APSTIPRINU
LDF valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis 22.06.2020.

Latvijas 73. Skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē
(Latvijas Jaunatnes čempionātu atlase klasikā,
ātrajā dambretē un ātrspēlē)
NOLIKUMS

•

•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI



Popularizēt dambretes spēli Latvijā;



Noskaidrot Latvijas 73. Skolēnu sporta spēļu laureātus;



Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas jaunatnes čempionātu
finālos.



Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū.

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek 2020. gada 4. jūlijā Liepupes pamatskolā, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts,
„Veiksmes”. Sacensību sākums plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30 - 10.30.
•

VADĪBA

Sacensības rīko Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar Liepupes pamatskolu un Limbažu un
Salacgrīvas novadu sporta skolu. Galvenais tiesnesis Kārlis Ozols.
•

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI

Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem un pēc LDF Ētikas kodeksa. Individuālais un komandu
vērtējums. Šveices sistēma. Apdomas laiks 15’ (+3” pa gājienu) uz partiju katram dalībniekam.
Kārtu skaitu nosaka galvenais tiesnesis, vadoties no dalībnieku skaita. Sacensības notiek piecās
vecuma grupās. Zēni un meitenes spēlē atsevišķos turnīros.
Komandu sastāvs katrā vecuma grupā – 4 dalībnieki (2 meit.+2 zēnu labākie rezultāti).
Nepilnas komandas vērtēs aiz pilnajām.
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U-19 grupa (juniori)

2001. dzimšanas gads un jaunāki.



U-16 grupa (kadeti)

2004. dzimšanas gads un jaunāki.



U-13 grupa (minikadeti)

2007. dzimšanas gads un jaunāki.



U-10 grupa (cerības)

2010. dzimšanas gads un jaunāki.



U-8 grupa (jaunās cerības)

2012. dzimšanas gads un jaunāki.

Dalībnieku skaita limits no viena dambretes centra (trenera) vienā vecuma grupā līdz 8
dalībniekiem.
Papildus kritēriju vietu dalīšanas gadījumā:

•



individuālajā vērtējumā – datorizlozes koeficienti;



komandu vērtējumā – augstākā izcīnītā vieta (-as) individuālajā vērtējumā.

ATLASE UZ FINĀLIEM

Latvijas Jaunatnes čempionātu finālos iegūst tiesības startēt pirmo astoņu vietu ieguvēji U-8, U-16
un U-19 vecuma grupā. 9. un 10. vieta LDF rezervē.
Latvijas Jaunatnes čempionātu finālos iegūst tiesības startēt pirmo divu vietu ieguvēji U-10 un U13 vecuma grupā, pārējo sešu Latvijas Jaunatnes čempionātu finālu dalībnieku atlase notiks no
atsevišķām atlases sacensībām. 9. un 10. vieta LDF rezervē.
Visu grupu pirmo divdesmit vietu ieguvēji iegūst tiesības startēt Latvijas jaunatnes čempionātos
ātrspēlē un ātrajā dambretē.
• PIETEIKUMI
Pieteikšanās līdz 1. jūlija plkst. 12.00, aizpildot reģistrācijas formu: http://ok.dambrete.org/d20/
Komandu vērtējumā spēlējošie dalībnieki NAV jānorāda (komandai ieskaitīs labāko dalībnieku
rezultātus). Sacensību dienā mandātu komisijā jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis
dalībnieku komandējošās organizācijas vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par dalībnieku
drošību un veselību.
•

APBALVOŠANA

Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas,
tiek apbalvotas ar kausiem, bet komandu dalībnieki ar medaļām, tikai apbalvošanas ceremonijā.
Pēc apbalvošanas komandu pārstāvji saņem individuālo sacensību rezultātu izdrukas.
•

DALĪBAS MAKSA UN NOTEIKUMI

Sacensību dalības maksa veicot tās pārskaitījumu līdz 01.07.2020 tiek noteikta 4,- EUR. Rēķinu
var saņemt aizpildot elektronisko formu: https://i.dambrete.lv/rekins/. Sacensību dalības maksa pēc
01.07.2020 veicot pārskaitījumu vai apmaksājot turnīra norises vietā tiek noteikta 6,- EUR.
Pārskaitījumus veic juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvis vai treneris par visiem
pieteiktajiem dalībniekiem vienā maksājumā. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos
sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un
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komandējošās organizācijas pārstāvis.
KATRS NO DAMBRETES CENTRIEM SACENSĪBU NORISĒ OBLIGĀTI PIEDALĀS AR
VISMAZ VIENU TIESNESI (to lūdzu norādīt reģistrācijas formā http://ok.dambrete.org/d20/ ).
Katrs treneris atbild par savu audzēkņu uzvedību. Sacensību vadībai ir tiesības sodīt
nedisciplinētos sacensību dalībniekus. Sacensību noslēgums plānots ap plkst. 17.00.
•

SPONSORI

Sacensības atbalsta : Izglītības un zinātnes ministrija
•

Papildus informācija: tel. 29442814 – Kārlis Ozols

•

Organizators patur tiesības mainīt nolikuma nosacījumus.

•

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.
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Pielikumā informācija par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

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 tiek aizliegts 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.
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