:  
Sacensību ofici l  vietne: www.pratalaiks.lv  

E-pasts: info@pratalaiks.lv  

Mobilais telefons: +371 29448789 - M rti š;  
 

http://www.pratalaiks.lv/
mailto:info@pratalaiks.lv

