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Ceturtais Rīgas atklātais skolu komandu 
čempionāts 64 lauciņu dambretē  

„Vāvere - 2018” 
 

I.MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

1.1. Sacensību mērķis ir veicināt interešu izglītības attīstību Rīgas pilsētā, popularizēt interešu 

izglītību un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā, lai celtu savu 

meistarību. 

1.2. Popularizēt un attīstīt 64 lauciņu dambreti starp bērniem un jauniešiem Rīgā un Latvijas 

reģionos. 

1.3. Noskaidrot spēcīgākās skolēnu komandas un spēcīgākos skolēnus individuālajā vērtējumā.  

1.4. Paaugstināt bērnu un jauniešu spēles līmeni, izvērtēt viņu spējas un atbalstīt talantīgus 

dambretistus. 

1.5. Reklamēt dambreti Rīgā un Latvijas reģionos. Iesaistīt sponsorus un mecenātus.  
 

II. LAIKS UN VIETA 
 

2.1. Sacensības notiek 2018.gada 22. aprilī Rīgā, norises vieta:  

Rīga, Brīvības iela 199c, Days Hotel Rīga VEF.  

2.2. Komandu sacensību sākums: 2018. gada 22. aprilī plkst. 10:00 
                                                                                                           Tab. Nr 1 

10 : 00 Turnīra atklāšana  13 : 15 – 14: 20 Pusdienas 

10 : 15 1. kārta  14 : 25 “Sarkana Vāvere – 2018” 

10 : 50 2. kārta  15 : 00 5. kārta 

11 : 25 3. kārta  15 : 35 6. kārta 

12 : 50 4. kārta  16 : 10 7. kārta 

   17 : 15 Noslēgums 

 

 

III. ORGANIZĀCIJA 
 

3.1. Sacensības rīko Latvijas Dambretes Savienība sadarbībā ar biedrību “Diagonāle” 

3.2. Oficiālā turnīra mājas lapa:  www.draughts.lv , www.pratalaiks.lv.  

3.3. Turnīra direktors – Vsevolods Teterins. 

 

IV. DALĪBNIEKI 
 

4.1. Sacensībās var piedalīties skolu, sporta skolu, klubu un citu dambretes centru komandas 4 

dalībnieku sastāvā - 3 jaunieši un 1 jauniete, kuri dzimuši 2002. gadā un jaunāki no Rīgas un 

Latvijas reģioniem, kā arī no citām valstīm. 

4.2. Katrai komandai obligāti jābūt nosaukumam. Nosaukumā var izmantot lietvārdus, kuri 

nesakrīt ar sporta centra simboliku.   
4.3.  Dalībnieki dalās šādās grupās: 

       Vecākā grupa: jaunieši un jaunietes, kuri dzimuši 2007. gadā un vecāki;  

       Jaunākā grupa: jaunieši un jaunietes, kuri dzimuši 2008. gadā un jaunāki. 

http://www.draughts.lv/
http://www.pratalaiks.lv/


4.4 Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli vai arī par to 

atbildību uzņemas viņa vecāki vai aizbildņi. 
 

V. SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI 
 

5.1 Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Šveices sistēma, komandu vērtējumā 7.kārtas. 

Apdomas laiks uz partiju 15 min + 3 sek. 

5.2 Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma Draughts Arbiter. 

5.3. Par uzvarētu maču komanda saņem 2 punktus, neizšķirts - 1 punkts, zaudējums - 0 punktu. 

5.4. Vietu dalīšanas gadījumā:  

       5.4.1. visu komandas dalībnieku izcīnīto punktu summa;  

       5.4.2. komandas uzvarēto maču skaits;  

       5.4.3. labākais rezultāts pie 1, 2, 3, 4. galdiņa. 
 

VI. APBALVOŠANA 
 

6.1. Komandu vērtējumā (gan vecākajā, gan jaunākajā grupā): komanda, kura izcīnījusi pirmo 

vietu, tiek apbalvota ar kausu, bet 1.- 3. vietu ieguvēju komandu dalībniekus un treneri apbalvo 

ar medaļām un diplomiem. 

6.2. Apbalvošanu veic divās vecuma grupās:  

       Vecākā grupa: 

        1. vieta – Speciālais kauss “Oranžā vāvere” un 50 eiro 

        2. vieta – medaļas un saldumu groziņš ar konfektēm “Vāverīte” (15 eiro apmērā) 

        3. vieta – medaļas un saldumu groziņš ar konfektēm “Vāverīte” (10 eiro apmērā) 

       Jaunākā grupa: 

       1. vieta – Speciālais kauss “Zilā vāvere” un 40 eiro 

       2. vieta - medaļas un saldumu groziņš ar konfektēm “Vāverīte” (10 eiro apmērā) 

       3. vieta - medaļas un saldumu groziņš ar konfektēm “Vāverīte” (10 eiro apmērā) 

6.3. Turnīras laikā notiks Otrais pozicījas risināšanas konkurss “Sarkana Vāvere- 2018” 

6.4. Tiks pasniegtas arī speciālas balvas pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma.  
 

VII. SACENSĪBU IZDEVUMI UN DALĪBAS MAKSA 
 

7.  Sacensību organizēšanas izdevumus sedz dalībnieku dalības maksa EUR 15.00 

(piecpadsmīt eiro 00 centi) no katras komandas. 

Dalības maksu var maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu: 

Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889  

Adrese: Lokomotīves iela 50a - 53, Rīga, LV – 1057 

Banka: Nordea 

Konts: LV52NDEA0000084826116 

7.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. 
 

VIII. PIETEIKUMI 
 

8.1 Dalība sacensībām jāpiesaka līdz 2018.gada 16.aprilim, plk. 17 : 00. e-pasts: 

dambretes@mail.ru.  vai ar īsziņu uz telefonu 22344556(Vsevolods Teterins). Pieteikumā 

jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, dzimšanas gads.  
Komandu rakstiskie pieteikumi jāiesniedz 

tiesnesim komandu sacensību dienā no 9 : 00 – 9 : 30. 

8.2. Komandu skaits ir ierobežots!!! Vecāka grupa ir noteikts 14 komandu vietas un jaunākā 

grupā paredzetas  vietas uz 30 komandam. 

 

 

 

mailto:dambretes@mail.ru

