APSTIPRINU
Rēzeknes novada BJSS:
direktors A. Ciukmacis
2019.gada 6.decembrī

Latgales jaunatnes atklātā dambretes līga
64 lauciņu dambretē – 3.sezona
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt 64 lauciņu dambreti bērnu un jauniešu vidū Latvijā un Latgales reģionā.
Pilnveidot jauno dambretistu meistarību.
Noskaidrot spēcīgākos jaunos dambretistus Latgales reģionā.
2. LAIKS UN VIETA
Sacensības notiek 2020.gada un ir sadalītas 4 posmos – 2 posmi pavasarī un 2 posmi rudenī:
•
•
•
•

1. posms: 2020.gada 1.februāris, sākums 11:00, dalībnieku reģistrācija līdz 10:45
2. posms: 2020.gada 18.oktobris, sākums 11:00, dalībnieku reģistrācija līdz 10:45
3. posms: 2020.gada 21.novembris, sākums 11:00, dalībnieku reģistrācija līdz 10:45
4. posms: 2020.gada 12.decembris, sākums 11:00, dalībnieku reģistrācija līdz 10:45

Sacensību posmi notiek Maltas vidusskolā, Maltas dambretes kluba telpās (3.stāvs) Sporta ielā 5,
Maltā, Rēzeknes novadā.
3. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības rīko Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola.
Galvenais tiesnesis Juris Dombrovskis (LDF tiesnesis), mob. +371 27878199.
4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NOTEIKUMI
Sacensībās var piedalīties jaunieši un jaunietes no Latgales reģiona pilsētām un novadiem, kā arī
no citām Latvijas reģionu pilsētām un novadiem, kuri dzimuši 2001.gadā un jaunāki. Visas vecuma
grupas spēlē kopā, zēni un meitenes spēlē atsevišķos turnīros.
Sacensības notiek 64 lauciņu dambretē pēc FMJD noteikumiem un pēc LDF Ētikas kodeksa .
Individuālais turnīrs pēc Šveices sistēmas 7 kārtas. Atkarībā no dalībnieku skaita, izspēles sistēma
var tikt mainīta. Apdomas laiks 15 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu uz partiju
katram dalībniekam.
Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma Draughts Arbiter Pro.
Par uzvaru dalībnieks saņem 2 punktus, neizšķirts - 1 punkts, zaudējums - 0 punkti.
Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu skaitu.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka datorizlozes koeficienti.

Pēc katra posma dalībniekiem tiek piešķirti punkti, kuri tiks apkopoti kopēja tabulā. Skaitīšanas
sistēma sekojoša*:
Vieta
1
2
3
4
5
6
7
8
Punkti
50
42
35
29
24
20
17
15
Vieta
11
12
13
14
15
16
17
18
Punkti
11
10
9
8
7
6
5
4
* sākot ar 21.vietu dalībnieks saņems 1 ieskaites punktu

9
13
19
3

10
12
20
2

Kopvērtējuma uzvarētājus nosaka pēc 3 labāko posmu rezultātiem.
Vienādu kopvērtējumā iegūto punktu skaita gadījumā, vietas nosaka:
1. Pēc mazākās vietu summas trīs labākajos posmos (Pie nosacījuma, ja posmu skaits ir
vienāds. Ja posmu skaits atšķiras, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš piedalījies
vairāk posmos).
2. Rezultāts pēdējā 4.posmā
5. APBALVOŠANA
Dalībnieki, kuri izcīnījuši pirmās trīs vietas katrā sacensību posmā, tiek apbalvoti ar diplomiem un
medaļām.
Posmu kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām un kausiem.
Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji četrās vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
Vecuma grupas:
U-19 grupa

2001., 2002., 2003. dzimšanas gadi

U-16 grupa

2004., 2005., 2006. dzimšanas gadi

U-13 grupa

2007., 2008., 2009. dzimšanas gadi

U-10 grupa

2010. un jaunāki
6. PIETEIKUMI

Pieteikumi jāiesūta ne vēlāk kā 2 dienas līdz katra posma sākumam (30.janvāris, 16.oktobris,
19.novembris, 10.decembris) plkst. 16:00 pa e-pastu: juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads.
Sacensību dienā galvenajam tiesnesim jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis
dalībnieku komandējošās organizācijas vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par dalībnieku
drošību un veselību.
7. DALĪBAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
Par veselības stāvokli atbild dalībnieka vecāki, pavadošā persona un komandējošā
organizācija.
Katrs treneris atbild par savu audzēkņu uzvedību. Sacensību tiesnesim ir tiesības sodīt
nedisciplinētos sacensību dalībniekus piešķirot diskvalifikāciju.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās riskus, sacensību norisē tiks ievēroti šo risku mazināšanai
noteiktie Ministru kabineta ierobežojumi un veikti atbilstoši nepieciešamie epidemioloģiskās
drošības pasākumi (skatīt pielikumu Nr.1., informācija var tikt papildināta, ņemot vērā Ministru
kabineta pieņemtos lēmumus par epidemioloģisko drošību).
Šis nolikums vienlaicīgi ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām

Pielikums Nr.1.
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 Covid-19 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.

