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1. Baltijas jaunatnes čempionāts
Nolikums
1. Pamata informācija
Baltijas jaunatnes čempionātu organize Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Dambretes federācijas
1.1 Čempionāts norisināsies no 2022.gada 26.līdz28.augustam Šauļos, Lietuvā
1.2 Čempionāta sākums 26. augustā plkst. 11.30
1.3 Norises vieta: Gumbines iela 18A, Šauļu sporta centrā Dubysa
1.4 Sporta centrs Dubysa ir partneris 1. Baltijas jaunatnes čempionāta organizēšanā.
2. Dalībnieki
2.1. Čempionāta turnīri norisināsies 6 atsevišķās grupās:
- Juniori – 2003.gadā dzimušie un jaunāki,
- Juniores– 2003.gadā dzimušās un jaunākas,
- Kadeti – 2006.gadā dzimušie un jaunāki,
- Kadetees– 2006.gadā dzimušās un jaunākas,
- Cerības zēni – 2012.gadā dzimušie un jaunāki,
- Cerības meitenes– 2012.gadā dzimušās un jaunākas.
Jaunāki dalībnieki var piedalīties vecākās grupās.
Apbalvošana notiks 10 atsevišķās grupās:
Juniori, junores – 2003.gadā dzimušie/šās un jaunāki. kadeti, kadetes– 2006.gadā dzimušie/šās un
jaunāki, minikadeti, minikadetes– 2009.gadā dzimušie/šās un jaunāki, cerības– 2012.gadā dzimušie/šās
un jaunāki, minicerības– 2014.gadā dzimušie/šās un jaunāki,

3. Dalības noteikumi
3.1 Katrā vecuma/dzimuma grupā U8, U10, U13, U16, U19) sacensībās drīkst piedalīties ne vairāk kā 3
spēlētāji no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Ja pēc pieteikšanās termiņa (10.augusts) beigām būs brīvas
vietas, tad organizatori nepieciešamības gadījumā lems par papildus dalībnieku uzaicināšanu..
3.2. Ja kādā grupā būs nepāra dalībnieku skaits, tad organizators patur tiesības uz 1 papildus vietu.
4. Sacensību noteikumi
4.1. Sacensības notiks saskaņā ar Starptautiskās dambretes federācijas (IDF) noteikumiem.
4.2. Sacensības ir individuālas.
4.3. Sacensības notiks saskaņā ar klasikajiem 64 lauciņu dambretes noteikumiem pēc mikromaču principa.
5. Laika kontrole un spēļu noteikumi.
5.1. Laika kontrole 25 minūtes plus papildus 10 sekundes gājienam katram uz katru mikromača pariju.
Starp partijām pārtraukums ne ilgāk par 5 minūtēm. Partiju pieraksts obligāts līdz tās beigām. Par galīgo
sacensību norises kārtību (Šveices sistēma vai riņķis) un spēļu noteikumiem lems tiesnešu kolēģija
atkarībā no dalībnieku skaita grupās.
5.2. Gajienu izloze
Juniori – 2003.gadā dzimušie un jaunāki pēc IDF 745 izlozes gājienu pozīciju tabulas.
Juniores– 2003.gadā dzimušās un jaunākas pēc IDF 150 izlozes gājienu pozīciju tabulas.
Minikadeti – 2009.gadā dzimušie un jaunāki ar 1 balto gājiena izlozi,
Minikadetees– 2009.gadā dzimušās un jaunākas ar 1 balto gājiena izlozi,
Cerības meitenes un zēni– 2012.gadā dzimušās/šie un jaunāki bez gājienu izlozes.
5.3. Iegūtās vietas tiks aprēķinātas pēc iegūto punktu summas. Par papildus kritērijiem vienāda punktu
skaita gadījumā lems tiesnešu kolēģija pirms čempionāta sākuma.
6. Apbalvošana
6.1. Pirmo trīs vietu ieguvēji/jas katrā vecuma grupā tiks apbalviti ar kausiem, medaļām un diplomiem.
7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa turnīrā katram dalībniekam 15 Euro.
7.2. Dalības maksas jāsamaksā pirms čempionāta sākuma.
8. Naktsmītnes un ēdināšana.
8.1. Par nakstmītnēm aptuvenās izmaksas 7 līdz 20 Euro robežās.
Iespēja pieteikties pusdienām 7 Euro vērtībā.

9. Finanses
9.1. Par dalības maksu un nakstmītnēm iespējams norēkināties divos veidos.
9.1.1. Bankas pārskaitījuma gadījumā līdz 20.augustam Lietuvas Dambretes federācijai uz sekojošiem
rekvizītiem:
Lietuvos šaškių federacija/ Lithuanian Draughts Federation
Bank: Swedbank, AB
SWIFT: HABALT22
Account nr: LT 037300010002450804
9.1.2. Skaidrā naudā reģistrējoties sacensībām.
10. Pieteikumi un kontakti
10.1. Pieteikumi (tikai no nacionālajām federācijām) jāiesūta pirms 10.augusta (dalība un nakstmītnes)
uz e-pastu: federacija@saske.lt
10.2. Jautājumu gadījumā lūdzu kontaktēties pa tel: +370 687 07275 vai e-pastu s.laurutiene@gmail.com
Sandra Laurutiene (Lietuvas Dambretes federācijas vice prezidente).

