
25.janvāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

22.janvāris, piektdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U13/U16 vecuma grupai, III posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2004.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

24.janvāris, svētdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U19 vecuma grupai un pieaugušajiem III posms, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi bez ierobežojuma

18.janvāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

20.janvāris, trešdiena plkst. 18:30
Ziemas kauss U8/U10 vecuma grupai, III posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2010.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

15.janvāris, piektdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U13/U16 vecuma grupai, II posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2004.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

17.janvāris, svētdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U19 vecuma grupai un pieaugušajiem II posms, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi bez ierobežojuma

11.janvāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

13.janvāris, trešdiena plkst. 18:30
Ziemas kauss U8/U10 vecuma grupai, II posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2010.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

08.janvāris, piektdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U13/U16 vecuma grupai, I posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2004.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

10.janvāris, svētdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U19 vecuma grupai un pieaugušajiem I posms, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi bez ierobežojuma

04.janvāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

06.janvāris, trešdiena plkst. 18:30
Ziemas kauss U8/U10 vecuma grupai, I posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2010.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

Latvijas Dambretes federācijas turnīru grafiks                                                            

janvāra un februāra mēnešiem 

Datums Turnīra nosaukums Dalībnieki

02.janvāris, sestdiena plkst. 10:00
Jaungada balvu izcīņa jauniešiem un jaunietēm 64 lauciņu 

dambretē

2001.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji 

un jaunāki/kas



20.februāris, sestdiena plkst. 10:30

Ziemas kausa fināls U19 vecuma grupai jauniešiem/tēm. Riņķis. 

Mikromači, 7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek. Gājienu 

izloze

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

21.februāris, svētdiena plkst. 10:30
Ziemas kausa fināls vīriešiem un sievietēm. Riņķis. Mikromači, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek. Gājienu izloze

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

15.februāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

17.februāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

13.februāris, sestdiena plkst. 10:30
Ziemas kausa fināls U13 vecuma grupai jauniešiem/tēm. Riņķis. 

Mikromači, 7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

14.februāris, svētdiena plkst. 10:30
Ziemas kausa fināls U16 vecuma grupai jauniešiem/tēm. Riņķis. 

Mikromači, 7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

08.februāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

10.februāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

06.februāris, sestdiena plkst. 10:30
Ziemas kausa fināls U8 vecuma grupai zēniem un meitenēm. 

Riņķis. Mikromači, 7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

07.februāris, svētdiena plkst. 10:30
Ziemas kausa fināls U10 vecuma grupai zēniem un meitenēm. 

Riņķis. Mikromači, 7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

Tiek aicināti astoņi labākie no 

priekšsacīkstēm. Spēlē ar kamerām.

05.februāris, piektdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U13/U16 vecuma grupai, V posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2004.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

07.februāris, svētdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U19 vecuma grupai un pieaugušajiem V posms, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi bez ierobežojuma

01.februāris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                            

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, 

ne aizskarošiem segvārdiem

03.februāris, trešdiena plkst. 18:30
Ziemas kauss U8/U10 vecuma grupai, V posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2010.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

29.janvāris, piektdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U13/U16 vecuma grupai, IV posms, 7 kārtas ar 

laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2004.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

31.janvāris, svētdiena, plkst. 18:30
Ziemas kauss U19 vecuma grupai un pieaugušajiem IV posms, 7 

kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi bez ierobežojuma

27.janvāris, trešdiena plkst. 18:30
Ziemas kauss U8/U10 vecuma grupai, IV posms, 7 kārtas ar laika 

kontroli 5 min. + 5 sek.

2010.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas


