
                                                                                                                            
            APSTIPRINU 

Biedrība „Diagonāle” 

                            valdes priekšsēdētājs Vsevolods Teterins 

2021.gada ______________ 

 

 Nolikums    
         

X Vladimira Daņilova piemiņas  
atklātais turnīrs 64-lauciņu dambretē  

 
I. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

 

1.1. Sacensību mērķis ir veicināt 64-lauciņu dambretes attīstību Latvijas un 
kaimiņvalstu teritorijā. 
1.2. Saglabāt piemiņu par Latvijas treneri Vladimiru Daņilovu un vecāko dambretes 
klubu “Dāma”.  
1.3. Celt 64-lauciņu dambretes turnīru prestižu un līmeni Latvijas un kaimiņvalstu 
teritorijā.  
1.4. Noskaidrot spēcīgākos dambretistus abās turnīra grupās.  
 

II. LAIKS UN VIETA 
 

2.1. Sacensības notiks 2022.gada 5.-6.martā, norises vieta:   
Brīvības iela 199c, Rija VEF Hotel, Rīga. 
2.2. Sacensību atklāšana: 2022.gada 5.martā plkst. 10:00.    

                                                                                                                                      Tab. Nr. 1 
05.03.2022   10:15 1.kārta 06.03.2022   10:00 5.kārta 

05.03.2022   12:30 2.kārta 06.03.2022   12:15 6.kārta 
05.03.2022   14:45 Pusdienas 06.03.2022   14:00 Pusdienas 

05.03.2022   15:45 3.kārta 06.03.2022   15:00 7.kārta 
05.03.2022   18:00 4.kārta 06.03.2022   17:30 Noslēgums 

 

III.  SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA UN PROGRAMMA  
 

3.1. Sacensības notiek divās grupās: «Prestižs» un “Open”. 
3.2. Grupā «Prestižs» dalībnieku skaits ir ierobežots (līdz 50). Šai grupai drīkst 
pieteikties dambretisti ar sporta kvalifikāciju ne zemāku par nacionālo sporta 
meistara kandidātu (IDF meistars, CMF, MF).  
3.3. Sacensību dalībniekiem no ārvalstīm sacensību laikā jādzīvo Rija VEF Hotel 
viesnīcas kompleksa teritorijā: Brīvības iela 199c, Rija VEF Hotel, Rīga. Pie 
savlaicīga pieteikuma izmitināšanai organizatori nodrošina šādus apstākļus:          
 



 
vienvietīgais numurs ar brokastīm – EUR 35,00 no cilvēka; divvietīgais numurs ar 
brokastīm – EUR 30,00 no cilvēka. 
3.4. Turnīra oficiālā mājaslapa: https://www.albatross.land/. Organizatori 
nodrošina dažu partiju translāciju un intervijas oficiālajā Youtube-kanālā: 
https://www.youtube.com/channel/UC-PSLCtlx_hq8-wapT45f9g. 
3.5. Sacensības rīko biedrība “Diagonāle”. Turnīra direktors – Vsevolods Teterins. 
 

IV. DALĪBNIEKI  
 

4.1. Sacensībās drīkst piedalīties spēlētāji, kam uz sacensību norises brīdi nav 
diskvalifikācijas un kas apstiprinājuši savu dalību ne vēlāk par 2022.gada 
20.februāri, kā arī samaksājuši dalības maksu līdz 2022.gada 5.martam.  
4.2. Pēc nepieciešamības atbilstoši sacensību laikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem spēlētājam jāuzrāda medicīniskais dokuments par vakcināciju vai 
pārslimošanu (Covid-sertifikāts) vai negatīvs Covid-19 testēšanas rezultāts.  
4.3. Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli vai 
arī par to atbildību uzņemas viņa vecāki vai pavadošās personas.   
 

V. REGLAMENTS UN NOTEIKUMI 
 

5.1. Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks: 25 min + 3 
sek. uz katru mikromača partiju. 
5.1.1. Sacensības notiek ar mikromačiem, “Prestižs” grupai – ar pozīciju un gājienu 
izlozi (745 pozīcijas), bet “Open” grupai - ar pirmā gājiena izlozi.   
5.2. Izlozi un vietu noteikšanu veic ar datorprogrammas Draughts Arbiter palīdzību. 
5.3. Par uzvaru spēlētājs saņem 2 punktus, neizšķirts - 1 punkts, zaudējums - 0 
punktu. 
5.4. Vietu dalīšanas gadījumā:  
       5.4.1. Solkofa koeficients (S-1, S-2); 
       5.4.2. uzvaru skaits; 
       5.4.3. savstarpēja spēle; 
       5.4.4. pie vienādiem kritērijiem tiek spēlēts mačs līdz pirmajai uzvarai pēc 
«armagedona sistēmas», sākot ar kontroli 5 min. + 3 sek. 
 

VI. APBALVOŠANA  
 

6.1. Spēlētāji, kuri izcīnījuši pirmo vietu, tiek apbalvoti ar kausu, bet 2.- 3. vietas 
ieguvējus apbalvo ar medaļām un piemiņas diplomiem. 
6.2. Apbalvošana:   
       Grupa «Prestižs»  
        1.vieta – Speciālais Kauss un naudas balva 300,00 (EUR) 
        2.vieta – medaļa, diploms un naudas balva 200,00 (EUR)  
        3.vieta – medaļa, diploms un naudas balva 100,00 (EUR) 
 
 

https://www.albatross.land/
https://www.youtube.com/channel/UC-PSLCtlx_hq8-wapT45f9g


         
        Grupa “Open” 
        1.vieta – Speciālais Kauss un naudas balva 100,00 (EUR) 
        2.vieta – medaļa un diploms 
        3.vieta – medaļa un diploms 
6.3. Tiks apbalvots pats jaunākais un pats vecākais turnīra dalībnieks.  
6.4. Pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma var tikt pasniegtas arī speciālas balvas. 
 

VII. SACENSĪBU IZDEVUMI UN DALĪBAS MAKSA 
 

7.1.  Dalības maksa «Prestižs» grupai ir EUR 20,00 (divdesmit eiro 00 centi), 
“Open” grupai – EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi). 
Dalības maksu var pārskaitīt uz norādīto kontu vai, iepriekš pabrīdinot par to 
organizatorus, samaksāt skaidrā naudā. 
Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889  
Adrese: Maskavas iela 322-411, Rīga, LV-1057 
Banka: Luminor banka  
Konts: LV11RIKO0000084826116 
7.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošās 
organizācijas. 

 

VIII. PIETEIKUMI 
 

8.1. Dalība sacensībām jāpiesaka ne vēlāk par 2022.gada 20.februāri. Pieteikumi 
pēc 20.februāra netiek izskatīti! E-pasts: dambretes@gmail.com. Pieteikumā 
jānorāda: sporta klase, dalībnieka vārds un uzvārds, dzimšanas datums, kā arī 
pieteikums izmitināšanai.  

 

 

mailto:dambretes@gmail.com

