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Latvijas čempionāta pusfināls sievietēm un vīriešiem, kā
arī atlases sacensības jauniešiem U19 un U26 vecuma
grupās 64 lauciņu dambretē
NOLIKUMS
•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI


Popularizēt dambretes spēli Latvijā;



Paaugstināt pieaugušo un jauniešu dambretes meistarību Latvijā;



Noskaidrot 10 (desmit) Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas
pieaugušo un jaunatnes čempionātu finālos.

•

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2020. gada 25. un 26. janvārī. Norises vieta Rīgas Skolēnu pilī, Krišjāņa
Barona ielā 99. Sacensību sākums 25. un 26. janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija
25. janvārī no plkst. 09.00 – 09.50

•

VADĪBA

Sacensības organizē biedrība “Dambretes Attīstības Biedrība” sadarbībā ar Latvijas
Dambretes federāciju. Galvenais tiesnesis Edijs Novickis.
•

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI

Sacensības notiek pēc starptautiskās dambretes federācijas noteikumiem sievietēm (kā arī
jaunietēm) un vīriešiem (kā arī jauniešiem) atsevišķos turnīros. Jaunieši spēlē kopējā
turnīrā ar vīriešiem un jaunietes spēlē kopējā turnīrā ar sievietēm. Turnīrs notiks pēc
Šveices sistēmas 8 kārtās pēc mikromaču principa. Mikromačs sastāvēs no divām partijām.
Par uzvaru partijā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu
nulle punkti. Par uzvaru mikromačā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts,

bet par zaudējumu nulle punkti. Turnīrs norisināsies sievietēm pēc 150 pozīciju izlozes
tabulas un vīriešiem pēc 745 pozīciju izlozes tabulas. Apdomas laiks 20 min. (+5 sek. par
katru gājienu) uz partiju katram dalībniekam gan sievietēm (kā arī jaunietēm) gan vīriešiem
(kā arī jauniešiem)
Jauniešu U19 un U26 vecuma grupas sekojošas:

•



U-19 grupa 2001. dzimšanas gads un jaunāki/as



U-26 grupa 1994. dzimšanas gads un jaunāki/as

ATLASE UZ FINĀLIEM

Pirmās septiņas vietas sievietēm un vīriešiem iegūst uzaicinājumu startam Latvijas
čempionāta finālā. Finālos tiesības spēlēt ieguvuši pagājušā gada fināla pirmo trīs vietu
ieguvēji sievietēm un vīriešiem. Rezervisti no pusfināla.
U19 un U26 vecuma grupās pirmās 8 (astoņas) vietas iegūst uzaicinājumu startēt U19 un
U26 finālos. 9 un 10 vieta finālos tiks noteikta pēc LDF lēmuma.
• PIETEIKUMI
Pieteikumi jāiesūta līdz 22. janvāra plkst. 18.00 pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv un
info@dambrete.lv
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase. Pieteikumu
jauniešiem jānosūta juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvim vai trenerim.
Pieaugušie pieteikumus var sūtīt individuālā kārtā.
Sacensību dienā mandātu komisijā jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis
dalībnieku komandējošās organizācijas vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par
dalībnieku drošību un veselību.
•

DALĪBAS MAKSA

Sacensību dalības maksa veicot tās pārskaitījumu līdz 22.01.2020 tiek noteikta
pieaugušajiem 15,- EUR (pensionāriem, invalīdiem 50% atlaide); jauniešiem U19 un U26
vecuma grupās 6,- EUR
Sacensību dalības maksa pēc 22.01.2020., veicot pārskaitījumu vai apmaksājot uz vietas
turnīra norises vietā tiek noteikta pieaugušajiem 20,- EUR; jauniešiem U19 un U26 9,- EUR
Pārskaitījumus jauniešiem veic juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvis vai treneris
par visiem pieteiktajiem dalībniekiem vienā maksājumā. Pieaugušie pārskaitījumus veic
individuālā kārtā.
Maksājuma mērķī jānorāda pārstāvētā organizācija par ko tiek veikts maksājums un
dalībnieku skaits. Maksājums jāveic uz Biedrību “Latvijas Dambretes federācija”, reģ. nr.
40008022773, AS “SWEDBANK”, konta nr. LV49HABA0551047596259

•

DALĪBAS NOTEIKUMI

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis.

•

ATBALSTĪTĀJI

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija, biedrība “Dambretes Attīstības
Biedrība”.

