
                      
                             

                      DAUGAVAS KAUSS - 2018 / DAB 15. ČEMPIONĀTA FINĀLS 

   

                                                         NOLIKUMS 

 
 

1. Uzdevumi un mērķi 

- popularizēt starptautisko (100) dambreti; 

- noskaidrot stiprākos Rīgas un Latvijas ātrspēles dambretistus. 

 

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē un rīko Dambretes Attīstības biedrība.   

Galvenais tiesnesis: Vitauts Budreika. 

 

3. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās 16 dalībnieki: 14 stiprākie DAB čempionāta spēlētāji – R.Vipulis,              

R. Paegle, L.Zālītis, R.Osītis, J.Česnokova, G.Gribuška, L.Bičkovskis, B.Butulis, G.Zālītis, 

J.Levins, L.Bērsons, G.Kļava, V.Mitrēvičs, R.Klimāvičs un 2 wild cards. 

 

4. Vieta un laiks 

Sacensības notiek 2018.g. 30.maijā Rīgā, Skolas ielā 11, 210 kab. 

Sacensību sākums plkst: 11.00  

 

5. Sacensību noteikumi 

Sacensību izspēles kārtība sekojoša: 

Pirmajā posmā 

            Pirmajā posmā tiek izspēlētas 7 kārtas pēc Šveices sistēmas ar laika kontroli 5 minūtes uz  

            partiju + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu. 

            Vietu dalīšanas gadījumā izšķirs sekojoši papildkritēriji: 

1. Solkofa koeficients(S-1); 

2. Buholca koeficients(Buch); 

            3. Bergera koeficients(SB) 

           Otrais posms. Sacensības notiks pēc izslēgšanas metodes. Tie, kuri pirmajā posmā ieņems 

           1 – 8 vietu sacentīsies par 1 – 8 vietu, bet 9 – 16 vietu ieguvēji sacentīsies par 9 – 16 vietu. 

           Pirmo vietu ieguvēji drīkstēs izvēlēties pretiniekus no zemākā zara. Piemēram pirmās vietas 

           ieguvējs pirmajā kārtā varēs izvēlēties pretinieku, kurš pirmajā posmā ieņems 5 – 8 vietu. 

           Katrā kārtā cīņa norisināsies līdz pirmajai uzvarai. Ja pirmajā kārtas partijā(laika kontrole 

           5 min. + 3 sek.) tiks fiksēts neizšķirts, tad uz nākamo partiju laika kontrole būs  

           3 min. + 3 sek., ja šeit tiks fiksēts neizšķirts, tad tiks spēlēts uz atlikušo laiku līdz pirmajai 

           uzvarai. Tālāk uzvarētāji virzīsies pa uzvarētāju zaru, bet zaudētāji pa zaudētāju zaru.  

           Izslēgšanas spēles notiks par katru godalgoto vietu. 



 

6. Apbalvošana 

            Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, turnīra uzvarētājs saņem čempiona kausu. 

Turnīra balvu fonds ir 410 EUR, kas tiek sadalīts šādi: I vieta – 50, II vieta – 45, III vieta – 40, 

IV vieta – 35, V vieta – 35, VI vieta – 30, VII vieta – 30, VIII vieta – 25, IX vieta – 25, X 

vieta – 20, XI vieta – 20, XII vieta – 15, XIII vieta – 15, XIV vieta – 10, XV vieta – 10,  

            XVI vieta – 5. 

 

7. Kontaktinformācija 

            Dambretes Attīstības Biedrība (DAB), www.dambrete.org 

            Raimonds Vipulis - tel.29980765, e-mail: raim100@inbox.lv 

            Raivis Paegle – tel.26438871, e-mail: raivis.paegle@inbox.lv  
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