
                      

 

 

Latvijas Dambretes federācijas                                 

tiešsaistes turnīru grafiks 

Datums Turnīra nosaukums Dalībnieki 

14.aprīlis, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

16.aprīlis, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

17.aprīlis, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

19.aprīlis, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

21.aprīlis, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

23.aprīlis, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

24.aprīlis, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

26.aprīlis, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

28.aprīlis, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

30.aprīlis, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

01.maijs, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

03.maijs, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

05.maijs, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

07.maijs, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

08.maijs, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

10.maijs, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

12.maijs, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

14.maijs, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

15.maijs, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

17.maijs, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

19.maijs, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

21.maijs, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

22.maijs, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

24.maijs, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

26.maijs, otrdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

28.maijs, ceturtdiena, plkst. 18:45 64 lauciņu dambrete ar gājienu izlozi Visi bez ierobežojuma 

29.maijs, piektdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete jauniešiem 2007.gadā dzimušie un jaunāki 

31.maijs, svētdiena, plkst. 18:45 100 lauciņu dambrete visiem dalībniekiem Visi bez ierobežojuma 

 


