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Latvijas čempionāts sievietēm un vīriešiem
64 lauciņu dambretē
NOLIKUMS
 MĒRĶIS UN UZDEVUMI


Popularizēt dambretes spēli Latvijā;



Noskaidrot 2020. gada Latvijas spēcīgākos 64 lauciņu dambretistus sievietēm
un vīriešiem.




Noskaidrot Latvijas labākos dambretistus startam Eiropas čempionātā.

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek no 2020. gada 20 līdz 23. februārim. Norises vieta Rīgā, Elizabetes
45/47 6 stāvā.. Sacensību sākums 20. februārī plkst. 17:00. Dalībnieku reģistrācija
20. februārī no plkst. 16:00 – 16:50



VADĪBA

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

 DALĪBNIEKI
Finālā piedalās 10 dalībnieki: 2019. gada Latvijas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji
sievietēm un vīriešiem un 7 labākie/ās no 2020. gada Latvijas čempionāta atlases
sacensībām.

 SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības notiek pēc Starptautiskās dambretes federācijas noteikumiem. Riņķa sistēma,
mikromači, gājienu izloze. Sievietēm tabula ar 150 pozīcijām un vīriešiem tabula ar 745
pozīcijām. Apdomas laiks uz vienu partiju: 30 minūtes + 30 sekundes uz katru izdarīto
gājienu. Čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji sievietēm un vīriešiem iegūst tiesības startēt

2021. gada Latvijas čempionāta finālā.

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

 DALĪBAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
Par veselības stāvokli atbild dalībnieks un viņu komandējošā organizācija.
Čempionāta ģenerālsponsors – LR Izglītības un zinātnes ministrija
Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv

Piedaloties sacensībās, dalībniekiem ir jāievēro Latvijas Dambretes federācijas ētikas
kodekss.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
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Reglaments
Latvijas sieviešu un vīriešu čempionātam
64 lauciņu dambretē
Sacensības norisināsies:
No 20.02 - 23.02.20, Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, 6.stāvā.

Sacensību sākums:
20.02.2020 – 17.00 ~ 19.30 (1. kārta)
21.02.2020 – 10.00 ~ 19.00 (2, 3, 4 kārta)
22.02.2020 – 10.00 ~ 19.00 (5, 6, 7 kārta)
23.02.2020 – 10.00 ~ 16.30 (8, 9 kārta un noslēgums)
Sacensības norisināsies ar gājienu izlozi IDF tabula 150 pozīcijas sievietēm un IDF tabula 745
pozīcijas vīriešiem.

Izspēles kārtība:
Riņķa sistēma 9 kārtas (mikromači) ar apdomas laiku 30 min. + 30 sek. katram dalībniekam uz
katru partiju. Kopējais partiju skaits 18.
Punkti mikromačos (mazie punkti) tiks piešķirti sekojoši: par uzvaru 2, par neizšķirtu 1 par
zaudējumu 0. Mikromaču uzvarētājs (divas uzvaras vai uzvara un neizšķirts) saņem 2 lielos
punktus un zaudētājs attiecīgi 0 lielos punktus. Ja mikromačos tiek kopsummā iegūti 2 punkti,
tad raksta 1 lielo punktu.
Turnīra rezultāti tiks vērtēti pēc lielajiem punktiem. Papildus rādītāji vienāda lielo punktu skaita
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)
Sacensību trīs pirmo vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, kausiem un balvām.

Īpašās prasības:
- partiju pieraksts ir obligāts līdz spēles beigām;
- spēlētāju un skatītāju mobilajiem telefoniem spēles laikā ir jābūt izslēgtiem; Ja partijas laikā
spēlētājam iezvanās mobilais telefons, tad tajā partijā pretiniekam tiek piešķirts zaudējums, bet
var spēlēt otro partiju (ja tāda būs);
- spēlētāji savas partijas var analizēt tikai ārpus spēļu zāles;
- pārtraukums starp savstarpējām partijām ne ilgāk kā 5 minūtes;
- sarunāties drīkst tikai ārpus spēļu zāles;
- partiju analīzes atļautas tikai tad, kad izspēlētas abas mikromača partijas;

