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    Turnīri tiešsaistē 100 lauciņu dambretē                                                            

 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

        Popularizēt dambretes spēli Latvijā. 

        Palīdzēt uzturēt turnīru spēļu praksi un meistarības līmeni pirms klātienes sacensībām.  

• LAIKS UN VIETA 

        

        Sacensības notiek pirmdienās sekojošos datumos: 

 

2022.gada 20.jūnijs plkst. 18:30 

2022.gada 27.jūnijs plkst. 18:30 

2022.gada 04.jūlijs plkst. 18:30 

2022.gada 11.jūlijs plkst. 18:30 

2022.gada 18.jūlijs plkst. 18:30 

2022.gada 25.jūlijs plkst. 18:30 

 

Norises vieta: tiešsaistes dambretes spēļu portālā https://www.playok.com/lv/ speciāli izveidotajā 

turnīrā, kur kā organizators tiks norādīts ldfturnirs (segvārds: ldfturnirs). 

        Turnīrs tiks atvērts dambretes spēļu portālā izvēloties sadaļu 100 lauciņu dambretē “dambrete 100” 

https://www.playok.com/lv/tournaments/?on=cp vienu dienu pirms sacensību sākuma. Reģistrācija sāksies 

15 min. pirms turnīra. 

       Turnīra aptuvenais norises laiks 2 stundas. 

 

• VADĪBA 

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija. Turnīru tiesnesis Raivis Paegle. 

 

• DALĪBNIEKI 
 

Sacensībās var piedalīties visi Latvijas pārstāvji bez vecuma un kvalifikācijas ierobežojuma, kuri 

iepriekš ir pieteikušies pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai whatsapp: +371 26438871.  

 

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads, trenera vārds, uzvārds un dambretes centra 

nosaukums, ja attiecināms, kā arī kontaktinformācija. Tiesnesim ir tiesības sazināties ar treneri, lai 

pārliecinātos par sniegtās informācijas patiesumu. Sacensībām spēlētājus var pieteikt arī treneris.  

Reģistrējoties turnīram portālā https://www.playok.com/lv/, lietotājvārds ir jāraksta kā vārds un 

uzvārds kopā.  Piem: Jānis Kļaviņš jāraksta – janisklavins. Sistēma ļauj ievadīt 13 simbolus un 

nepieciešamības gadījumā var saīsināt vārdu vai uzvārdu.  
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Profilā obligāti jābūt norādītam vārdam, uzvārdam dzimšanas gadam un trenerim, ja 

attiecināms.  

Tiem dalībniekiem, kuri ir iepriekš ir reģistrējušies un spēlējuši tiešsaistes turnīros, iepriekšēja 

pieteikšanās nav nepieciešama. Šiem dalībniekiem sacensībās jāpiedalās ar iepriekš 

izveidotajiem segvārdiem un aizpildītiem profiliem. 

Turnīri norisināsies tikai reģistrētiem dalībniekiem. Visi dalībnieki ar segvārdiem, kuri iepriekš 

spēlējuši, tiks automātiski iekļauti reģistrā. Jaunajiem dalībniekiem lūgums pieteikties vismaz 

stundu pirms katra turnīra. Ja ir izmaiņas segvārdos, tad lūgums par to informēt vismaz stundu 

pirms turnīra sākuma. 

        

• SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

100 lauciņu dambretē saskaņā ar vispārējiem LDF 100 lauciņu dambretes noteikumiem pēc Šveices 

sistēmas 7 kārtās ar apdomas laiku 5 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu 

 

Par uzvaru tiek piešķirts 1 punkts, par neizšķirtu 0,5 punkti un par zaudējumu 0 punkti. 

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek pielietota progresīvā rezultātu skaitīšanas metode (tiek summēts 

uz katru kārtu izcīnītais punktu daudzums).  

Tiesnesis patur tiesības nepielaist spēlētājus, kuri, reģistrējoties turnīram portālā 

https://www.playok.com/lv/,  nav aizpildījuši spēlētāja profilu vai kuriem tas nav pilnībā aizpildīts. 

Tiesnesis patur iespēju izņēmuma kārtā uzaicināt turnīrā spēlētājus no citas valsts. 

 

• APBALVOŠANA 

 
     Atsevišķi spēlētāji pēc pamatota treneru pieteikuma var saņemt pārsteiguma balvas.  

 

• ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

Piedaloties tiešsaistes sacensībās, lūgums ievērot draudzības, solidaritātes un godīgas spēles principus.  

Jebkuri ētikas pārkāpumi un nesportiska uzvedība tiks izskatīta un nosodīta. Ir aizliegti nepamatoti, 

aizskaroši vai neētiski publiski komentāri, izteikumi. 

Sacensībās tiek aizliegta jebkuru palīglīdzekļu izmantošana. Partijas interneta vidē būs saglabājušās un 

turnīra galvenais tiesnesis aizdomu gadījumā var pārskatīt atsevišķas partijas un piemērot sankcijas, 

piemēram, rezultātu anulēšanu vai izslēgšanu no sacensībām. 

 

     Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv 

 

    Sacensību rezultāti tiks publicēti Latvijas Dambretes federācijas mājas lapā. 
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