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APSTIPRINU   
 

LDF valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis 
 

01.07.2020. 
 

 

Latvijas jaunatnes čempionātu fināli U-8, U-10, U-13, U-16, 

U19 vecuma grupām klasiskajā 100 lauciņu dambretē un 

Latvijas jaunatnes čempionātu fināli U-8, U-10, U-13, U-16, 

U19 vecuma grupām ātrspēlē 100 lauciņu dambretē. 

 
NOLIKUMS 

 
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 Popularizēt dambretes spēli Latvijā; 

 Paaugstināt jauniešu dambretes meistarību Latvijā; 

 Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startiem Eiropas un pasaules 

mēroga turnīros, ja tādi būs paraudzēti līdz 2020.gadam (Decembrī 

paredzētais Eiropas čempionāts jauniešiem netiek iekļauts un tam būs 

atsevišķa atlase) 

 Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū. 

 
 

• LAIKS UN VIETA 
 

Sacensības notiek no 05.08.2020 līdz 09.08.2020. Sacensību vieta tiks precizēta. Oficiālais 

sacensību sākums 05.08  plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9:00 – 9:45. 

U16 vecuma grupas kadetiem sacensības sākas 04.08 plkst. 10:00 ar iespējamo norises vietu 

Rīga, Elizabetes 45/47 un šai grupai tālāk spēlēšana no 05.08 paredzēta organizatora noteiktā 

sacensību vietā. 

 

Visām vecuma grupām 09.08.2020 notiks ātrspēles turnīrs. 

 
• VADĪBA 

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar  organizatoru.
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• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 

 

Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem un pēc LDF Ētikas kodeksa. Klasiskajā dambretē pēc 

riņķa sistēmas. Ātrspēlē deviņas kārtas pēc Šveices sistēmas. Zēni un meitenes spēlē atsevišķos 

turnīros. Papildus kritērijus vienāda punktu skaita gadījumā paziņo galvenais tiesnesis. 

          Klasiskajā dambretē finālā spēlē 8 labākie no atlases sacensībām, 9 un 10. dalībnieku papildus 

piesaka LDF un organizatori. Organizatoram tiek piešķirtas trīs vietas, bet ne vairāk kā viena vieta 

vienā vecuma grupā atsevišķi zēniem vai meitenēm. Ātrspēlē – piedalās visi klasiskās dambretes 

dalībnieki un 10 papildus dalībnieki no LSSS. 

Laika kontrole: 

• klasiskajā dambretē – 60 minūtes + 30 sekundes katru izdarīto gājienu uz partiju katram 

dalībniekam; 

• ātrspēlē – 5 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu uz partiju katram dalībniekam. 

• Klasiskajā dambretē partiju pieraksts obligāts.  

Vecuma grupas: 

• U-8 grupa (jaunās cerības) 2012. dzimšanas gads un jaunāki. 

• U-10 grupa (cerības) 2010. dzimšanas gads un jaunāki. 

• U-13 grupa (mini kadeti) 2007. dzimšanas gads un jaunāki. 

• U16 grupa (kadeti) 2004. dzimšanas gads un jaunāki. 

• U19 grupa (juniori) 1994. dzimšanas gads un jaunāki. 

Dalībnieku saraksti klasiskajā dambretē un ātrspēlē pielikumos. (Pēc atlases sacensībām tiks publicēti) 

 

• PIETEIKUMI 
 

Dalība sacensībām jāapstiprina līdz: 26.jūlijam plkst. 18.00 uz e-pastu: 

organizatora epasts un info@dambrete.lv  

Apstiprinot dalību, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un kurā vecuma grupā 

spēlēs. Pieteikumu jānosūta juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvim vai trenerim. 

Sacensību dienā mandātu komisijā jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis dalībnieku 

komandējošās organizācijas vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par dalībnieku drošību 

un veselību.  

 

• DALĪBAS MAKSA 

 

Dalībniekiem, kuri, izcīnījuši tiesības startēt klasiskās dambretes finālturnīrā, dalības maksa netiek 

piemērota, tāpat šiem dalībniekiem tā netiek attiecināta arī uz ātrspēli. Pārējiem dalībniekiem, 

mailto:organizatora%20epasts
mailto:info@dambrete.lv
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spēlējot ātrspēles turnīrā, ir noteikta dalības maksa. 

Dalībniekiem, kuri startēs ātrspēles turnīrā, dalības maksa, veicot tās pārskaitījumu līdz 01.08.2020, 

tiek noteikta 4 EUR. Sacensību dalības maksa pēc 01.08.2020. veicot pārskaitījumu vai apmaksājot 

uz vietas turnīra norises vietā, tiek noteikta 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. Maksājums jāveic uz Biedrību “Latvijas Dambretes federācija”, reģ. nr. 40008022773, AS 

“SWEDBANK”, konta nr. LV49HABA0551047596259 

 

• APBALVOŠANA 
 

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un piemiņas balvām. Visi  

klasiskās dambretes turnīra dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas balvām un diplomiem. 

 

• DALĪBAS NOTEIKUMI 
 

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

veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis. 

Ņemot vērā Covid-19 inficēšanās riskus, sacensību norisē tiks ievēroti šo risku mazināšanai 

noteiktie Ministru kabineta ierobežojumi un veikti atbilstoši nepieciešamie epidemioloģiskās 

drošības pasākumi (informācija tiks papildināta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos 

lēmumus). 

 
• ATBALSTĪTĀJI 

 

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

• KONTAKTI 

Papildu informācija: tel. organizatora , e-pasts: organizatora  

                                   

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 reglaments (tiks publicēts vēlāk) un Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 
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Informācija! 
 

Aicinām ikvienu sacensību dalībnieku un sacensībās klātesošās citas 
personas būt atbildīgiem un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos 
pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 
Personām: 

• kas ir ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju); 

• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-

19 infekcijas slimības kontaktpersonas; 

• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis 

pieļauj ārstēšanos mājās, 

ir noteikti no Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” (turpmāk - noteikumi) izrietoši pienākumi. Atbilstoši 
pienākumiem, kas noteikti noteikumu  54., 55., 56. apakšpunktā, 
minētajām personām nav tiesību piedalīties sacensībās.  
Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā 
Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām 
apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj 
ārstēšanos mājās, pirms sacensību sākuma, kā arī jebkura tieša fiziska 
kontakta ar citu personu ir pienākums informēt par inficēšanās risku 
(sk. noteikumu 57.punktu).  
Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts 
Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību 
neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība. 
Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk 
norādīto informāciju un atbildību Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.  

 


