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Latvijas čempionāta atlase sievietēm un vīriešiem 64 lauciņu 

dambretē 

 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

✓ Popularizēt dambretes spēli Latvijā; 

✓ Paaugstināt dambretes meistarību Latvijā; 

✓ Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas pieaugušo čempionātos 

• LAIKS UN VIETA 
 

Sacensības notiek 2022. gada  29. un  30.janvārī.  Norises vieta: Rīgas 6. vidusskolas sporta zāle, 

A.Čaka iela 102, Rīga. Sacensību sākums 29. un  30.janvārī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija 

29.janvārī no plkst. 09:00 – 09:50. 

 

• VADĪBA 

Sacensības organizē biedrība “Baltais Kauliņš” sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju. 

Galvenais tiesnesis Pēteris Gailāns. 

 

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 
 

Sacensības notiek pēc LDF 64 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa sievietēm un vīriešiem 

atsevišķos turnīros. Sacensībās var piedalīties ikviens interesents bez vecuma un kvalifikācijas 

ierobežojuma. Sacensības norisināsies sievietēm pēc 150 pozīciju izlozes tabulas un vīriešiem pēc 

745 pozīciju izlozes tabulas. Apdomas laiks 20 min. + 5 sek. par katru gājienu uz partiju katram 

dalībniekam gan sievietēm, gan vīriešiem. Sacensības notiks atkarībā no dalībnieku skaita pēc 

Šveices sistēmas 8 kārtās vai riņķa sistēmas un mikromaču principa. 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.  

Tiesāšana notiek ar Draughts arbiter programmu.. 

        Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji sekojoši - 1.Pilnais Solkoff truncated koeficients, 2. Solkoff plus 

        koeficients 

 

 

 

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


 

• ATLASE UZ FINĀLIEM 

       

       Fināla sacensībās piedalīsies astoņas sievietes un desmit vīrieši. 

       Atlases sacensībās pirmo piecu vietu ieguvējas sievietēm un pirmo sešu vietu ieguvēji vīriešiem 

iegūst uzaicinājumu startam Latvijas čempionāta finālā, kurš sākotnēji paredzēts no 24.februāra līdz 

27.februārim Rīgā  

       Finālos tiesības spēlēt ieguvuši pagājušā gada fināla pirmo trīs vietu ieguvējas sievietēm: Marija 

Magdalēna Nereda (Viņa finālā iekļuvusi arī kā Rīgas čempione), Regīna Piroņena, Antra Valnere 

un pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešiem: Roberts Misāns (Viņš finālā iekļuvis arī kā Rīgas čempions), 

Guntars Purviņš un Kristers Lapiņš. 

       Pēc LDF lēmuma dalībai finālā vīriešiem tiek uzaicināts starptautiskais lielmeistars Guntis Valneris. 

       Finālā iekļuvušā dalībnieka atteikuma gadījumā, rezervisti tiek aicināti no atlases sacensībām. 

Ja finālā iekļuvušie dalībnieki piedalās atlases sacensībās, tad viņiem tiesības spēlēt finālā tiek 

atceltas un  no jauna jācīnās par iekļūšanu finālā. 

 

• PIETEIKUMI 

       Pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvošo organizāciju (ja attiecināms), jāiesūta līdz   

26.janvāra plkst. 22:00 pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai paziņojot telefoniski: +371 

26438871. 

 

• DALĪBAS MAKSA 

 

Juridisko biedru pārstāvjiem sacensību dalības maksa, veicot tās pārskaitījumu līdz 29.01.2022, 

tiek noteikta šādā apjomā - pieaugušajiem 12,- EUR (pensionāriem, invalīdiem 50% atlaide);  

jauniešiem līdz 26.gadiem (ieskaitot) 6,- EUR. 

Sacensību dalības maksa pēc 29.01.2022, veicot pārskaitījumu vai apmaksājot uz vietas turnīra 

norises vietā, tiek noteikta šādā apjomā - pieaugušajiem 18,- EUR; jauniešiem līdz 26.gadiem 

(ieskaitot) 9,- EUR. 

Pārskaitījumus dalībnieki var veikt individuālā kārtā  kā arī juridiskā vai dambretes centra pārstāvis 

vai treneris par visiem pieteiktajiem dalībniekiem vienā maksājumā.  

Tiem dalībniekiem, kuri nav juridisko biedru pārstāvji, dalības maksas pa kategorijām ir 

paaugstinātas, atbilstošo maksu reizinot ar koeficientu 1,5. 

Maksājuma mērķī jānorāda pārstāvētā organizācija par ko tiek veikts maksājums un dalībnieku 

skaits. Individuālā kārtā veicot – vārds, uzvārds un mērķis.  Maksājums jāveic uz Biedrību 

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

LV49HABA0551047596259. 

 

• 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 - Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

• KONTAKTI  

 
       Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts:  raivis.paegle@inbox.lv. 

 

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) Dalībniekiem, kuriem ir veikts Covid-19 tests izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, par 

tā rezultātu ir jāuzrāda skolas zīme vai laboratorijas izdruka. Ja, tas nav iespējams, tad vecāku vai 

pilnvarotā pārstāvja apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Dokumentus var uzrādīt 

papīra vai digitālā formā. 

4) 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; 

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

daļu vai ārpus ēkas; 

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

dalībnieku drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance; 

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

nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas; 

8) 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.  

 

 

 

 



                APSTIPRINU 

                                                                               LDF valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis 

                                                                                                                                      06.01..2022 

 

Latvijas čempionāta atlase sievietēm un vīriešiem 64 lauciņu 

dambretē 

 

                                         REGLAMENTS 

 

           Izspēles kārtība: 
 

29.01.2022 
 

09:00 – 09:50 – dalībnieku reģistrēšanās;  

10:00 – Turnīra atklāšana;  

10:10  - 1. kārta 

11:50  - 2. kārta 

Pārtraukums 

14:30 – 3. kārta 

16:10 – 4. kārta 

 

30.01.2022 
 

10:00  - 5. kārta 

11:40  - 6. kārta 

Pārtraukums 

14:20 – 7. kārta 

16:00 – 8 kārta 

Noslēgums 5 min. pēc pēdējās partijas izspēles. 

 

 

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

Visi protesti jāizsaka tieši sacensību galvenajam tiesnesim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dambrete.lv/storage/federation-documents/June2020/EvozHqz7qs2UFp8KXfoX.pdf


               

                       (apliecinājuma par COVID-19 testu veidlapas paraugs) 

 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMS 
 

 

Es,.....................(vārds, uzvārds), apliecinu, ka mana meita/dēls/aizbilstamā persona 

......................(vārds, uzvārds) ....................(datums kurā veikts tests)  ir veikuši Covid-19 

testu ................ (izglītības iestādes nosaukums)  organizētā skrīninga ietvaros un testa 

rezultāts ir negatīvs. 

 

 

___________________      _______________            

Datums                                                                                 Paraksts 
 

 

 

 

 

 


