NOLIKUMS
3 – Trešais Bērnu un jaunatnes čempionāts
64 un 100 – lauciņu dambretē „Albatross – 2018/2019” un
„Hameleons – 2018/2019”
Latgales un Kurzemes reģions
I.MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sacensību mērķis ir veicināt interešu izglītības attīstību Rīgas pilsētā un Latvijas reģionos, popularizēt
interešu izglītību un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības procesā, lai celtu savu
meistarību.
1.2. Popularizēt un attīstīt 64 un 100 - lauciņu dambreti starp bērniem un jauniešiem Rīgā un Latvijas
reģionos.
1.3. Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus starp bērniem un jauniešiem. Sastādīt spēcīgāko bērnu un
jauniešu reitingu, izveidot bērnu un jauniešu sporta klases bāzi.
1.4. Organizēt kvalitatīvus bērnu un jauniešu dambretes turnīrus, pilnveidot un nostiprināt bērnu un
jauniešu radošo izaugsmi, meistarību, attīstīt un izkopt bērnu un jauniešu komunikācijas spējas, talantus.
1.5. Paaugstināt bērnu un jauniešu dambretes spēles līmeni, izvērtēt viņu spējas un atbalstīt talantīgus
dambretistus.
1.6. Reklamēt dambreti Rīgā un Latvijas reģionos. Iesaistīt sponsorus un mecenātus.
II. LAIKS UN VIETA
2.1.Sacensības notiek laika posmā no 2018. gada 6. oktobra līdz 2019. gada 25. maijam.
2.2.Sacensību posmi notiek Rīgas reģionam - Days Hotel Riga VEF, Brīvības ielā 199c, Rīgā; Kurzemes
reģionam - Ventspils 4.vidusskola, Rīgas ielā 12a, Ventspilī, Latgales reģionam - Jēkabpils Valsts
ģimnāzija, Blaumaņa ielā 27, Jēkabpilī vai Daugavpils Šaha un dambretes klubā, Raiņa ielā 69, Daugavpilī.
Sacensību norises vieta katrā posmā ir ierakstīta tabulās:Tab.Nr.1,2,3.
2.3 Katrā pusgadā notiks fināls un labākie spēlētāji saņems balvas.
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1.pusgads Rīgas reģions
Brīvības iela 199c, Rīga
Brīvības iela 199c, Rīga
Brīvības iela 199c, Rīga
Brīvības iela 199c, Rīga
Brīvības iela 199c, Rīga

07.10.2018
24.11.2018
16.12.2018
28.12.2018

1.pusgads Latgales reģions
Blaumaņa iela 27, Jēkabpils
Raiņa iela 69, Daugavpils
Raiņa iela 69, Daugavpils
Brīvības iela 199c, Rīga

30.09.2018
28.10.2018
24.11.2018
15.12.2018
28.12.2018

1.pusgads Kurzemes reģions
Rīgas ielā 12a, Ventspils
Rīgas ielā 12a, Ventspils
Rīgas ielā 12a, Ventspils
Rīgas ielā 12a, Ventspils
Brīvības iela 199c, Rīga

Tab. Nr. 1

64 - lauciņu
64 - lauciņu
64 - lauciņu
64 - lauciņu

11 vietas

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
Tab. Nr. 2

64 lauciņu
64 lauciņu

11:00
11:00

64 lauciņu

11:00

2 vietas

11:00
Tab. Nr. 3

64 lauciņu
64 lauciņu
64 lauciņu
64 lauciņu

2 vietas

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

III. ORGANIZĀCIJA
3.1. Sacensības rīko biedrība „Diagonāle” un Vsevoloda Teterina atbalstu.
3.2.Oficiālā turnīra mājas lapa: https://www.facebook.com/Albatross-B%C4%93rnu-turn%C4%ABridambret%C4%93-1874481066113472/
IV. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās „Albatross” var piedalīties bērni un jaunieši, kuri dzimuši 2006. gadā un jaunāki no Rīgas,
citām Latvijas pilsētām un novadiem, kā arī no citām valstīm;
4.2. Sacensībās „Hameleons”var piedalīties jaunieši un jaunietes no Rīgas, citām Latvijas pilsētām un
novadiem, kā arī no citām valstīm, kuri dzimuši 2005.gadā un vecāki (vecumā līdz 23 gadiem).
4.3. Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli, vai arī par to atbildību
uzņemas viņa vecāki vai aizbildņi.
V. SACENSĪBU NORISE
5.1. Sacensības katrā posmā notiek pēc FMJD noteikumiem: Šveices sistēma, 7. kārtas. Apdomas laiks uz
partiju 10 min. + 3 sek. 64 – lauciņu dambretē un 15 min. + 3 sek. 100 – lauciņu dambretē.
5.2. Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma Draughts Arbiter
5.3. Par uzvaru dalībnieks saņem 2 punktus, neizšķirts - 1 punkts, zaudējums - 0 punkti.
5.4. Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu.
5.5. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
5.5.1. Solkofa koeficientu sistēmas (S-1, S-2);
5.5.2. Uzvaru skaits;
5.5.3. Savstarpējas spēles rezultāts;
5.5.4. Dalībnieka reitings;
5.6. Pēc katra posma dalībniekiem tiek piešķirti punkti (turnīra punkti plus punkti pēc tabulas) un izrēķināts
dalībnieku reitings, kurš tiks apkopots kopēja tabulā. Skaitīšanas sistēma būs sekojoša:
Vieta
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1
40

