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Latvijas čempionāts vīriešiem un sievietēm ātrspēlē
64 lauciņu dambretē
NOLIKUMS
•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
•

Noskaidrot 2020.gada Latvijas ātrspēles čempionāta godalgoto vietu ieguvējus

•

Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū.

• LAIKS UN VIETA
Sacensības notiek 2020.gada 20.septembrī. Norises vieta: Rīga, Elizabetes 45/47 6 stāvs (Turnīrs
vīriešiem) un Rīga, Jeruzalemes 2/4 semināru telpa (Turnīrs sievietēm) Sacensību sākums plkst.
10:00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 09:00 – 09:45 Aptuvenais sacensību norises ilgums 5
stundas.

• VADĪBA
Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar Dambretes Attīstības Biedrību.
Galvenais tiesnesis Raivis Paegle.

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI
Sacensības notiek pēc LDF 64 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa sievietēm un vīriešiem
atsevišķos turnīros. Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma un kvalifikācijas
ierobežojuma. Sacensības norisināsies sievietēm pēc 150 pozīciju izlozes tabulas un vīriešiem pēc
745 pozīciju izlozes tabulas. Apdomas laiks 3 min. + 2 sek. par katru gājienu uz partiju katram
dalībniekam gan sievietēm gan vīriešiem. Sacensības notiks atkarībā no dalībnieku skaita pēc
Šveices vai riņķa sistēmas. Mikromaču princips. Mikromačs sastāvēs no divām partijām. Par
uzvaru partijā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu nulle punkti.
Par uzvaru mikromačā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu
nulle punkti.
Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji pēc Šveices sistēmas: Solkoff truncated koeficients.
Pēc riņķa sistēmas:
• Uzvaru skaits;
• Savstarpējā spēle;
• Labākais rezultāts pret citiem dalībniekiem viņu ieņemto vietu kārtībā;
• Papildmačs (tikai par godalgotajām vietām)

•

DALĪBAS MAKSA
Sacensību dalības maksa veicot tās pārskaitījumu līdz 19.09.2020 tiek noteikta 4,- EUR
(pensionāriem, invalīdiem, jauniešiem 2001 gadā dzimušie un jaunāki 50% atlaide). Sacensību
dalības maksa pēc 19.09.2020, veicot pārskaitījumu vai apmaksājot uz vietas turnīra norises vietā
tiek noteikta 8,- EUR (50% atlaide tiek piemērota) Maksājuma mērķī jānorāda pārstāvētā
organizācija un par ko tiek veikts maksājums. Maksājot individuālajā kārtā jānorāda vārds un
uzvārds. Maksājums jāveic uz Biedrību “Latvijas Dambretes federācija”, reģ. nr. 40008022773,
AS “SWEDBANK”, konta nr. LV49HABA0551047596259

• PIETEIKUMI
Pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvošo organizāciju ja attiecināms, jāiesūta līdz
18.septembra plkst. 22.00 pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai paziņojot telefoniski:
+371 26438871

• APBALVOŠANA
Pirmās trīs vietas vīriešiem un sievietēm tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem un balvām.
Uzvarētāji vīriešiem un sievietēm saņem kausus.

• 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 (informācija tiks papildināta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos
lēmumus). Pielikumā svarīga informācija par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360
•

ATBALSTĪTĀJI

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija.
• KONTAKTI
Papildus informācija: tel. 26438871., e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv un info@valde.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.
Pielikumā saistošā informācija par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360

Informācija!
Aicinām ikvienu sacensību dalībnieku un sacensībās klātesošās citas personas
būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību.
Personām:
• kas ir ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju);
• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19
infekcijas slimības kontaktpersonas;
• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis
pieļauj ārstēšanos mājās,
ir noteikti no Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk - noteikumi) izrietoši pienākumi. Atbilstoši
pienākumiem, kas noteikti noteikumu 54., 55., 56. apakšpunktā, minētajām
personām nav tiesību piedalīties sacensībās.
Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta
Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms
sacensību sākuma, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir
pienākums informēt par inficēšanās risku (sk. noteikumu 57.punktu).
Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija
un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var
tikt piemērota administratīvā atbildība.
Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto
informāciju un atbildību Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.

