
 

 

 
 

 

 

                                    PASAULES KAUSA ***POSMS 

100 LAUCIŅU DAMBRETĒ RĪGA OPEN 2022 
 

Nolikums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

           
1. Organizatori un atbalstītāji 
 
Pasaules kausa posma 100 lauciņu dambretē rīkošanas tiesības Pasaules Dambretes Federācija ir 
piešķīrusi Latvijas Dambretes federācijai. Oficiālās turnīra mājaslapas: 
 
http://rigaopen.dambrete.lv   
https://www.dambrete.lv 
 

Turnīru atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  
 
 

2. Sacensību norises laika plānojums 
 
Sestdiena, 02.jūlijs 
Dalībnieku ierašanās 
Svētdiena, 03.jūlijs 
09:00 – 11:00 dalībnieku reģistrācija 
12:00 - Atklāšana 
15:00 - 1 kārta 
Pirmdiena, 04.jūlijs 
09:30 – 2 kārta 
Otrdiena, 05.jūlijs 
09:30 – 3 kārta 
15:30 -  4 kārta 
Trešdiena, 06.jūlijs 
09:30 – 5 kārta 
Ceturtdiena, 07.jūlijs 
09:30 – 6 kārta 
15:30 – 7 kārta 
Piektdiena, 08.jūlijs 
09:30 – 8 kārta 
Sestdiena, 09.jūlijs 
09:30 – 9 kārta 
16:30 noslēguma ceremonija 
 
 

3. Dalībnieki un dalības maksa 
 
Turnīrā piedalās FMJD dalībvalstu, kuru dalība FMJD nav apturēta vai izbeigta, pārstāvji, kuri ir 
savlaicīgi apmaksājuši sacensību dalības maksu un viņiem ar Pasaules Dambretes Federācijas 
rīkojumiem nav liegts spēlēt FMJD turnīros. Organizatori patur tiesības noraidīt iespējamo 
dalībnieku, ja no publiski pieejamās informācijas konstatēts, ka konkrētā persona publiski 
atbalstījusi  Krievijas federācijas agresiju pret Ukrainu. 
 
 

4. Sacensību norises vieta  
 

Turnīrs norisināsies no 2022. gada 3.jūlija līdz 9.jūlijam Rīgā, Rīgā, pasākumu centrā 

“Fantadroms”, Gustava Zemgala gatvē 74a. 

 

 

 

 

 

https://eventspaces.teikums.lv/en/contacts


 

 

 

5. Turnīra izspēles kārtība 
 
Turnīrs norisināsies atsevišķi sievietēm un vīriešiem saskaņā ar Pasaules Dambretes Federācijas 
noteikumiem pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Tiesāšana notiks ar Draughts Arbiter programmu.   
Laika kontrole uz partiju: 90 minūtes uz pirmajiem 45 gājieniem. Pēc tam līdz partijas 
beigām papildus 30 minūtes + 30 sekundes uz  katru gājienu. Turnīra rezultāti tiks iekļauti 
FMJD reitingu sistēmas aprēķinā. 
 

6. Dalības maksa un tās iemaksas kārtība 
 
Dalības maksu varēs maksāt ar pārskaitījumu  vai skaidrā naudā uz vietas: 
 
Iestādes nosaukums: Latvijas Dambretes federācija  
Reģ. Nr: 40008022773 
Adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 
Banka: SWEDBANK 
Adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV – 1048, Latvija 
Konts: LV49HABA0551047596259 
BIC/S.W.I.F.T: HABALV22 
 
Veicot pārskaitījumu līdz 15.06.2022, dalības maksa ir 60 EUR, pēc 15.06.2022 dalības maksa ir 
80 EUR. 

Jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem ieskaitot dalības maksai tiks piemērota 50% atlaide. 
Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņiem 
dalības maksai 50% atlaide 

 
7. Balvu fonds 
 
Trīs labākie dalībnieki sieviešu un vīriešu ieskaitē saņems medaļas un diplomus. Rīga Open 
uzvarētājs saņems kausu.  
Turnīra garantētais minimālais balvu fonds 6 000 EUR 
 

8. Protesta iesniegšana 
 
Protesti iesniedzami sacensību galvenajam tiesnesim rakstiskā formā ne vēlāk kā 10 minūtes pēc 
partijas pabeigšanas. Protests tiek uzskatīts par iesniegtu, ja protesta iesniedzējs ir samaksājis 
depozīta summu 100 euro, kura tiek atgriezta protesta iesniedzējam, ja protests tiek apmierināts. 
 

9. Dalībnieku komandējuma izdevumi 
 
Visus izdevumus, kuri saistīti ar dalību turnīrā, sedz komandējošā organizācija vai katrs dalībnieks 
personīgi.  
 

10. Kontakti 
 
Pieteikumi turnīram jāiesniedz Raivim Paeglem līdz 2022.gada 15.jūnijam pa e-pastu: 
raivis.paegle@dambrete.lv 
 
Turnīra direktors Roberts Misāns: tel. (+371) 26198758, roberts.misans@initiative.lv 
Jautājumi par dalību un rēķiniem:Raivis Paegle, tel. (+371) 26438871, raivis.paegle@dambrete.lv  
Jautājumi par vīzām Vladislavs Vesperis, tel. (+371) 26344090, vladislavs.vesperis@dambrete.lv  
 

 



 

 
11. Izmitināšana 
 
Par izmitināšanu atbildīgi paši sacensību dalībnieki. Izmitināšanas pakalpojumu sniedzējus var 
meklēt, izmantojot Booking.com vai AirBNB, kā arī personīgi sazinoties ar šādām Rīgas centra 
viesnīcām: 
“Radisson Blu Latvija”, Elizabetes iela 55  
“Radisson Blu Elizabete”, Elizabetes iela 73  
“Avalon Hotel” 13.janvāra iela 19 
Grand Hotel Kempinski Riga Aspazijas bulvāris 22 
 

12. Pilna atbildība par turnīra naudas balvām, citām saistībām attiecībā uz šo sacensību norisi 

piekrīt Latvijas Dambretes federācijai. Naudas balvas tiek izmaksātas to ieguvējiem ar bankas 
pārskaitījumu piecu darba dienu laikā pēc sacensību noslēguma. 
 

13. Jebkurus jautājumus, kas nav regulēti šajos noteikumos, izlemj sacensību organizators, 

konsultējoties ar sacensību galveno tiesnesi. 
 

14. Pasākuma laikā dalībnieki tiks fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 

              
 

 
 

 

                                          
 
 
TURNĪRA ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS IZVEIDOT ĪPAŠU COVID-

19 PIESARDZĪBAS PASĀKUMU PROTOKOLU ATTIECĪBĀ UZ 
SACENSĪBĀS IESAISTĪTAJĀM PERSONĀM 

 
 

ŠIS NOLIKUMS VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM 
 
 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-conference-riga-latvija-spa
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-riga-elizabete/contact
https://hotelavalon.eu/
https://www.kempinski.com/en/riga/grand-hotel-kempinski-riga/

