
Mārcienas pagasta kausa izcīņa 

64 lauciņu dambretē 
NOLIKUMS 

 

Mērķi un uzdevumi: Veicināt sportiskās aktivitātes Mārcienas pagastā, popularizēt 

dambreti, kā sporta veidu, noskaidrot labākos dambretistus un veidot sportiskus 

kontaktus ar citu pagastu un novadu dambretistiem. 

 

Laiks, vieta: Sacensību sākums 2022. gada 12. martā pulksten 10.30 Mārcienas 

pagasta kultūras namā Meža ielā 20. Dalībnieku pieteikšana no 10.00 līdz 10.30. 

(Maršruta autobuss Madona –Mārciena 9.30 no Madonas ) 

 

Dalībnieki:  Nav dalībnieku klasifikācijas un vecuma ierobežojumu.  

                      

Sacensību norise: Sacensības noris ar datora izlozi, pēc Šveices sistēmas, 8 kārtās ar 

apdomas laiku 15 min. katram uz partiju. Komandā var reģistrēt 3 dalībniekus. 

Individuālā ieskaite kopvērtējumā, dāmu un jauniešu konkurencēs, tiek vērtēta 

neatkarīgi no dalībnieka piedalīšanās vai nepiedalīšanās komandā. 

 

Uzvarētāju noteikšana: Uzvar dalībnieki ar lielāko punktu skaitu (uzvara - 2 p.; 

Neizšķirts - 1 p.: zaudējums - 0 p.)  

Vienāda punktu skaita gadījumā papildkritēriji sekojošā secībā: 

• Solkofa koeficients (pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju) 

• Buholca koeficients 

• Pārspēle ar 5 minūšu laika kontroli līdz pirmajai uzvarai. 

Komandu vērtējumā punktus izcīna pēc iegūtās vietas kopvērtējumā .Pēdējā vieta -

1p+1p augošā secībā par katru nākamo izcīnīto vietu.No 4.-3.-2.-1. vietai 3punktu 

intervāls. 

Vienādu punktu skaita gadījumā vērtē augstāko izcīnītu individuālo vietu. 

  

Apbalvošana: Ar medaļām un diplomiem tiek apbalvotas pirmās 6. vietas 

kopvērtējumā, pirmās 3. vietas dāmu un jauniešu konkurencē. 

Pirmās 3. vietas komandu vērtējumā – ar kausiem un diplomiem. 

 

Turnīra galvenais tiesnesis: Jāzeps Juhnevičs tālr.25957295 

 

Turnīra darba organizators: Jevgenijs Tarasovs tālr.22412172 

 

!!! Sakarā ar valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām, lai piedalītos 

sacensībās, ikvienam būs jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka 

persona ir vakcinēta pret Covid-19 vai ir pārslimojusi šo slimību!!! 

 

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 – Jevgenijs 

Tarasovs tālr.22412172 

 

Par dalībnieku skaitu lūdzam informēt sacensību organizatorus vismaz trīs 

dienas līdz sacensību startam (iepriekšminētie tālruņi), pretējā gadījumā 

sacensību dalībnieki var netikt pielaisti startam(īpaši attiecināms uz zemāko 

sporta klašu īpašniekiem un jauniešiem). 

 

Lūdzam līdzi ņemt dambretes spēles pulksteni un dambretes komplektu ŠIS NOLIKUMS 
VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM 