•

KONTAKTI
Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
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REGLAMENTS
1. Izspēles kārtība:
25.01.2020
09:00 – 09:50 – dalībnieku reģistrēšanās;
10:00 – Turnīra atklāšana;
10:10 - 1. kārta
11:50 - 2. kārta
Pārtraukums
14:30 – 3. kārta
16:10 – 4. kārta

26.01.2020
10:00 - 1. kārta
11:40 - 2. kārta
Pārtraukums
14:20 – 3. kārta
16:00 – 4. kārta
Noslēgums 5 min. pēc pēdējās partijas izspēles.

2. Nekorekta uzvedība
2.1.Dambretē pieņemto uzvedības standartu un etiķetes neievērošana;
2.2. Apvainojumi;
2.3.Agresija, vardarbība vai iebiedēšana;
2.4.Rīcība vai uzvedība, kas nav atbilstoša dalībnieka, tiesneša, organizatora, bērna
aizbildņa vai trenera u.c. statusam;
2.5.Jebkura cita uzvedība, kas neatbilst sportiskas uzvedības principiem, tajā skaitā
jebkāda veida diskriminācija, pēc jebkādiem, dzimuma, valodas, reliģijas principiem
vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes vai citiem apstākļiem.

3. Pārkāpumi no spēlētāju puses:
3.1.Vienas spēļu kārtas izlaišana vai izstāšanās no sacensībām bez pamatota iemesla vai
bez tiesneša brīdināšanas;
3.2. Rupji vai atkārtoti spēles un sacensību noteikumu pārkāpumi;
3.3.Krāpnieciskas darbības vai maldināšanas mēģinājumi spēles un sacensību gaitā,
slepena vienošanās par partijas iznākumu;
3.4.Sacensību dalībniekiem jāpiedalās atklāšanas un noslēguma ceremonijās.
Neierašanās atklāšanas un noslēguma ceremonijās tiek uzskatīta par nekorektu
uzvedību. Dalībniekiem, kas nepiedalās noslēguma ceremonijā, var tikt atņemti visi
oficiālie apbalvojumi un balvas, apbalvojumi un balvas netiek nosūtīti vai nodoti;
3.5.Spēlētāji vai viņu delegāciju locekļi nedrīkst izdarīt nepamatotas apsūdzības attiecībā
pret citiem spēlētājiem, tiesnešiem, amatpersonām vai sponsoriem.
3.6.Piedāvā vai mēģina piedāvāt vai pieņemt jebkādu atlīdzību vai komisijas maksu, vai
jebkādu slēptu labumu;
4. Krāpšanās:
4.1.Spēles laikā ir aizliegts izmantot ārējo informāciju. Jo īpaši spēles laikā spēlētājiem
ir aizliegts izmantot jebkādus informācijas vai konsultāciju avotus vai analizēt
jebkuru spēli uz cita dambretes galdiņa, tajā skaitā citas partijas. Ir aizliegta pabeigto
partiju analīze spēles zonā;
4.2.Spēles laikā spēlētājiem nav atļauts turēt pie sevis elektroniskos līdzekļus un / vai
citas ierīces, kas spēj apstrādāt vai pārsūtīt dambretes spēles analīzi. Ja tiek
konstatēts, ka spēlētājs ir atnesis šādu ierīci uz spēles zāli, spēlētājam tiek piemērotas
sankcijas;
4.3.Ir aizliegts sazināties ar jebkuru personu spēles laikā;

5. Sankcijas:
Sankcijas var noteikt, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, tādus kā pārkāpēja vecums, palīdzība
un sadarbība izmeklēšanā, motīvs, apstākļi un vainas pakāpe.
5.1.Brīdinājums;
5.2.Rājiens;
5.3.Zaudējums spēles kārtā;
5.4.Izslēgšana no sacensībām;
5.5.Oficiālu balvu un apbalvojumu atņemšana;
5.6.Aizliegums noteiktā laika posmā piedalīties sacensībās vai jebkurās citās ar dambreti
saistītās darbībās – spēlētāja, tiesneša, organizatora, utt.

Strīdi, kas rodas sacensību laikā, tiek atrisināti saskaņā ar spēles noteikumiem un ētikas
kodeksu. Visi protesti jāizsaka tieši tiesnešiem.
Tiks veikta papildus uzmanība, lai dalībnieki neatrastos alkohola vai psihotropo vielu ietekmē.
Nepieciešamības gadījumā tiks veiktas alkohola līmeņa pārbaudes vai tiks izsaukti attiecīgie
dienesti to veikšanai.

