
                                                                                                  

                     

Reglaments 
 

Latvijas vīriešu čempionātam 64 lauciņu dambretē 

 
 

Sacens bas norisināsies no 01.06 - 03.06.2018 R gā, Skolas 11-210 

 

Sacens bu sākums: 01.06.2018 plkst. 14:00(tiks izspēlētas 2 kārtas) 
                               02.06.2018 plkst. 09:30(tiks izspēlētas 3 kārtas) 
                               03.06.2018 plkst. 10:00(tiks izspēlētas 2 kārtas) 
 

Sacens bas norisināsies ar gājienu izlozi(IDF tabula 745 poz cijas) 
 

Izspēles kārt ba: Riņķa sistēma 7 kārtas(mikromači) ar apdomas laiku 35 min. + 15 sek. 
katram dal bniekam uz partiju. Kopējais partiju skaits 14 

 

Punkti mikromačos(mazie punkti) tiks piešķirti sekojoši: par uzvaru 2, par neizšķirtu 1 par 
zaudējumu 0. Mikromaču uzvarētājs(divas uzvaras vai uzvara un neizšķirts) saņem 2 lielos 
punktus un zaudētājs attiec gi 0 lielos punktus. Ja mikromačos tiek kopsummā iegūti 2 
punkti, tad raksta 1 lielo punktu.  

 

 Turn ra rezultāti tiks vērtēti pēc lielajiem punktiem. Papildus rād tāji vienāda lielo punktu 
skaita gad jumā(attiecas uz visām vietām, izņemot pirmo vietu): 
 

- šmuljana koefiecients 

- uzvaru skaits(lielie punkti) 

- savstarpējā spēle 

- individuāli augstākais rād tājs attiec bā pret ieņemtajām vietām 

- papildus mačs ar sa sinātu laika kontroli(mikromačš ar laika kontroli 3 min + 3 sek. uz 
partiju) 

 

Ja tiks dal ta pirmā vieta, tad uzreiz pēc turn ra tiks r kots papildus mačs ar sekojošu kontroli: 

- Pirmais mikromačs 10 min + 5 sek uz katru partiju, bet ja nenoskaidro uzvarētāju, tad 

- Otrais mikromačs 5 min + 3 sek uz katru partiju, bet ja nenoskaidro uzvarētāju, tad 

- Trešais mikromačs: Armagedons, kur laika kontrole vienam dambretistam ir 5 min + 

3 sek, bet otram dambretistam 3 min + 2 sek. Laika kontroli izvēlas dambretists, kam 
augstāka vieta pamata turn rā.  

 

Sacens bu tr s pirmo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, kausiem un naudas balvas 

saņems visi fināla dal bnieki. 
  

pašās pras bas: 

 

- partiju pieraksts ir obligāts 

- spēlētāju un skat tāju mobilajiem telefoniem spēles laikā ir jābūt izslēgtiem 

- spēlētāji savas partijas var analizēt tikai ārpus spēļu zāles 

- pārtraukums starp savstarpējām partijām ne ilgāk kā 5 minūtes 

- sarunāties dr kst tikai ārpus spēļu zāles 

- partiju anal zes atļautas tikai tad, kad izspēlētas abas mikromača partijas 

 



Par pārkāpumiem tiks saņemts brīdinājums! Par 

trīs brīdinājumiem dalībnieks tiks izslēgts no 

turnīra! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


