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Papildus sacensības jauniešiem U13 vecuma grupā 64 lauciņu 

dambretē par iekļūšanu Latvijas čempionāta finālā 

 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

✓ Noskaidrot divus dalībniekus startam Latvijas jauniešu čempionāta finālā 64 lauciņu 

dambretē. 

• LAIKS UN VIETA 
 

 Sacensības notiek 2022.gada 12.februārī. Norises vieta: Rīga, Gogoļa iela 5, Rīgas namu        

apsaimniekotājs telpās. Sacensību sākums plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija  no plkst. 09:00 – 09:50  

Sacensību ilgums atkarībā no kārtu skaita, bet ne vēlāk kā līdz 16:00 U13 grupas zēniem un ne vēlāk 

kā līdz 13:00 U13 grupas meitenēm. 

 

• VADĪBA 

Sacensības organizē  Latvijas Dambretes federācija. Sacensību tiesnesis Raivis Paegle 

 

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 

 

Sacensības notiek pēc LDF 64 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa zēniem un meitenēm 

atsevišķos turnīros. U13 vecuma grupām 1 balto gājiena izloze. Apdomas laiks 10 min. + 5 sek. par 

katru gājienu uz partiju katram dalībniekam zēniem un meitenēm. Sacensības notiks pēc 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.  

 

       Vienāda punktu skaita gadījumā kritēriji pēc riņķa sistēmas secīgi:  

• Uzvaru skaits, 

• Savstarpējā spēle, 

• Individuāli augstākais rādītājs ieņemto vietu secībā 

• Mikromačs (tikai par nozīmīgām vietām) ar saīsinātu laika kontroli 5 min. + 3 sek,. Ja neizšķirts, 

tad spēlē mikromaču ar  laika kontroli 3 min. + 2 sek. līdz pirmajai uzvarai.  

 

 

 

 

http://dambrete.lv/storage/draughts/rules/64/LDF_Noteikumi_64_v9a.pdf
http://dambrete.lv/storage/federation-documents/June2020/EvozHqz7qs2UFp8KXfoX.pdf


 U13 grupā  meitenēm tiek aicinātas Viktorija Beitiņa Ševčenko, Milana Fideline un 

Evelīna Orlovska 

 U13 grupā zēniem tiek aicināts Edvards Tiščenko, Roberts Maikūns, Aleksandrs 

Ivanovs, Ernests Kalniņš, Ričards Ceruss un Aleksandrs Tabunovs.  

 

 

• ATLASE UZ FINĀLIEM 

 

Pirmās divas vietas zēniem un meitenēm iegūst uzaicinājumu startam Latvijas jauniešu čempionāta 

finālā 64 lauciņu dambretē klasikā, kurš norisināsies  pasākumu centrā “Fantadroms” Gustava Zemgala 

gatvē 74a, Rīga.  Finālā spēlē desmit dalībnieki katrā vecuma grupā zēniem un meitenēm. 

. 

 

• PIETEIKUMI 

Dalība jāapstiprina līdz 10. februāra plkst. 22.00 pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv  vai 

paziņojot whatsapp +371 26438871 

        

• DALĪBAS NOTEIKUMI 

 
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par 

veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis. 

 

• ĪPAŠI NOTEIKUMI 

 

Vairāku dalībnieku pamatotas nespēlēšanas dēļ papildus sacensības var tikt atceltas gan U13 

grupas meitenēm, gan U13 grupas zēniem. LDF valde galīgi nolemj par fināla dalībniekiem un 

rezervistu vietu secību U13 vecuma grupā ārkārtas valdes sēdē 14.februārī. 

 

 

        

 

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 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 

662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Informācija var tikt papildināta un precizēta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos 

lēmumus                 



Informācija! 
 

Aicinām sacensību dalībniekus un citas sacensībās klātesošās personas būt atbildīgiem un ievērot valdības 

noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

Personām: 

• kurām ir jāievēro pašizolācija; 

• kurām ir elpceļu saslimšanas pazīmes vai citi Covid-19 raksturīgi simptomi; 

• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonas; 

• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze, 

ir noteikti no Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  

un Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  (turpmāk - noteikumi) izrietoši pienākumi, tādēļ šādām 

personām nav tiesību piedalīties sacensībās.  

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt 

piemērota administratīvā atbildība. 

 

Epidemioloģiskās drošības nosacījumi sacensību norises vietā: 

1) sacensību tiesneši, organizatori un sacensību dalībniekus pavadošās personas pirms iekļūšanas 

sacensību norises vietā uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka  a) persona pabeigusi 

primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19 kursu; b) persona ir pārslimojusi 

Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180 dienām. Personas, kuras neatbilst šīm 

prasībām, sacensību norises vietā netiek ielaistas; 

2) sacensībās var piedalīties turnīra dalībnieki, kuri uzrāda atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka  a) 

persona pabeigusi primārās vai vakcinācijas vai balstvakcinācijas pret Covid-19 kursu; b) persona ir 

pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180 dienām; c) ir veikuši 

Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros un testa rezultāts ir negatīvs. Personas, 

kuras neatbilst šīm prasībām, sacensībām netiek pielaistas; 

3) sacensību dalībnieki, sacensību dalībniekus pavadošās personas, tiesneši un organizatori sacensību 

norises vietā un citās ēkas iekštelpās lieto mutes un deguna aizsegus.  Sacensību dalībnieki spēļu 

zālē savas partijas norises laikā drīkst nelietot mutes un deguna aizsegus.  Ja kāds no sacensību 

dalībniekiem neievēro šo nosacījumu vai to nepilda atbilstoši, tad saņem par to tiesneša vai 

organizatora brīdinājumu. Ja šis nosacījums netiek ievērots atkārtoti, sacensību galvenais tiesnesis 

var lemt izslēgt dalībnieku no sacensībām; 

4) sacensību dalībnieks pēc partijas pabeigšanas tūlītēji pamet sacensību telpu un dodas uz citu ēkas 

daļu vai ārpus ēkas; 

5)  sacensību dalībnieku treneri nodrošina, ka sacensību norises vietas ēkā nenotiek sacensību 

dalībnieku drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance; 

6) Sacensību norises vietā pēc iespējas pastāvīgi tiek nodrošināta telpu vēdināšana, bet obligāti tiek 

nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas; 

7) Sacensību norises vietā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un, ja nepieciešams, mutes un deguna 

aizsegi. 

 

Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un atbildību 

par Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  un 

Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.  


