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NOLIKUMS
2019. gada Latvijas sieviešu un junioru U-16; U-19 vecuma grupas
čempionātam
100 lauciņu dambretē
Mērķi un uzdevumi
• Popularizēt 100 lauciņu dambreti Latvijā.
• Noskaidrot Latvijas 2019.gada labākās dambretistes un junioru U-16;
U-19 vecuma grupu dambretistus(tes).
• Noskaidrot 3 dalībniekus(ces) Eiropas un pasaules junioru U-16; U-19
čempionātiem.
Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek no 2019. gada 19. līdz 21. aprīlim Rīgā, Elizabetes ielā 45/47.
Sacensības sākas ar ātrspēles turnīru junioru U-16; U-19 vecuma grupām. Ātrspēles
turnīra sākums 19. aprīlī plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija no 9:00 – 9:45
Pamata turnīrs sievietēm un junioru U-16; U-19 vecuma grupām sākas 19. aprīlī
plkst. 14:00. Dalībnieku reģistrācija no 13:00 – 13:45
Vadība
Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija.
Galvenais tiesnesi Edijs Novickis.
Dalībnieki
Sievietēm un U-19 juniorēm:
•

Dalībnieces, kuras dzimušas 1999.gadā un vecākas ar minimālo I sporta
klasi dambretē.

•
•

Latvijas 72. Skolēnu sporta spēļu un RTU prāta spēļu labākās U19 vecuma
grupas juniores.
Nepieciešamības gadījumā, lai papildinātu sastāvu līdz 10 spēlētājām,
dalībnieces tiks pieteiktas pēc LDF ieteikuma.

U-16 juniorēm, U-16 un U-19 junioriem:
•
•

Latvijas 72. Skolēnu sporta spēļu un RTU prāta spēļu labākie U-16; U19
vecuma grupas juniori(es)
Nepieciešamības gadījumā, lai papildinātu sastāvu līdz 10 spēlētājiem,
dalībnieki tiks pieteikti pēc LDF ieteikuma.

Sacensību noteikumi
Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Riņķa sistēma. Laika kontroli nosaka
galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. Juniorēm U-19 grupā tiek
vērtēti savstarpējie rezultāti. Ātrspēlē apdomas laiks 5 minūtes + 3 sekundes par
izdarīto gājienu. Pie vienāda punktu skaita:
•
•
•
•

uzvarēto partiju skaits;
savstarpējās spēles rezultāts;
labākais rezultāts pret citiem dalībniekiem viņu ieņemto vietu kārtībā;
tiesnešu kolēģijas lēmums.

Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un
piemiņas balvām.
Dalības noteikumi
Dalība čempionātā jāpiesaka līdz 16.04.2019 pa epastu: info@dambrete.lv
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz
komandējošā organizācija. Par veselības stāvokli atbild dalībnieks un
viņu komandējošā organizācija.
Čempionāta ģenerālsponsors – LR Izglītības un zinātnes ministrija.
Sponsori – Initiative Latvia
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

