
 

 

 

 

 

 

Latvijas Jaunatnes čempionātu fināli klasiskajā dambretē 

U-8, U-10, U-13, U-16 grupām 64 lauciņu dambretē un 

Latvijas jaunatnes čempionātu fināli ātrajā dambretē un 

ātrspēlē U-8, U-10, U-13, U-16, U19/U26 grupām 64 

lauciņu dambretē. 

 

REGLAMENTS 

 

1. Izspēles kārtība: 
 

17.06.2020. 
 

9:00 – 9:45 – dalībnieku reģistrēšanās;  

9:45 – Turnīra atklāšana;  

10:00 – 10:20  - izlozes veikšana 

10:20 – 13:20 – 1. kārta 

13:20 – 14:30  - pusdienas; 

14:30 – 17:30  - 2. kārta 

 
18.06.2020. 

 

10:00 – 13:00  - 3. kārta 

13:00 – 14:30  - pusdienas; 

14:30 – 17:30  - 4. kārta 

 

19.06.2020. 

 

10:00 – 13:00  - 5. kārta (1. kārta U19/U26 grupām) 

13:00 – 14:30  - pusdienas; 

14:30 – 17:30  - 6. kārta (2. kārta U19/U26 grupām) 

 

20.06.2020. 

 

10:00 – 13:00  - 7. kārta (3. kārta U19/U26 grupām) 

13:00 – 14:30  - pusdienas; 

14:30 – 17:30  - 8. kārta (4. kārta U19/U26 grupām) 

 

 

 



 

 

21.06.2020. 

 

10:00 – 13:00  - 9. kārta (5. kārta U19/U26 grupām) 

13:00 – 14:30  - pusdienas; 

14:30 – 17:30  - ātrspēle; 

17:30 – 18:00 klasiskās dambretes un ātrspēles turnīru noslēgums grupām U8, U10, 
U19-U26 grupām; 

18:00 – 18:30 klasiskās dambretes un ātrspēles turnīru noslēgums grupām U13, U16 
grupām.  

 

 

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 vai sacensību Apelācijas žūrijai. Latvijas Jaunatnes 

čempionātu finālturnīra 64 lauciņu dambretē Apelācijas žūrija sastāv no sekojošām personām  

Olesya Abdullina, Kārlis Ozols, Pēteris Gailāns 

 

 

 

 


