PRĀTA LAIKS
CETURTĀS SEZONAS NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI





Popularizēt 64 lauciņu lidojošo dambreti Latvijā;
Veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi;
Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus lidojošajā dambretē;
Iegūt spēļu praksi, lai konkurētu Pasaules un Eiropas līmenī;

VIETA UN LAIKS









Sacensības notiks laika posmā no 26.10.19-30.05.20;
Sacensību vieta: Elizabetes iela 45/47, sestajā stāvā;
Sacensību I posms – 26.10.19; Sākums 10:00;
Sacensību II posms – 24.11.19;
Sacensību III posms – tiks izziņoti vēlāk;
Sacensību IV posms – tiks izziņoti vēlāk;
Sacensību V posms – tiks izziņoti vēlāk;
Grand Finale – tiks izziņoti vēlāk;

SACENSĪBU VADĪBA





Sacensības organizē biedrība “Prāta Laiks”;
Sacensību oficiālā vietne: www.pratalaiks.lv
Sacensības atbalsta “Dambretes Attīstības Biedrība”;
Sacensību galvenais tiesnesis: Edijs Novickis;

SACENSĪBU NOTEIKUMI




Sacensības notiek pēc International Draughts Federation 64 (IDF64)
noteikumiem;
Sacensībām būs pieci posmi + Grand Finale;
Sacensības notiks pēc mikromača principa ar izlozes gājieniem no IDF64 tabulas;










Sacensību posmi notiks pēc Šveices sistēmas 9 kārtas; Laika kontrole: 5min + 3
sekundes uz katru partiju katram dalībniekam;
Par uzvaru mikromačā tiek piešķirti 2 punkti (ja rezultāts ir 4-0; 3-1), bet 1
punkts par neizšķirtu ( ja rezultāts ir 2-2);
Sacensību izloze tiks veikta pēc specializētas datora programmas Draughts
Arbiter PRO;
Vienādu izcīnīto punktu gadījumā vietas nosaka pēc koeficenta “Truncated
Solkoff”;
Katra posma iegūtie punkti tiks skaitīti kopā un 8 (astoņi) labākie dambretisti pēc
punktu skaita iekļūs finālā;
Fināls sastāvēs no 10 (desmit) cilvēkiem, 8 (astoņi) no posmu rezultātiem + 2
(divas) sponsoru vietas;
Sacensībās var piedalīties jebkurš dambretists, kam ir II un augstāka sporta klase
un kurš veicis sacensību dalības maksu;
Sacensību dalības maksa – 4,00 EUR par katru posmu, bet studentiem,
skolēniem un pensionāriem – 2,00 EUR par katru posmu;

FINĀLISTU NOTEIKŠANA
 Pēc katra posma dalībnieki saņems punktus attiecīgi savai iegūtajai vietai katrā
no posmiem:

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Punkti 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



Finālistus pēc 5 (pieciem) posmiem nosaka pēc 3 (trīs) labāko posmu
rezultātiem;
Ja vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems
dalībnieks, kurš būs piedalījies vairāk posmos;

APBALVOŠANA
 Katra posma 1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un naudas balvām;
 1.vieta – 12,- EUR, 2.vieta – 10,- EUR, 3.vieta – 8,- EUR.
 Katrā posmā pēc “Prāta Laiks” lēmuma divi spēlētāji papildus iegūs sponsora
naudas balvas;

CITI JAUTĀJUMI




Sacensību oficiālā vietne: www.pratalaiks.lv
E-pasts: Info@pratalaiks.lv
Mobilais telefons: Mārtiņš Junkurēns - 29448789

