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2021.gada ______________ 

 

 

 

 

 

 Nolikums             
 

I atklātais starptautiskais čempionāts profesionālām 
klubu komandām 64- un 100-lauciņu dambretē 

“Dambretes Līga – 2021/2022” 
  

I.MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 

1.1. Sacensību mērķis ir dambretes sporta attīstīšana un pievilcīga imidža 
veidošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī konkurētspējīgas vides radīšana 
sportistiem no dažādām valstīm. 
1.2. Attīstīt dambreti kā profesionālo sporta veidu Rīgā un citos sporta 
reģionos.  
1.3. Noteikt labāko profesionālo klubu komandu.  
1.4. Atbalstīt talantīgos dambretistus, radot profesionālo vidi viņu rezultātu 
uzturēšanai augstā līmenī.  
1.5. Reklamēt dambreti Latvijā un citās profesionālās Līgas valstīs-
dalībniecēs.  
 

II. LAIKS UN VIETA  
 

2.1. Sacensības notiek no 2021.gada 16.oktobra līdz 2022.gada 19.februārim 
Rīgā (Brīvības iela 199c), Šauļos, Tallinā, Bauskā.  
2.2. Komandu sacensību atklāšana: 2021.gada 16.oktobrī plkst. 10:30.      

                                                            Tab. N 1                                                                                                                                                 
Sacensību atklāšana 16.10.2021. Rīga, Brīvības iela 199c 10:30  

1.posms,       1. un 2.kārta 16.10.2021. Rīga, Brīvības iela 199c 11:00 16:00 

                       3. un 4.kārta  17.10.2021. Rīga, Brīvības iela 199c 10:00 15:00 

2.posms,       5. un 6.kārta  13.11.2021. Šauļi 11:00 16:00 

                       7. un 8.kārta  14.11.2021. Šauļi 10:00 15:00 

3.posms,    9. un 10.kārta 08.01.2022. Tallina 11:00 16:00 

                  11. un 12.kārta 09.01.2022. Tallina 10:00 15:00 

4.posms,              13.kārta  19.02.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 11:00  

Sacensību noslēgums 19.02.2022. Rīga, Brīvības iela 199c 16:00  

 



III. ORGANIZĀCIJA UN IZVIETOŠANA  
 

3.1.Izbraukuma kārtu dalībniekiem no citām valstīm-dalībniecēm 
organizatori apmaksā naktsmītni. 
3.2. Sacensības rīko biedrība “Diagonāle” un Vsevolods Teterins. 
3.3. Turnīra oficiālā mājaslapa: https://www.albatross.land/. 
3.4. Turnīra direktors – Vsevolods Teterins. 
 

IV. DALĪBNIEKI  
 

4.1. Sacensībās «Dambretes Līga – 2021/2022» piedalās 10-14 profesionālās 
klubu komandas, ko pie dalības pielaiduši sacensību organizatori, ar 10 
jebkura vecuma un dzimuma pārstāvjiem sastāvā.  
4.2. Mači notiek uz 3 galdiņiem 64-lauciņu dambretē un 3 galdiņiem 100-
lauciņu dambretē.   
4.3. Katras komandas sastāvā (uz katru spēļu kārtu!) noteikti jābūt vienam 
spēlētājam, kas atbild U-10 grupas prasībām, un vienai sieviešu dzimuma 
pārstāvei (jaunietei/ sievietei). 
4.4. Kopējais komandas dalībnieku skaits līdz sezonas sākumam (var tikt 
pieteikts) – 10 cilvēki. Mainīt spēlētājus vienas sezonas laikā ir aizliegts. 
4.5. Katrai komandai ir jābūt nosaukumam. Nosaukumā drīkst izmantot 
lietvārdus, kas nesakrīt ar sporta centra vai skolas simboliku. 
4.6. Katrs sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselību vai arī par viņa 
veselību atbild vecāki vai pavadošās personas.  
 

V. SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI 
 

5.1. Sacensības notiek pēc riņķa sistēmas. Katrā sacensību kārtā komandas 
spēlē uz 3 galdiņiem 64-lauciņu dambretē un uz 3 galdiņiem 100-lauciņu 
dambretē. 
5.2. Spēlētāji pirms katras kārtas apsēžas pēc saraksta, ko savstarpēji 
spēlējošo komandu kapteiņi sniedz “uz aklo”.  
5.3. Apdomas laiks: 25 min. + 3 sek. (uz katru mikromača partiju) 64-lauciņu 
dambretē pēc mikromaču sistēmas ar gājienu izlozi (745 pozīcijas); 60 min. + 
5 sek. uz vienu partiju 100-lauciņu dambretē. 
5.4.  Turnīram izmanto Draughts Arbiter programmu.   
5.5. Par uzvaru pie viena galdiņa komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu – 
1 punktu, zaudējuma gadījumā – 0 punktu. Maksimālais punktu skaits, ko var 
saņemt komanda par uzvarētu maču, ir 12-0. 
5.6. Vietu dalīšanas gadījumā:  
       5.6.1. uzvaru skaits (komandas); 
       5.6.2. visu komandas dalībnieku izcīnīto punktu summa; 
       5.6.3. labākais rezultāts pie 1., 2., 3., 4.galdiņa. 
 

VI. APBALVOŠANA  
 

6.1. Komandu ieskaitē komanda, kura izcīnījusi pirmo vietu, tiek apbalvota ar 
“Ceļojošo kausu”. 1.- 3. vietu izcīnījušās komandas apbalvo ar piemiņas 
diplomiem un medaļām. 

https://www.albatross.land/


6.2. Apbalvošana:  
        1.vieta – Kauss “Dambretes Līga” un naudas balva 600,00 EUR; 
        2.vieta – medaļas un diplomi, naudas balva 400,00 EUR; 
        3.vieta – medaļas un diplomi, naudas balva 200,00 EUR.   
6.3. Pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma var tikt pasniegtas arī speciālas balvas.   
 

VII. SACENSĪBU IZDEVUMI UN DALĪBAS MAKSA 
 

7.1. Dalības maksa komandām ir 60,00 EUR (sešdesmit eiro 00 centi) par 
vienu sacensību dienu. Par divām dienām – 120,00 EUR (simts divdesmit eiro 
00 centi). 
7.2. Drošības depozīts ir 200.00 EUR (divi simti eiro 00 centi). 
7.3. Dalības maksa komandām, kuras pirms sezonas sākuma (pirms 
2021.gada 1.oktobra) ir iemaksājušas drošības depozītu, kas tiek atgriezts pēc 
sacensību pirmajiem 2 posmiem, ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) par 
vienu sacensību dienu vai 100.00 EUR (simts eiro 00 centi) par divām 
dienām. 
7.4. Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu vai, iepriekš pabrīdinot 
organizatorus, var samaksāt skaidrā naudā. 
Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889  
Adrese: Maskavas iela 322 - 411, Rīga, LV-1057 
Banka: Nordea 
Konts: LV11RIKO0000084826116 
7.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz 
komandējošās organizācijas. 
 

VIII. PIETEIKUMI 
 

8.1  Dalība sacensībām jāpiesaka ne vēlāk par 2021.gada 6.septembri.  
E-pasts: dambretes@gmail.com. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku 
vārdi, uzvārdi, sporta klase, dzimšanas gads.  
Komandu reģistrācija pirms katras kārtas: no 9:00 līdz 9:30. 
8.2. Turnīra organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 
8.3. Turnīra organizatori nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 
Nr.526 

„Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību 
publiskā pasākumā” prasības. 

8.4. Turnīra organizatori nodrošina un izveido videotranslāciju no visam  sacensībām. 
8.5. Pieteikumu dalībai biedrības “Diagonāle” sacensībās un čempionātos var atteikt MK 
noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai", epidemioloģisku ierobežojumu dēļ, kā arī, ievērojot  Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti,  ja dalībnieks vai 
nepilngadīgām personām viņu likumiskie aizbildņi, nepiekrīt  dalībnieka datu (vārda, 
uzvārda), sasniegumu, sacensību rezultātu publicēšanai un sacensību norises filmēšanai vai 
fotografēšanai un to  publicēšanai plašsaziņas līdzekļos. Pieteikumu dalībai var atteikt arī 
tad, ja dalībnieks  pēdējā gada laikā sacensībās vai čempionātos nav ievērojis disciplīnu, 
nav pakļāvies sacensību vai čempionāta norises kārtībai, ar to radot traucējumu sacensību 
vai  čempionāta norisei atbilstoši nolikumam. 
 

 

mailto:dambretes@gmail.com