2
35
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30

4
27

5
24
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12

16
11
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9
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6
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5
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4

24
3

25
2

26
1

5.7. Finālistus pēc pieciem (četriem) posmiem nosaka pēc triju labāko posmu rezultātiem. Finālā katrā
pusgadā piedalās 16 labākie spēlētāji pēc posmu noslēguma rezultātiem - 11 labākie spēlētāji no Rīgas
reģiona, 2 labākie spēlētāji no Latgales reģiona, 2 labākie spēlētāji no Kurzemes reģiona un 1 spēlētājs pēc
turnīra organizatoru ieskatiem.
5.8. Vienādu kopvērtējumā iegūto punktu skaita gadījumā, vietas nosaka pēc:
5.8.1. dalībnieks sakrāj punktus mazāku posmu skaitā;
5.8.2. vietu kopskaits pēc visiem nospēlētiem posmiem;
5.8.3. vienādu iepriekšējo kritēriju gadījumā tiek vērtēts dalībnieku reitings.
5.9. Par konkursa pozīciju risināšanu dalībnieks saņem papildus 10 punktus.
5.9.1. Konkursa pozicījas būs pieejami sacensības laikā pēc 4 kārtas.
5.10. Katrā posmā būs iespēja izpildīt sporta klases normu pēc noteiktam prasībām. Sporta klases
norma būs apreķināta pēc standartizētas procentuālās tabulas.
VI. APBALVOŠANA
6.1. Dalībnieki, kuri izcīnījuši pirmās trīs vietas, katrā sacensību posmā tiek apbalvoti ar diplomiem,
medaļām un balvām:
1. vieta - dāvanu karte 15 euro vērtībā
2. vieta - dāvanu karte 10 euro vērtībā
3. vieta - dāvanu karte 5 euro vērtībā
Labaka meitene – simboliska garšīga balva

6.2. Katra pusgada finālā, dalībnieki, kuri izcīnījuši pirmās četras vietas kopvērtējumā, tiks apbalvoti ar
balvām:
1.vieta – Speciālais Kauss „Hameleons” + ceļa izdevumus un dalības maksa segšana vienā izvēlētā
starptautiskā turnīrā 64 – laucīņu dambretē 2019.gadā („Белые ночи - 2019» Sankt – Peterburgā vai
„Jogeva – 2019” Igaunijā).
1. vieta – 100 – lauciņu dambretē - ceļa izdevumus un dalības maksa segšana vienā izvēlētā
starptautiskā turnīrā 100 – laucīņu dambretē 2019.gadā („Minsk - 2019» Baltkrievijā vai „Zelta Prāga –
2019” Čehijā).
2.vieta - dāvanu karte 20 euro vērtībā
3.vieta - dāvanu karte 15 euro vērtībā
4.vieta - dāvanu karte 10 euro vērtībā
5.vieta - dāvanu karte 5 euro vērtībā
6.vieta - dāvanu karte 5 euro vērtībā
VII. IZDEVUMI
7.1. Sacensību organizēšanas izdevumus sedz dalībnieki:
7.1.2. Dalības maksa EUR 1,50 (viens euro un 50 9piecdesmīt) centi) no dalībnieka katrā posmā
Kurzemes un Latgales reģionos. (kuriem nav dambretista sertifikāta).
7.1.3. Dalības maksa EUR 1,00 (viens euro un 00 centi) no dalībnieka katrā posmā Kurzemes un
Latgales reģionos. (kuriem ir dambretista sertifikāts)
Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu:
Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889
Adrese: Lokomotīves iela 70a - 53, Rīga, LV – 1057
Banka: Nordea
Konts: LV52NDEA0000084826116
7.2. Biedrības „DIAGONĀLE” biedriem dalības maksa nav jāmaksā.
7.3. Visus izdevumus, kuri saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
VIII. PIETEIKUMI UN CITI NOTEIKUMI
8.1. Dalībniekus sacensībām piesaka organizācija, kuru pārstāv dalībnieks, viņa vecāki vai aizbildņi.
8.2. Dalība sacensībām jāpiesaka 4 dienas pirms norādītajiem posma datumiem:
pa e-pastu: dambretes@mail.ru vai ar īsziņu uz telefonu 22344556 (Vsevolods Teterins). Pieteikumā
obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un reģiona nosaukums.
8.3. Turnīra organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
8.4. Turnīra organizatori nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.526
„Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā
pasākumā” prasības.
8.5. Turnīra organizatori nodrošina videotranslāciju no Rīgas reģiona sacensībām.

