Baltais Kauliņš I ātrspēles čempionāts 100 lauciņu dambretē
NOLIKUMS
•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt 100 lauciņu dambreti.
Noskaidrot stiprākos Rīgas un Latvijas ātrspēles dambretistus.

• LAIKS UN VIETA
Sacensības norisināsies no 2022.gada janvāra līdz maijam un sastāvēs no pieciem posmiem un fināla.
Katra posma sākums plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrēšanās no 9:00 līdz 9:45.
Aptuvenais posma norises ilgums – 4 stundas.
Norises laiki::
I posms 2022.gada 09.janvāris (Norises vieta Rīga, Gogoļa iela 5)
II posms 2022.gada 06.februāris (Norises vieta Rīga, Gogoļa iela 5)
III posms 2022.gada 06.marts (Norises vieta Rīga, Gogoļa iela 5)
IV posms 2022.gada 10.aprīlis (Norises vieta Rīga, Gogoļa iela 5)
V posms 2022.gada 24.aprīlis (Norises vieta Rīga, Gogoļa iela 5)
Fināls Rīgas kauss 2022 norisināsies: 2022.gada 08.maijā.
Sakarā ar COVID-19 saistītajiem ierobežojumiem, posmu norises laikos iespējamas izmaiņas.

• VADĪBA
Sacensības organizē biedrība “Baltais Kauliņš”. Sacensību tiesneši Raivis Paegle un Raimonds Vipulis.

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI
Sacensības notiek pēc LDF 100 lauciņu noteikumiem sievietēm un vīriešiem spēlējot kopējā turnīrā.
Sacensībās piedalās pieaugušie un jaunieši ar vismaz III sporta klasi.
Sacensības norisināsies pēc Šveices sistēmas 10 kārtās. Apdomas laiks 5 min. + 3 sek.
Tiesāšana notiks ar datorizlozes programmu, kur dalībniekiem tiks uzskaitīts reitings.
Spēlētāja ieņemtā vieta tiks aprēķināta pēc vidējā pretinieka reitinga metodes.

•

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa: skolniekiem,studentiem, pensionāriem, invalīdiem – 2.00 EUR, pārējiem – 4.00 EUR.
Dalības maksu var samaksāt veicot pārskaitījumu vai norēķinoties uz vietas reģistrējoties sacensībām.
Norēķinu rekvizīti: Biedrība “Baltais Kauliņš”, reģ. nr. 40008302163, AS SWEDBANK, norēķinu
konta nr. LV16HABA0551049971704
Maksājumā jānorāda vārds, uzvārds un informācija par kuru posmu tiek maksāts.

• PIETEIKUMI
Ņemot vērā uz sacensību norises laiku attiecināmos MK noteiktos ierobežojumus, kuri saistīti ar COVID19 vīrusa izplatību, sacensību posmiem jāpiesakās laicīgi – pieteikšanās termiņš divas dienas pirms katra
posma sākuma (līdz dienas beigām) atsūtot pieteikumu uz e-pastu raivis.paegle@inbox.lv vai paziņojot pa
whatsapp: +371 26438871
Pieteikties var arī vēlāk un arī sacensību vietā, bet tādā gadījumā, ja dalībnieku limits tiks pārsniegts,
priekšroka būs tiem, kuri būs pieteikušies pirmie.

• APBALVOŠANA
Katra posma uzvarētājs saņems 10.00 EUR. Papildus tiks izlozētas naudas balvas 5.00 EUR vērtībā
atkarībā no dalībnieku skaita un kā arī viena pārsteiguma balva.

• Finālistu noteikšana
Pēc katra posma dalībnieki saņems savus iegūtos punktus,
bet pirmie piecpadsmit ( 1. – 15. v.) vēl papildus atbilstoši savai vietai.
Vieta
Punkti

1
25

2
20

3
16

4
13

5
11

6
10

7
9

8
8

9
7

10
6

11
5

12
4

13
3

14
2

15
1

Finālistus pēc pieciem posmiem noteiks pēc trīs labāko posmu rezultāta. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku
vietu ieņems spēlētājs, kuram būs augstāka izcīnītā vieta kādā no posmiem.
Ātrspēles turnīrs „Rīgas Kauss 2022” būs čempionāta fināls, kurš notiks 2022. gada 08. maijā. Finālā
piedalīsies 14 dalībnieki: 13 stiprākie čempionāta dalībnieki un viena vietas tiks rezervēta pēc organizatoru
ieskatiem, lai uzaicinātu spēlētājus, kuri pastiprinātu fināla turnīru.
•

KONTAKTI

Papildus informācija: tel. 26438871., e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv
Turnīra oficiālā mājas lapa https://dambreteszinas.lv/, kur tiks publicēti vii rezultāti.
Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots interneta vietnē,
kā arī citos informācijas avotos.
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”.
Noteikumi var mainīties un tie var tikt piemēroti atbilstoši jaunajai kārtībai.

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 Covid19 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 dalībnieki, tiesneši un organizatori pirms iekļūšanas sacensību norises vietā uzrāda atbilstošu
Covid-19 sertifikātu par to, ka a) persona pabeigusi pilnu vakcinācijas 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;
2) sacensību dalībnieki, 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
3) Sacensību norises vietā pēc iespējas pastāvīgi tiek nodrošināta telpu vēdināšana, bet obligāti tiek
nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas;
4) 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.

