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NOLIKUMS

2019. gada Latvijas jaunatnes čempionātu fināliem klasiskajā un ātrspēlē 64

lauciņu dambretē U-19 vecuma grupas dalībniekiem



MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt 64 lauciņu dambreti Latvijā. Noskaidrot Latvijas labākos dambretistus startiem
Eiropas un pasaules čempionātos.


LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek no 01. marta līdz 03. Martam Rīgā, viesnīca Tomo, Raunas iela 44. Sacensību
sākums plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 9.45.



VADĪBA

Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija. Galvenais tiesnesis Edijs Novickis.



DALĪBNIEKI

Klasiskajā dambretē sacensībās piedalās Latvijas 72. Skolēnu sporta spēļu labākie 8 dalībnieki – 9
un 10. dalībnieku papildus piesaka LDF). Ātrspēlē piedalās LSSS labākie 20 dalībnieki.



SACENSĪBU NOTEIKUMI

Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Riņķa sistēma ar mikromačiem. Laika kontroles:
- klasiskajā dambretē – 30 minūtes + 10 sekundes katru izdarīto gājienu uz partiju katram
dalībniekam;
- ātrspēlē – 3 minūtes + 2 sekundes par katru izdarīto gājienu uz partiju katram dalībniekam.
1. gājiena izloze. Klasiskajā dambretē partiju pieraksts obligāts. Pārtraukums starp mikromača
partijām nav, un konsultācijas ar treneriem aizliegtas.

Vietu dalīšanas gadījumā:
- lielie punkti
- uzvaru skaits (lielie punkti)
- savstarpējā spēle
- individuāli augstākais rādītājs attiecībā pret ieņemtajām vietām
- papildus mačs ar saīsinātu laika kontroli (mikromačš ar laika kontroli 3 min + 3 sek. uz katru
partiju katram dalībniekam)



APBALVOŠANA



Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un piemiņas balvām.



UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI



Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par
veselības stāvokli atbild dalībnieka vecāki, pavadošā persona un komandējošā organizācija.



PIETEIKUMI



Latvijas 72. Skolēnu sporta spēļu pirmo astoņu vietu ieguvējiem par dalību sacensībās jāpaziņo pa
e-pastu: info@dambrete.lv un edijsnovickis@hotmail.com līdz 22. februāra plkst. 17.00.
Pieteicējs saņem dalības paziņojuma apstiprinājumu.
Pieteikumā, kuru iesniedz pie dalībnieku reģistrācijas, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds,
dzimšanas gads un tās personas vārds, uzvārds, kura pilnvarota pavadīt dalībnieku uz sacensībām.
Pieteikumu apstiprina dalībnieku komandējošās iestādes vadītājs.



GENERĀLSPONSORS



LR Izglītības un zinātnes ministrija.



SPONSORI Marvelous



Communication

