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Latvijas čempionāts vīriešiem 100 lauciņu dambretē
NOLIKUMS
•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI


Noskaidrot 2022.gada Latvijas vīriešu čempionāta godalgoto vietu ieguvējus



Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Eiropas un pasaules
čempionātos


•

Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū.

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek no 2022.gada 20.maija līdz 22.maijam un no 2022.gada 27.maija līdz 29.maijam
Rīgā, Gogoļa ielā 5, Rīgas namu apsaimniekotājs telpās. Sacensību sākums 20.maijā plkst. 16:00.
Dalībnieku reģistrācija 20.maijā no plkst. 15:00 – 15:55.
•

VADĪBA

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar biedrību “Baltais Kauliņš”.
•

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI

Sacensības notiek pēc LDF 100 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa.
Riņķa sistēma; apdomas laiks 60 min uz partiju + 30 sekundes par katru izdarīto gājienu;
Partiju pieraksts ir obligāts līdz spēles beigām;
Kritēriji vietu dalīšanas gadījumā pie vienāda punktu skaita:
1. Uzvaru skaits;
2. Savstarpējā spēle;
3. Labākais rezultāts pret citiem dalībniekiem viņu ieņemto vietu kārtībā;
4. Papildmačs (15 min. + 5 sek., 5 min. + 3 sek., 3 min. + 2 sek. līdz pirmajai uzvarai).
Sacensībās piedalās 12 dalībnieki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raimonds Vipulis (No 2021.gada fināla)
Gunārs Gribuška (No 2021.gada fināla)
Renards Helfrehts (No 2021.gada fināla)
Roberts Misāns (No Rīgas 2021.gada čempionāta)
Guntis Valneris (Starptautiskais lielmeistars)
Laimonis Zālītis (Starptautiskais lielmeistars)
Jakovs Levins (No 2021.gada atlases)

8. Pēteris Kripans (No 2021.gada atlases)
9. Ričards Osītis (No 2021.gada atlases)
10. Klāvs Norenbergs (No 2021.gada atlases)
11. Māris Ozoliņš (No 2021.gada atlases)
12. Raivis Paegle (No 2021.gada atlases)
1.rezervists: Ernests Kalniņš (No 2021.gada atlases)
2.rezervists: Raimonds Millers (No 2021.gada atlases)
3.rezervists: Ņikita Bakuļins (No 2021.gada atlases)
4.rezervists: Aleksejs Peļņiks (No 2021.gada atlases)
5.rezervists: Kārlis Kalējs (No 2021.gada atlases)
Finālā iekļuvušajiem dalībniekiem dalība čempionātā jāapstiprina līdz 13.maija plkst. 22:00
rakstiski pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv.

• APBALVOŠANA
Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un balvām, kā arī naudas balvām.
Turnīra kopējais naudas balvu fonds: 400.00 EUR. Naudas balvas tiks izmaksātas, veicot pārskaitījumu uz
norādītājiem bankas rekvizītiem.

Pirmo trīs vietu ieguvēji iegūst tiesības startēt 2023.gada Latvijas čempionāta finālā.

• DALĪBAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par
veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis.
Ņemot vērā Covid - 19 inficēšanās riskus, sacensību norisē tiks ievēroti šo risku mazināšanai
noteiktie Ministru kabineta ierobežojumi un veikti atbilstoši nepieciešamie epidemioloģiskās
drošības pasākumi. Pielikumā saistoša informācija par Ministru kabineta 2021. gada
28.septembra noteikumiem Nr. 662.
•

ATBALSTĪTĀJI

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija.

• KONTAKTI
Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots LDF interneta vietnē, kā arī citos informācijas avotos ar atsauci
uz LDF.
Šis nolikums vienlaicīgi ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.
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Latvijas čempionāts vīriešiem 100 lauciņu dambretē
izspēles kārtība
20.05.2022
15:00 – 15:55 – dalībnieku reģistrēšanās
16:00 – turnīra atklāšana
16:10 - 1. kārta
21.05.2022
10:00 – 2. kārta
Pārtraukums
14:00 – 3.kārta
22.05.2022
10:00 – 4. kārta
Pārtraukums
14:00 – 5.kārta
27.05.2022
14:00 – 6. kārta
17:15 – 7. kārta
28.05.2022
10:00 – 8. kārta
Pārtraukums
14:00 – 9. kārta
29.05.2022
10:00 – 10. kārta
Pārtraukums
14:00 – 11.kārta
17:00 Noslēgums

Latvijas vīriešu čempionāta 100 lauciņu dambretē
naudas balvu sadalījums
Rīga, 20.05 – 22.05.2022 un 27.05 – 29.05.2022

1. vieta – 150 EUR
2. vieta – 95 EUR
3. vieta – 65 EUR
4. vieta – 40 EUR
5. vieta – 30 EUR
6. vieta – 20 EUR

Pielikumā saistošā informācija par Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Informācija var tikt papildināta un precizēta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos!!

Informācija!
Aicinām sacensību dalībniekus un citas sacensībās klātesošās personas būt atbildīgiem un ievērot
valdības noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
Personām:
• kurām ir jāievēro pašizolācija;
• kurām ir elpceļu saslimšanas pazīmes vai citi Covid-19 raksturīgi simptomi;
• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonas;
• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze,
ir noteikti no Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - noteikumi) izrietoši
pienākumi, tādēļ šādām personām nav tiesību piedalīties sacensībās.
Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt
piemērota administratīvā atbildība.
Epidemioloģiskās drošības nosacījumi sacensību norises vietā:
1) sacensību dalībniekiem, sacensību dalībniekus pavadošām personām, tiesnešiem un
organizatoriem sacensību norises vietā un citās ēkas iekštelpās ieteicams lietot mutes un deguna
aizsegus. Sacensību dalībnieki spēļu zālē savas partijas norises laikā drīkst nelietot mutes un
deguna aizsegus;
2) sacensību organizatori nodrošina, ka sacensību norises vietas ēkā nenotiek sacensību dalībnieku
drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance;
3) Sacensību norises vietā pēc iespējas pastāvīgi tiek nodrošināta telpu vēdināšana, bet obligāti tiek
nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas;
4) Sacensību norises vietā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un, ja nepieciešams, mutes un
deguna aizsegi.
Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un atbildību
par Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.

