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Rīgas atklātais čempionāts 100 lauciņu dambretē
U9 un U11 vecuma grupām
NOLIKUMS
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI
o Popularizēt dambretes spēli Rīgā un Latvijā;
o Paaugstināt jauniešu dambretes meistarību Rīgā un Latvijā
o Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū.

•

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2020.gada 29.augustā.
Norises vieta: Pasākumu centrs “Fantadroms” Gustava Zemgala gatve 74a, Rīga. Sacensību
sākums plkst.10:00. Dalībnieku reģistrācija no plkst..09:00 – 09:45 Turnīra noslēgums plkst. 17:30

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

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI
Sacensības notiek pēc LDF 100 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa.

Šveices sistēma 8 kārtas. Apdomas laiks 15 min. + 5 sek. par katru gājienu uz partiju katram
dalībniekam. Par uzvaru partijā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par
zaudējumu nulle punkti.
Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji tiek aprēķināti pēc Solkoff truncated koeficientu sistēmas.
Rīgas atklātā čempionātā 100 lauciņu dambretē U9 un U11 vecuma grupās spēlē visi ar vecuma
ierobežojumu kopējā turnīrā. Ieskaite notiek zēniem un meitenēm atsevišķi U9 un U11 grupās.
Jaunākās grupas dalībnieki var pretendēt uz balvām vecākajā grupā.
U9 grupa - 2011.gadā dzimušie/šās un jaunāki
U11 grupa - 2009.gadā dzimušie/šās un jaunāki

•

APBALVOŠANA

U9 un U11 vecuma grupās 1. – 3. vietas ieguvēji/jas tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām.
Uzvarētāji/jas saņem kausus.
•

DALĪBAS NOTEIKUMI

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai
dalībnieku vecāki. Par veselības stāvokli atbild dalībnieka vecāki 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
•

PIETEIKUMI

Pieteikumi jāiesūta līdz 27.augusta plkst. 18.00 aizpildot reģistrācijas formu: pieteikums
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, trenera vārds, uzvārds, dambretes
centra nosaukums
•

KONTAKTI

Papildus infomācija: Raivis Paegle, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv, tel: +371 26438871

•

ATBALSTĪTĀJI

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija.

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 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi 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.

