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NOLIKUMS 

 
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 Popularizēt dambretes spēli Latvijā; 
 

 Noskaidrot Latvijas 73. Skolēnu sporta spēļu laureātus; 
 

 Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas Jaunatnes 

čempionātu finālos. 

• LAIKS UN VIETA 
 

Sacensības notiek 2020. gada 08. februārī Liepupes pamatskolā, Salacgrīvas novads, 

Liepupes pagasts, „Veiksmes”. Sacensību sākums pl. 11.00. Dalībnieku reģistrācija no 

pl.9.30 - 10.30 

 
• VADĪBA 

Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar Liepupes pamatskolu un 

Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu. Galvenais tiesnesis Kārlis Ozols. 

 
• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 

 

Sacensības notiek pēc starptautiskās dambretes federācijas noteikumiem. Individuālais un 

komandu vērtējums. Šveices sistēma, mikromači. Apdomas laiks 7’ (+3” uz gājienu) uz 

partiju katram dalībniekam. Kārtu skaitu nosaka galvenais tiesnesis, vadoties no dalībnieku 

skaita. Sacensības notiek piecās vecuma grupās. Zēni un meitenes spēlē atsevišķos turnīros. 

U16 grupai pirmā gājiena izloze, U19 grupas jaunietēm 150 pozīciju, bet U19 jauniešiem 

745 pozīciju izloze. 

Komandu sastāvs katrā vecuma grupā – 4 dalībnieki (2 meit.+2 zēnu labākie rezultāti). 

 U-19 grupa  2001., 2002., 2003.dzimšanas gads un jaunāki 

 U-16 grupa  2004., 2005., 2006.dzimšanas gads un jaunāki 

 U-13 grupa   2007., 2008., 2009.dzimšanas gads un jaunāki 

 U-10 grupa 2010. un 2011. dzimšanas gads un jaunāki 

 U-8 grupa  2012. dzimšanas gads un jaunāki. 

 

Nepilnas komandas vērtēs aiz pilnajām. 



 

Papildus kritēriji vietu dalīšanas gadījumā: 
 

 individuālajā vērtējumā – datorizloze koeficienti; 

 komandu vērtējumā – augstākā izcīnītā vieta(-as) individuālajā vērtējumā. 

• ATLASE UZ FINĀLIEM 
 

Tiesības startēt Latvijas jaunatnes čempionātu finālos (meitenēm un zēniem) iegūst 8 

labākie dalībnieki no U16 grupas. 9. un 10. vieta LDF rezervē. 

U8, U10, U13, U19 pirmo desmit vietu ieguvēji, neieskaitot tos, kas kvalificējušos uz 

pamatturnīru iegūst tiesības startēt Latvijas jaunatnes čempionātos ātrspēlē un ātrajā 

dambretē. 

 U16 grupu pirmo divdesmit vietu ieguvēji iegūst tiesības startēt Latvijas jaunatnes 

čempionātos ātrspēlē un ātrajā dambretē. 

 

• PIETEIKUMI 

Pieteikumi jāiesūta līdz 03. februāra plkst. 17.00 elektroniskā veidā adresē: 

http://ok.dambrete.org/d20/ 
 

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, starta grupa, komandas 

nosaukums. Komandas nosaukumā izmantot tikai pārstāvošo pilsētu vai sporta 

organizāciju. Komandu vērtējumā konkrēti spēlējošie dalībnieki NAV jānorāda 

(komandai ieskaitīs labāko dalībnieku rezultātus). Sacensību dienā mandātu komisijā 

jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis dalībnieku komandējošās organizācijas 

vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par dalībnieku drošību un veselību. Katras 

vecuma grupas pieteikums jāiesniedz uz atsevišķas lapas. 

 
• APBALVOŠANA 

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, komandas, kuras 

izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar komandu kausiem, bet komandu dalībnieki 

ar medaļām un diplomiem, tikai apbalvošanas ceremonijā. 

 
Pēc apbalvošanas komandu pārstāvji saņem individuālo sacensību rezultātu izdrukas. 

 

• DALĪBNIEKU ĒDINĀŠANA 

 
Liepupes pamatskolā piedāvā iespēju 400 dalībniekiem (priekšroka iepriekšējo pieteikumu 

iesniegšanas secībā sākot ar U-8, U-10, U-13 grupām) baudīt siltas pusdienas. Pusdienu 

izmaksa 3,- eiro. Garantēto ēdāju skaits jānorāda pieteikumā (līdz 03.02). Nauda (par 

šiem garantētajiem ēdājiem) jāiemaksā, iesniedzot pieteikuma oriģinālu. Par maksāšanas 

iespēju ar priekšapmaksas rēķinu uz pārskaitījumu, zvanīt K. Ozolam līdz 28.01 

 
  

http://ok.dambrete.org/d20/


• DALĪBAS NOTEIKUMI 

 
Sacensību dalības maksa tiek noteikta 6 EUR. Veicot tās pārskaitījumu līdz 03.02.2020. 

sacensību dalības maksa ir pazemināta un tiek noteikta 4,- EUR. Sacensību dalības maksa 

pēc 03.02.2020, veicot pārskaitījumu vai apmaksājot uz vietas turnīra norises vietā ir 6,- 

EUR. Pārskaitījumus veic juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvis vai treneris par 

visiem pieteiktajiem dalībniekiem vienā maksājumā. Maksājuma mērķī jānorāda 

pārstāvētā organizācija par ko tiek veikts maksājums un dalībnieku skaits. Gadījumā, ja 

ir nepieciešams rēķins, tad tā pieprasījums jānosūta ne vēlāk kā trīs darba dienas līdz 

noteiktajam maksājuma termiņam. 

 

Maksājums jāveic uz: 

Biedrību “Latvijas Dambretes federācija”, reģ. nr. 40008022773, AS “SWEDBANK”, 

konta nr. LV49HABA0551047596259. Individuāliem maksātājiem mērķī lūdzu norādīt 

"73. LSSS un [Jūsu komandas nosaukums]”. 

 

Visus citus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā 

organizācija. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas 

pārstāvis. 

 

KATRS NO DAMBRETES CENTRIEM SACENSĪBU NORISĒ OBLIGĀTI PIEDALĀS 

AR VISMAZ VIENU TIESNESI (norādīt iepriekšējā pieteikumā 03.02.). 

 

Katrs treneris atbild par savu audzēkņu uzvedību. Sacensību vadībai ir tiesības sodīt 

nedisciplinētos sacensību dalībniekus. 

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 

Sacensības plānots pabeigt ap pl. 17:00. 
 

• SPONSORI 
 

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija 
 

• Papildus informācija: tel. 29442814 – Kārlis Ozols 
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REGLAMENTS 
 

 

1. Nekorekta uzvedība 
1.1. Dambretē pieņemto uzvedības standartu un etiķetes neievērošana; 

1.2. Apvainojumi; 

1.3. Agresija, vardarbība vai iebiedēšana; 

1.4. Rīcība vai uzvedība, kas nav atbilstoša dalībnieka, tiesneša, organizatora, bērna 

aizbildņa vai trenera u.c. statusam; 

1.5. Jebkura cita uzvedība, kas neatbilst sportiskas uzvedības principiem, tajā skaitā jebkāda 

veida diskriminācija, pēc jebkādiem, dzimuma, valodas, reliģijas principiem vai citiem 

uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes vai citiem apstākļiem. 

 

2. Pārkāpumi no spēlētāju puses: 
2.1. Vienas spēļu kārtas izlaišana vai izstāšanās no sacensībām bez pamatota iemesla vai 

bez tiesneša brīdināšanas; 

2.2. Rupji vai atkārtoti spēles un sacensību noteikumu pārkāpumi; 

2.3. Krāpnieciskas darbības vai maldināšanas mēģinājumi spēles un sacensību gaitā, 

slepena vienošanās par partijas iznākumu; 

2.4. Sacensību dalībniekiem jāpiedalās atklāšanas un noslēguma ceremonijās. 

2.5. Neierašanās atklāšanas un noslēguma ceremonijās tiek uzskatīta par nekorektu 

uzvedību. Dalībniekiem, kas nepiedalās noslēguma ceremonijā, var tikt atņemti visi 

oficiālie apbalvojumi un balvas, apbalvojumi un balvas netiek nosūtīti vai nodoti; 

2.6. Spēlētāji vai viņu delegāciju locekļi nedrīkst izdarīt nepamatotas apsūdzības attiecībā 

pret citiem spēlētājiem, tiesnešiem, amatpersonām vai sponsoriem. 

2.7. Piedāvā vai mēģina piedāvāt vai pieņemt jebkādu atlīdzību vai komisijas maksu, vai 

jebkādu slēptu labumu; 

 

3. Krāpšanās: 
3.1. Spēles laikā ir aizliegts izmantot ārējo informāciju. Jo īpaši spēles laikā spēlētājiem ir 

aizliegts izmantot jebkādus informācijas vai konsultāciju avotus vai analizēt jebkuru 

spēli uz cita dambretes galdiņa, tajā skaitā citas partijas. Ir aizliegta pabeigto partiju 

analīze spēles zonā; 

3.2. Spēles laikā spēlētājiem nav atļauts turēt pie sevis elektroniskos līdzekļus un / vai 

citas ierīces, kas spēj apstrādāt vai pārsūtīt dambretes spēles analīzi. Ja tiek 

3.3. konstatēts, ka spēlētājs ir atnesis šādu ierīci uz spēles zāli, spēlētājam tiek piemērotas 

sankcijas; 

3.4. Ir aizliegts sazināties ar jebkuru personu spēles laikā; 
 

  



4. Sankcijas: 
Sankcijas var noteikt, ņemot vērā visus attiecīgos faktorus, tādus kā pārkāpēja vecums, 

palīdzība un sadarbība izmeklēšanā, motīvs, apstākļi un vainas pakāpe. 

 

4.1. Brīdinājums; 

4.2. Rājiens; 

4.3. Zaudējums spēles kārtā; 

4.4. Izslēgšana no sacensībām; 

4.5. Oficiālu balvu un apbalvojumu atņemšana; 

4.6. Aizliegums noteiktā laika posmā piedalīties sacensībās vai jebkurās citās ar dambreti 

saistītās darbībās – spēlētāja, tiesneša, organizatora, utt. 

 

Strīdi, kas rodas sacensību laikā, tiek atrisināti saskaņā ar spēles noteikumiem un ētikas 

kodeksu. Visi protesti jāizsaka tieši tiesnesim.. 

Tiks veikta papildus uzmanība, lai dalībnieki neatrastos alkohola vai psihotropo vielu ietekmē. 

Nepieciešamības gadījumā tiks veiktas alkohola līmeņa pārbaudes vai tiks izsaukti attiecīgie 

dienesti to veikšanai 


