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NOLIKUMS
Rīgas čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas čempionāts un jaunatnes
meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē 2019.gadā.
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt 100 lauciņu dambreti Rīgas iedzīvotāju
vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 100 lauciņu dambretes spēlētājus Rīgā.
4. Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar biedrību
“Dambretes Attīstības Biedrība”.
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek 2019.gada 20.oktobrī un 2019.gada 21.oktobrī.
6. Sacensību norises vieta:
6.1. 2019.gada 20.oktobrī, Rīgā, Elizabetes 45/47 6 stāvā
6.2. 2019.gada 21.oktobrī, Rīgā, Brīvības 199c, Days Hotel Riga VEF telpās
7. Sacensību norises laiks:
7.1. 20.oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 – turnīrs pieaugušajiem.
7.2. 21.oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00 – jaunatnes turnīrs.
8. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnē
www.dambrete.lv
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
9. Sacensībās var piedalīties ikviens 100 lauciņu dambretes interesents no Rīgas un
citiem Latvijas reģioniem.
10. Sacensības notiek šādās grupās:
10.1. Turnīrā pieaugušajiem – sievietēm un vīriešiem

10.2. Jaunatnes turnīrā U19 grupā - jaunieši (2000. dz. g. un jaunāki); jaunietes
(2000. dz.g un jaunākas).
10.3. Jaunatnes turnīrā U13 grupā - jaunieši (2006. dz. g. un jaunāki); jaunietes
(2006. dz.g un jaunākas).
11.
Sacensības ir individuālas, saskaņā ar FMJD noteikumiem pēc Šveices
sistēmas 8 kārtās.
12.

Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma.

13.
Apdomas laiks ir 15 (piecpadsmit) minūtes plus 5 (piecas) sekundes līdz
partijas beigām katram dalībniekam.
14.

Sacensību norise:
14.1.
20.oktobrī izspēlē 8 kārtas;
14.2.
21.oktobrī izspēlē 8 kārtas.

15. Katrs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa
atbilstību sacensību prasībām.
IV. Vērtēšana
16.
Sacensībās sievietes un vīriešus vērtē atsevišķi, bet spēlēs kopējā turnīrā.
Jauniešu turnīrā visi dalībnieki arī spēlē kopējā turnīrā.
17.

Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu.

18.

Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
18.1.
Solkofa koeficentu sistēmas ( S-1);
18.2.
Buholca koificenta;
18.3.
Galvenā tiesneša lēmuma.
V. Apbalvošana

19.
Jauniešu grupās 1. – 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem
un balvām. Rezultāti jaunietēm var tikt ieskatīti arī jauniešu (zēnu ieskaitē).
20.
Pieaugušo grupā 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem
un balvām. Sieviešu rezultāti var tikt ieskaitīti vīriešu ieskaitē.
21.
Uzvarētājs pieaugušo grupā iegūst tiesības spēlēt Latvijas 100 lauciņu
čempionāta finālā 2020. gadā.
VI. Dalībnieku pieteikšanās Sacensībām
22.
Dalībniekus Sacensībām var pieteikt organizācija, kuru pārstāv dalībnieks,
vai dalībnieks to dara personīgi.

23.
Pieteicējs ir atbildīgs par pieteiktā sportista veselības stāvokļa atbilstību
sacensību prasībām.
24.
Turnīram var pieteikties sacensību dienā līdz 9:50 vai arī iepriekš sūtot
pieteikumus uz e-pastu. Vietu skaits ir ierobežots un, ja dalībnieku skaits pārsniegs
maksimālo robežu, tad priekšroka tiks dota tiem dalībniekiem, kuri veikuši iepriekšēju
pieteikšanos. Pieteikšanās un papildus informācija pie galvenā tiesneša Raivja Paegles, epasts: raivis.paegle@inbox.lv, tel. 26438871.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
Sacensību atbalstītājs Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

