PASAULES KAUSA POSMS
100 LAUCIŅU DAMBRETĒ RĪGA OPEN 2019
Nolikums
1. Uzdevums un mērķi
Turnīrs tiek rīkots, lai veicinātu starptautiskās 100 lauciņu dambretes attīstību, paaugstinātu
meistarības līmeni, kā arī lai stiprinātu draudzības saites starp dažādu valstu dambretes
spēlētājiem.

2. Vieta un datums
Turnīrs norisināsies no 2019. gada 22 līdz 28.jūlijam Rīgā.

Turnīra oficiālā viesnīca:

Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga.

3. Norises kārtība
Pirmdiena, 22.jūlijs
10:00 – 13:00 dalībnieku reģistrācija
13:30 - Atklāšana
15:00 - 1 kārta
Otrdiena, 23.jūlijs
09:30 – 2 kārta
Trešdiena, 24.jūlijs
09:30 – 3 kārta
15:30 - 4 kārta
Ceturtdiena, 25.jūlijs
09:30 – 5 kārta
Piektdiena, 26.jūlijs
09:30 – 6 kārta
15:30 – 7 kārta
Sestdiena, 27.jūlijs
09:30 – 8 kārta
Svētdiena, 28.jūlijs
09:00 – 9 kārta
15:30 noslēguma ceremonija

4. Organizatori
Turnīru rīko un vada Dambretes Attīstības Biedrība (DAB) sadarbībā ar Latvijas Dambretes
federāciju (LDF) un Starptautisko Dambretes Federāciju (FMJD).
Oficiālās turnīra mājaslapas:
http://rigaopen.dambrete.lv
http://www.dambrete.org;
https://www.pratalaiks.lv/

5. Dalībnieki un dalības maksa
Rīga Open varēs spēlēt jebkurš, kurš būs iemaksājis dalības maksu (arī jaunieši līdz 19 gadiem
ieskaitot).
Turnīram jāpiesakās līdz 2019.gada 01.jūlijam pa e-pastu:
raivis@rigaopen.dambrete.lv
Dalības maksu varēs maksāt skaidrā naudā uz vietas vai ar pārskaitījumu:
Iestādes nosaukums: Latvijas Dambretes federācija
Reģ. nr. 40008022773
Adrese: Biķernieku 24A-1, Rīga, LV-1006
Banka: SWEDBANK
Konts: LV83HABA0551003975911
Dalības maksas:
Tiem, kuri dzīvos oficiālajā organizatoru viesnīcā līdz 01.07.2019 dalības maksa būs 50 EUR
pēc 01.07.2019 dalības maksa būs 60 EUR.
Pārējiem dalībniekiem līdz 01.07.2019 dalības maksa būs 100 EUR
pēc 01.07.2019 dalības maksa būs 120 EUR.

Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem
dalības maksai 50% atlaide.

Divvietīgais numurs – 50,- Euro (no cilvēka par dienu), iekļautas brokastis.
Vienvietīgais numurs – 85, Euro (no cilvēka par dienu), iekļautas brokastis.

6. Turnīra izspēles kārtība
Turnīrs norisināsies pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar FMJD Draughts Arbiter programmu.
Laika kontrole uz partiju: 80 min. + 1 min.. katram gājienam.
Turnīrs tiks iekļauts FMJD reitingu sarakstā

7. Balvu fonds
Trīs labākie dalībnieki sieviešu un vīriešu ieskaitē saņems medaļas un diplomus. Rīga Open
uzvarētājs saņems kausu.
Kopējais balvu fonds 10 000 EUR

8. Dalībnieku komandējuma izdevumi
Visus izdevumus, kuri saitīti ar dalību turnīrā, sedz komandējošā organizācija vai katrs dalībnieks
personīgi. Tiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes un iebraukšanas atļauja, lūgums kontaktēties
ar turnīra organizatoriem.

9. Kontakti
Galvenais tiesnesis:
Jautājumos par dalību turnīrā Raivis Paegle, tel. (+371) 26438871, raivis@rigaopen.dambrete.lv
Izmitināšanas jautājumos Edijs Novickis, tel. (+371) 26210791, edijs@rigaopen.dambrete.lv
Par ielūgumiem, vīzām Paula Gūtmane, tel. (+371) 20276929, paula@rigaopen.dambrete.lv

10.Tūrisma informācija
Rīga ar 800 gadu ilgo vēsturi ir saistošs tūrisma objekts dažādu objektu apskatei: Vecrīgas
vēsturiskie aspekti, jūgendstila arhitektūra un modernisms, mūra un koka ēkas.
Linki par Rīgas aktivitātēm:
http://www.liveriga.com/lv/
https://www.riga.lv

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

11.Atbalstītāji

ŠIS NOLIKUMS VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM

