Apstiprinu:
Jēkabpils dambretes koordinators
Valerjans Vizulis, 01.08.2022

Jēkabpils Lūša kausu izcīņa 64 lauciņu dambretē,
Jēkabpils pilsētas atklātais čempionāts
NOLIKUMS
•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

•
•

popularizēt dambretes spēli Jēkabpilī un tās apkaimēs,
sekmēt dambretistu meistarības izaugsmi.

• LAIKS UN VIETA
Sacensības notiek 2022.gada 3.septembrī. Norises vieta: Jēkabpils Sporta halle. Brīvības iela 289B,
Jēkabpils. Sacensību atklāšana plkst. 11:00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 – 10:45
Aptuvenais sacensību norises ilgums 6 stundas.

• VADĪBA
Sacensības organizē Jēkabpils dambretes darba grupa sadarbībā ar biedrību “Baltais Kauliņš”.
Galvenais tiesnesis Raivis Paegle.

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI
Sacensības notiek pēc LDF 64 lauciņu noteikumiem sievietēm un vīriešiem kopējā turnīrā
Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma un kvalifikācijas ierobežojuma.
Sacensības norisinās klasiskajā 64 lauciņu dambretē pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar apdomas laiku
12 min. + 5 sek. par katru izdarīto gājienu uz partiju katram dalībniekam. Par uzvaru partijā tiek
piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu nulle punkti.
Tiesāšana notiek ar Draughts arbiter izlozes programmu.
Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji sekojoši - 1.Pilnais Solkoff truncated koeficients,
2.Solkoff plus koeficients

• PIETEIKUMI
Pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, pārstāvošo organizāciju ja attiecināms,
jāiesūta līdz 31.augusta plkst.22:00 pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai paziņojot
telefoniski: +371 26438871

• APBALVOŠANA
Pirmās trīs vietas saņem kausus, medaļas un diplomus sekojošās grupās:
Vīrieši
Sievietes (pretendē jaunietes)
Apvienotā grupa: jaunieši un jaunietes līdz 2006.dz.g.un jaunāki/kas
Apvienotā grupa: jaunieši un jaunietes līdz 2012.dz.g.un jaunāki/kas
Turnīra kopējais balvu fonds 220 EUR, kurš tiek sadalīts sekojoši: 1. vieta – 75 EUR, 2. vieta –
55 EUR, 3. vieta – 40 EUR, 4. vieta – 30 EUR, 5. vieta – 20 EUR.
Veicināšanas balvas spēlētāji saņem sekojošās nominācijās: labākais Jēkabpilietis, labākā sieviete.
Vecināšanas balvas saņem arī labākais jaunietis un jauniete sekojošās kategorijās:
2012.gadā dzimušie un jaunāki/kas
2006.gadā dzimušie un jaunāki/kas
Turnīra organizatori patur tiesības palielināt apbalvojamo skaitu atsevišķās kategorijās, par to
paziņojot īsi pirms turnīra atklāšanas.

• DALĪBAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par
veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis.
•

ATBALSTĪTĀJI

Sacensības atbalsta biedrība “Baltais Kauliņš”.
•

KONTAKTI

Papildus informācija: Raivis Paegle tel. 26438871., e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv
un Valerjans Vizulis tel. 29331948, valerjans.vizulis@gmail.com
Piedaloties sacensībās, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu
ievērošanu, sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī. Atbildīgā persona par
epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu – Valerjans Vizulis tel. 29331948

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
ŠIS NOLIKUMS VIENLAIKUS IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM

