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Latvijas Dambretes federācijas kausa izcīņa tiešsaistē 64
lauciņu dambretē U10 un U13 vecuma grupas jauniešiem
NOLIKUMS
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt dambretes spēli Latvijā un citur pasaulē
Palīdzēt uzturēt dambretistiem turnīru spēļu praksi un meistarības līmeni
•

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek septiņos posmos (otrdienās):
1.posms - 2020.gada 14.aprīlis plkst. 18:45
2.posms – 2020.gada 21.aprīlis plkst. 18:45
3.posms – 2020.gada 28.aprīlis plkst. 18:45
4.posms – 2020.gada 05.maijs plkst. 18:45
5.posms – 2020.gada 12.maijs plkst. 18:45
6.posms – 2020.gada 19.maijs plkst. 18:45
7.posms – 2020.gada 26.maijs plkst. 18:45
Norises vieta tiešsaistes dambretes spēļu portālā https://www.playok.com/lv/ speciāli izveidotajā
turnīrā, kur kā organizators tiks norādīts Edijs Novickis (segvārds: edijsnovickis) vai Raivis Paegle
(segvārds: raivispaegle)
Turnīrs tiks atvērts dambretes spēļu portālā izvēloties sadaļu
“krievu dambrete”
https://www.playok.com/lv/tournaments/?on=ru vienu dienu pirms katra posma sākuma. Reģistrācija
sāksies 15 min. pirms turnīra.
Posma aptuvenais norises laiks 1,5 stundas
•

VADĪBA

Sacensības organizē biedrība “Prāta Laiks” sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju. Galvenais
tiesnesis Edijs Novickis

• DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties 2007.gadā dzimušie un jaunāki Latvijas pārstāvji bez kvalifikācijas
ierobežojuma, kuri iepriekš ir pieteikušies pie galvenā tiesneša pa e-pastu:
edijsnovickis@hotmail.com vai whatsapp: +371 26210791 Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds un
dzimšanas gads, trenera vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tiesnesim ir tiesības sazināties ar

treneri, lai pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu. Turnīram spēlētājus var pieteikt arī
treneris. Reģistrējoties turnīram portālā https://www.playok.com/lv/ ir jāraksta patiesais vārds un
uzvārds. Piem: Jānis Kļaviņš jāraksta – janisklavins. Sistēma ļauj ievadīt 13 simbolus un
nepieciešamības gadījumā var saīsināt vārdu vai uzvārdu.
Pieteikšanās termiņš līdz 2020.gada 14.aprīļa plkst.18:15. Pēc tam var pieteikties visam turnīram arī
nākamajos posmos, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms katra posma sākuma, pretējā gadījumā
piedalīties varēs tikai nākamajā posmā.
Sastāva stiprināšanai sacensībās var piedalīties arī 2007.gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji bez
iepriekšējas pieteikšanās un citu valstu spēlētāji ar nosacījumu, ka viņu https://www.playok.com/lv/
izveidotajā profilā būs sekojoša informācija: vārds, uzvārds un pārstāvošā valsts, dzimšanas gads,
trenera vārds un uzvārds. Šiem spēlētājiem būs jābūt vismaz 14 spēļu pieredzei.
Viņi drīkst startēt ar savu izveidoto segvārdu, bet kopējā ieskaitē viņu uzrādītie rezultāti netiks
skaitīti. Spēlētāji kuri, veidojot segvārdu, izmantos aizskarošus vai rupjus vārdus, netiks pielaisti
sacensībām.

• SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības notiek saskaņā ar IDF noteikumiem pēc Šveices sistēmas klasikā 7 kārtās (viena partija)
ar apdomas laiku 5 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu. Par uzvaru tiek piešķirts 1
punkts, par neizšķirtu 0,5 punkti un par zaudējumu 0 punkti. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek
pielietota progresīvā rezultātu skaitīšanas metode (tiek summēts uz katru kārtu izcīnītais punktu
daudzums).
Pēc katra posma dalībnieki saņem savus iegūtos punktus,
bet pirmie divpadsmit ( 1. – 12. v.) vēl papildus punktus atbilstoši ieņemtajai vietai
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Kopējā ieskaitē tiek summēti četru labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku
vietu ieņems tas spēlētājs, kuram ir bijusi individuāli augstāka vieta kādā no posmiem. Kopējā
ieskaitē tiek summēti tikai iepriekš pieteikušos Latvijas pārstāvju faktiskie turnīra rezultāti. Citu
valstu pārstāvju rezultāti netiek skaitīti kopējā ieskaitē, bet katrā atsevišķā posmā viņu rezultāti tiek
ieskaitīti.

• APBALVOŠANA
U10 (2010.dz. g. un jaunāki) un U13 (2007.dz. g. un jaunāki) labākie/ās kopvērtējumā saņem kausus.
Godalgoto vietu ieguvēji/jas katrā vecuma grupā saņem pārsteiguma balvas. Pirmie desmit katrā
vecuma grupā saņem diplomus. Tiek vērtētas atsevišķi meitenes un zēni. U10 vecuma grupas
dalībnieki var pretendēt uz U13 vecuma grupas balvām. Apbalvojumi tiks pasniegti klātienē kādā no
tuvākajiem turnīriem vai nosūtīti ar kurjera palīdzību.
•

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Sacensībās tiek aizliegta jebkuru palīglīdzekļu izmantošana. Partijas interneta vidē būs saglabājušās
un turnīra galvenais tiesnesis aizdomu gadījumā var pārskatīt atsevišķas partijas un piemērot sankcijas
kā piemēram rezultātu anulēšana atsevišķā posmā vai izslēgšana no sacensībām.
Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv

