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Pasaules čempionāts ātrspēlē 2019

1. ORGANIZATORI
Pasaules čempionāts ātrspēlē (10x10) notiek sadarbībā ar FMJD (Starptautisko
dambretes federāciju) un LDF (Latvijas Dambretes federāciju).

2. DIENAS KĀRTĪBA
Pirmdiena, 29.07.19
09:00 – 10:00 Reģistrēšanās
10:30 – Atklāšanas ceremonija
11:00 – Pirmā kārta
18:00 – Noslēguma ceremonija

3. DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties jebkurš
dalībnieks, kurš pieņem šos noteikumus.

4. VIETA
Radisson Blu Latvia Conference & Spa
Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga.

5. OFFICIĀLIE TURNĪRI
a. Pasaules čempionāts ātrspēlē
b. Pasaules čempionāts ātrspēlē komandām
c. Pasaules čempionāts ātrspēlē sievietēm
d. Pasaules čempionāts ātrspēlē komandām sievietēm

6. IZSPĒLES KĀRTĪBA
a. Laika kontrole: 5’ + 3”
b. Pasaules čempionāts sievietēm tiks izspēlēts kā atsevišks turnīrs
c.

Turnīrs notiks pēc Šveices sistēmas (Solkoff Truncated).

d. Kārtu skaits būs atkarīgs no spēlētāju skaita
i.

Ja spēlētāji mazāk kā 16 – 7 kārtas

ii.

Ja spēlētāji mazāk kā 30 – 9 kārtas

iii.

Ja spēlētāji mazāk kā 40 – 11 kārtas

iv.

Ja spēlētāji 40 vai vairāk – 13 kārtas

e. Turnīra oficiālā izlozes programma būs “Draughts Arbiter”
f.

Vietu dalīšanas gadījumā par 1-3 vietu, ja visi kritēriji būs vienādi, tad
notiks papildmačs (2 spēles pa 3’+ 2” un ja mačs noslēdzas neizšķirti, tad
būs armagedons uz atlikušo laiku pa 3’+2”). Ja vairāk par diviem
spēlētājiem ir vienādi kritēriji, tad notiks miniturnīrs ar laika kontroli 3’+ 2”.

7.

PASAULES ČEMPIONĀTS ĀTRSPĒLĒ KOMANDĀM
a. Pirms turnīra katra federācija paziņo līdz 5 spēlētājiem, kuri
pārstāvēs valsti.
b. Komandu ieskaitē tiks skaitīti 3 labākie no 5 izlases spēlētājiem, kuri
bija pieteikti komandā:
i.

Augstākā ieņemtā vieta, ja vienāds rezultāts – lielākā punktu summa,
ja tad vienāds rezultāts – komandas lēmums.

ii.

Komandas kur dalībnieku skaits ir mazāks nekā 3, punkti tiks aprēķināti
pēc koeficenta N+1, kur N = kopējais dalībnieku skaits.

8. DALĪBAS MAKSA
Turnīra dalības maksa ir 50 EUR (katram turnīram).
Apmaksa jāveic uz LDF (Latvijas Dambretes federācija) bankas kontu:
Nosaukums: Latvijas Dambretes federācija
Reg. Nr. 40008022773
Adrese: Biķernieku 24A-1, Rīga, LV-1006
Banka: SWEDBANK
Konta numurs: LV83HABA0551003975911
Reģistrēja un apmaksa jāveic līdz 01.07.19
Jauniešiem (2000.gadā vai vēlāk dzimušie) apmaksa ir 50% no summas.
Ja apmaksu veic skaidrā naudā (vai apmaksu veic pēc 01.07.2019), tad jāmaksā
70 €.

9. SŪDZĪBAS
Jebkura sūdzība ir jāiesniedz rakstiskā veidā galvenajam tiesnesim ne vēlāk
kā piecas minūtes pēc partijas. Iesniedzot protestu ir jāiemaksā arī 100, Euro depozīts. Ja protests būs labvēlīgs, tad 100, - Euro tiks atgriezti.

10. Dzīvošana:
a. Istaba ar divām gultām – 100 EUR (2 personas/par dienu) iekļautas
brokastis. Vienistabas – 85 EUR (1 persona/par dienu) iekļautas
brokastis.
b. 2018.gada pasaules čempions: Alexsandr Schvartman un Darya
Fedorovich pienākas bezmaksas 2 dienas (28/29 vai 29/30), ja
tiks saņemts apstiprinājums līdz 01.06.2019
c. Reģistrācija par viesnīcu ir jāveic līdz 01.06.2019

11. PIETEIKUMI
Pieteikumi par pasaules komandu un individuālo čempionātu ātrspēlē
ir jāsūta Raivim Paeglem (raivis@rigaopen.dambrete.lv) līdz
01.07.2019

12. KONTAKTI
Jautājumi par turnīru:
Raivis Paegle, tel. (+371) 26438871, raivis@rigaopen.dambrete.lv
Jautājumi par dzīvošanu/rezervāciju:
Edijs Novickis, tel. (+371) 26210791, edijs@rigaopen.dambrete.lv
Jautājumi par ielūgumiem un vīzām:
Paula Gūtmane, tel. (+371) 20276929, paula@rigaopen.dambrete.lv

13. MĀJASLAPA
wcblitz2019.dambrete.lv

14. APBALVOŠANA
Ātrspēles pasaules čempionāta uzvarētāji (individuāli un komandām)
saņems kausus un medaļas. Ātrspēles kopējais balvu fonds ir €5,000 (bez
jebkādiem nodokļiem) un sadalīts sekojoši:

Pasaules
čempionāts ātrspēlē vīriešiem:

Pasaules čempionāts
ātrspēlē sievietēm:

1. vieta

900 €

1. vieta

700 €

2. vieta

700 €

2. vieta

500 €

3. vieta

500 €

3. vieta

300 €

4. vieta

300 €

4. vieta

200 €

5. vieta

250 €

5. vieta

150 €

6. vieta

200 €

6. vieta

100 €

7. vieta

100 €

8. vieta

100 €

15.
Pilnu atbildību par naudas balvām un finansiālo pusi uzņemas LDF
(Latvijas Dambretes federācija). Naudas balvas tiks pārskaitītas uz
spēlētāju kontiem 3 darba dienu laikā pēc datu saņemšanas.

16.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumos par šo nolikumu jāgriežas
pie turnīra galvenā tiesneša vai turnīra organizatoriem.
Jacek PAWLICKI
FMJD direktors

ATBALSTĪTĀJI

