
 

 
 

Ziemassvētku ONLINE privātturnīri 64-lauciņu dambretē 

NOLIKUMS 

I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt dambretes spēli Latvijā.  

1.2. Popularizēt un attīstīt 64-lauciņu dambreti starp bērniem un pieaugušajiem Rīgā un Latvijas         

reģionos. 

1.3. Popularizēt sadraudzību internetā caur dambretes spēli.  
 

II. LAIKS UN VIETA 

2.1. Turnīri notiks 2020.gada 19.decembrī pieaugušajiem un 2020.gada  20.decembrī bērniem 

spēļu platformā www.playok.com plkst. 16:00.  Turnīra organizatora vārds būs “salavecitis”. 

2.2. Turnīram varēs reģistrēties 15 min. pirms turnīra sākuma (piem., ja turnīra sākuma laiks ir 

16:00, tad reģistrēties var sākt no 15:45).   

2.3. Turnīra ilgums ~ 2.5 st. 
 

III. ORGANIZĀCIJA 

3.1. Sacensības rīko biedrība  “Prāta Laiks” un biedrība “Diagonāle” ar Vsevoloda Teterina 

atbalstu.  

3.2. Turnīra galvenais tiesnesis – Vsevolods Teterins. 
 

IV. DALĪBNIEKI 

4.1. Pieaugušo turnīrā 2020. gada 19. decembrī var piedalīties spēlētāji bez  kvalifikācijas 

ierobežojuma tikai no šādiem dambretes centriem – “Bauska”, “Salaspils”, BJC “Bolderāja”, 

biedrība “Diagonāle”, “Valmiera”, “Ventspils”, “Daugavpils”, “Līvāni’, “Dobele” un “Zolitūde” 

– , kā arī pieaugušie spēlētāji, kuriem tiesnesis ļaus spēlēt, un īpaši uzaicinātie spēlētāji.  

4.2. Bērnu turnīrā 2020. gada 20. decembrī var piedalīties spēlētāji, kas dzimuši 2005.gadā un 

jaunāki, bez kvalifikācijas ierobežojuma tikai no šādiem dambretes centriem: “Bauska”, 

“Salaspils”, BJC “Bolderāja”, biedrība “Diagonāle”, “Valmiera”, “Ventspils”, “Daugavpils”, 

“Līvāni’, “Dobele” un “Zolitūde”. 

http://www.playok.com/


4.3. Turnīros drīkst piedalīties dambretisti, kas ir aizpildījuši savas kartiņas (vārds, uzvārds, 

dambretes centrs vai pilsēta).  
 

V. SACENSĪBU NORISE 

5.1. Pieaugušo turnīrs notiks lidojošajā 64-lauciņu dambretē ar mikromačiem 7 kārtās, ievērojot 

64-lauciņu dambretes noteikumus, ar apdomas laiku 5m + 3s par katru izdarīto gājienu uz 

katru mikromača partiju.  

5.2. Bērnu turnīrs notiks klasiskajā 64-lauciņu dambretē (viena partija) 9 kārtās, ievērojot 64-

lauciņu dambretes noteikumus, ar apdomas laiku 5m + 3s par katru izdarīto gājienu uz katru 

partiju.  

5.3. Turnīri notiek pēc Šveices sistēmas. Vietu sadalījumu nosaka datora koeficenti. 

5.4. Par uzvaru tiek piešķirts 1 punkts, par neizšķirtu – 0,5 punkti, par zaudējumu – 0 punkti.   

5.5. Tiesnesis turnīram nepielaiž tos spēlētājus, kas nepārstāv dambretes centrus un kam nav 

pilnīgi aizpidīta kartiņa (vārds, uzvārds, dambretes centrs vai pilsēta).  
 

VI. APBALVOŠANA 

6.1. Dalībnieki, kuri izcīnījuši pirmās trīs vietas, tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un naudas 

balvām: 

Pieaugušo turnīrā – 1. vieta - 50 eiro vērtībā   

– 2. vieta - 30 eiro vērtībā   

– 3. vieta - 20 eiro vērtībā   

Bērnu turnīrā – 1. vieta - 30 eiro vērtībā   

– 2. vieta - 20 eiro vērtībā   

– 3. vieta - 10 eiro vērtībā   

6.2. Tiks nodrošinātas papildus balvas bērnu turnīrā - pašam jaunākajam turnīra dalībniekam 

(gan meitenei, gan zēnam) un labākajai meitenei. 

6.3. Papildus katrā turnīrā dalībniekiem, kuri ieņems 4. līdz 9. vietu, tiks nodrošinātas dambretes 

grāmatas no V.Adamoviča kolekcijas ar viņa personīgo parakstu.  

6.4. Naudas balvas tiks pārskaitītas uz uzvarētāju kontiem (ja nepieciešams, uz vecāku kontiem), 

bet grāmatas, medāļas un diplomi  nodoti personīgi vienas nedēļas laikā. 
 

VII. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Turnīrā ir aizliegta jebkāda palīglīdzekļu izmantošana, kas var ietekmēt partiju. Partijas 

interneta vidē būs saglabājušās, un turnīra galvenais tiesnesis aizdomu gadījumā var 

pārskatīt atsevišķas partijas un piemērot sankcijas.  

7.2. Informācija  par turnīriem pieejama  www.albatross.land vai www.pratalaiks.lv. Ar 

jautājumiem var vēsties uz e-pastu dambretes@gmail.com. 

http://www.albatross.land/
http://www.pratalaiks.lv/
mailto:dambretes@gmail.com

