
 
 

DAMBRETES TIESNEŠA APRAKSTS 

 

1. Tiesnesis 

 

1.1 Tiesnesis var darboties viens vai ar asistentiem. Ja ir vairāki tiesneši, tad tiek iecelts 

Galvenais tiesnesis un tā asistenti tiek saukti par Tiesnešiem. 

1.2 Tiesneša funkcija ir veiksmīgi vadīt sacensības.  

1.3 Tiesneša asistentu funkcija ir palīdzēt Galvenajam tiesnesim un pildīt viņa rīkojumus.  

1.4 Tiesneša pienākums ir nodrošināt, ka ikviens sacensību laikā ievēro noteikumus. Tas 

attiecas gan uz skatītājiem, gan uz spēlētājiem. 

1.5 Tiesnesim ir tiesības iejaukties jebkurā strīdā, pat ja nav izteiktas sūdzības. 

1.6 Tiesnesim ir nepārtraukti jāatrodas sacensību telpā. Īslaicīgas prombūtnes gadījumā, to var 

aizvietot asistents.  

 

2. Tiesneša loma 

 

Tiesneša loma ir LDF apstiprināto noteikumu un likumu īstenošana.  

 

Tiesnesim: 

2.1 Ja nav atrunāts savādāk, tad vismaz mēnesi pirms sacensību atklāšanas tiesnesim ir jābūt 

pieejamiem sacensību organizatoru apstiprinātajiem turnīra noteikumiem. 

2.2 Ja nav atrunāts savādāk, tad vismaz pusstundu pirms turnīra atklāšanas vai izlozes veikšanas 

tiesnesim ir jābūt pieejamam oficiālajam spēlētāju un rezervistu sarakstam.  

2.3 Ir pieejams stends, kur tiek publicēti oficiālie tiesneša ziņojumi un rezultāti. 

2.4 Turnīra noteikumiem ir pastāvīgi jāatrodas redzamā vietā. 

2.5 Ir jānēsā redzama atpazīšanas nozīmīte, kas norāda par tiesneša funkciju. 

2.6 Tiesneša asistentiem jeb Tiesnešiem turnīra laikā jāinformē Galveno tiesnesi par rezultātiem un 

izmaiņām turnīra gaitā. 

2.7 Jānorāda spēlētāju izvietojums nākamajā kārtā. 

2.8 Jāieslēdz pulksteņi vai jādod norāde to izdarīt.  

2.9 Ir vienīgais, kas var apturēt pulksteni vai dot norādījumu to izdarīt. Izņēmuma gadījums ir, 

ja ir nesistemātisks gājiens. 

2.12  Ir jāizlemj, kas jādara, kad spēlētājs lūdz tā palīdzību nesistemātiska gājiena gadījumā. 

2.13 Spēļu laikā periodiski ir jāuzrauga pulksteņu pareizu darbību. 

2.14 Jāpārbauda vai spēlētāji protokolē spēļu pierakstus.  

2.15 Jāuzņemas pašam protokolēt izspēlētos gājienus, ja spēlētājiem trūkst laika un tie ir pārtraukuši 

protokolēšanu.  

2.16 Tiesnesim ir  jāatrisina jebkādus konflikti starp spēlētājiem.  

2.17  Jānorāda spēlētājam, kas neveic nepieciešamo gājienu skaitu noteiktajā laikā, par spēles 

iznākumu. 

2.17 Jāizlemj par neizšķirtu spēles rezultātu, saskaņā ar spēles noteikumiem. Tas var notikt pēc 

spēlētāja pretenzijas, vai pēc tiesneša iniciatīvas. Kad tiesnesis atzīmē, ka ir reglamentējošā 

neizšķirta situācija, spēlētājiem ir pienākums izbeigt spēli.  

2.18 Ir tiesības interpretēt jebkuru noteikumu teikumu, kura interpretācija tiek apstrīdēta.  

2.19 Izlemt par jebkuru citu jautājumu, kas nav ietverts noteikumos.  

2.20 Savākt pierakstu protokolu formu eksemplārus.  

2.21 Nodrošināt, ka rezultātu tabula tiek atjaunota. 

2.22 Veikt kārtas izlozi ar datora palīdzību vai ar rokām. 

2.23 Uzraudzīt vai turnīra dalībnieki pareizi ieņem vietas pirms kārtas uzsākšanas. 

2.24 Tiesnesim ir jāpaziņo sacensību rezultātus turnīra noslēgumā. 

2.25 Ir jāizveido atskaite par sacensību rezultātiem.  

2.26 Ja nepieciešams, uz atsevišķas lapas jāparaksta incidenti, negadījumi, prasības par 

papildu sodiem un jāsastāda ierosinājumi, lai uzlabotu situāciju nākotnē.  



 
 

3. Tiesneša iecelšana 
 

Visām oficiālajām LDF sacensībām: 

3.1 Galveno tiesnesi ieceļ LDF valde, konsultējoties ar organizatoru.  

3.2 LDF valde var deleģēt šīs tiesības organizatoram.   

3.3 Katru Tiesneša asistentu jeb Tiesnesi ieceļ organizators, ja vien LDF nenolemj citādi.   

 

 

4. Tiesneša neatkarība 

 

4.1 Tiesnesim vienmēr ir jābūt pilnīgi objektīvam. 

Organizatora un tiesneša funkcijas ir viena otru papildinošas.    

4.2 Tiesnesim ir jāvēro, lai tiktu ievērots LDF apstiprinātais ētikas kodekss un ja nepieciešams, 

tad piemērot sodus, kā tas ir izklāstīts kodeksā un dambretes noteikumos. 

 

 


