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01.03.2019. 

 
 
 

NOLIKUMS 
 
 

2019. gada Latvijas jaunatnes čempionātu pusfinālam 100 lauciņu dambretē U-10, 
U-13 vecuma grupu dalībniekiem 

 
 
 
 
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

• Popularizēt 100 lauciņu dambreti Latvijā. 
 

• Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas Jaunatnes čempionātu 
finālos 100 lauciņu dambretē. 

 
 
2. LAIKS UN VIETA 

 
• Sacensības notiek no 05. līdz 07. Aprīlim.   
• Sacensību vieta: Grand Hotel Kempinski, Aspazijas bulvāris 22, Rīga.  
• Dalībnieku reģistrācija no 9:00 – 9:45. 

• Sacensību sākums 10:00.  

 
 
3. VADĪBA 
 

• Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija.  

• Organizators Roberts Misāns.  
• Galvenais tiesnesis Edijs Novickis. 



 
 
4. DALĪBNIEKI 
 
Sacensības notiek divās vecuma grupās. Zēni un meitenes spēlē atsevišķos turnīros. 
 

 
 
 
U-13 grupa (minikadeti) 

 
 
2006.dz. g. un jaunāki 

 
 

 
U-10 grupa (cerības) 

 
2009. dz. g. un jaunāki. 

 
Jaunāko grupu dalībnieki var startēt vecākās grupās, meitenes zēnu turnīros. 

 
 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

• Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem šveices sistēmas. Laika kontrole – 45 minūtes 
un papildus 20 sekundes par izdarīto gājienu. Kārtu skaits tiks noteikts atkarībā no 
dalībnieku skaita. 

 
• Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

 
• Solkofa koeficentu sistēmas (S-1-2-3…); 

 

Izspēles kārtību tiesnesis var mainīt, vadoties no pieteikušos spēlētāja skaita. 
 

6. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
 

• Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. 
Par veselības stāvokli atbild dalībnieka vecāki un komandējošā organizācija. 

 

 

7. ATLASE UZ FINĀLIEM 
 

• Latvijas Jaunatnes čempionātu finālos iegūst tiesības startēt 8 dalībnieki no katra turnīra. 
9. un 10. vieta LDF rezervē. Fināla organizators iegūst tiesības pieteikt maksimums 3 
dalībniekus kopā pa visām grupām. 

 

 

8. PIETEIKUMI 
 

• Pieteikumi jāiesūta lidz 01.04.19 un uz abiem norādītajiem e-pastiem:  
o Roberts.misans@initiative.lv  
o Info@dambrete.lv  

 
• Pieteicējs saņems dalības paziņojuma apstiprinājumu. Pieteikumā, kuru iesniedz pie 

dalībnieku reģistrācijas, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās 
personas vārds, uzvārds, kura pilnvarota pavadīt dalībnieku uz sacensībām. Pieteikumu 
apstiprina dalībnieku komandējošās iestādes vadītājs. 

 
 

Čempionāta ģenerālsponsors – LR Izglītības un Zinātnes 
ministrija ministrija. Sponsori - Marvelous Communication
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