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Latvijas 72. Skolēnu sporta spēles 100 lauciņu dambretē 

(Latvijas Jaunatnes čempionāta atlase U19 un U16 grupām 

klasikai un U10, U13, U16 un U18 ātrajā dambretē un 

ātrspēle) 

 

 
NOLIKUMS 

 

 
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

 Popularizēt dambretes spēli Latvijā; 
 

 Noskaidrot Latvijas 72. Skolēnu sporta spēļu laureātus; 
 

 Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas jaunatnes 

čempionātu finālos. 

• LAIKS UN VIETA 
 

Sacensības notiek 2019. gada 30. martā 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. 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 četrās vecuma 

grupās. Zēni un meitenes spēlē atsevišķos turnīros. 

Komandu sastāvs katrā vecuma grupā – 4 dalībnieki (2 meit.+2 zēnu labākie rezultāti). 



 U-19 grupa (juniori)  2000., 2001., 2002. dzimšanas gads 

 U-16 grupa (kadeti)  2003., 2004., 2005. dzimšanas gads 

 U-13 grupa (minikadeti)                   2006., 2007., 2008. dzimšanas gads 

 U-10 grupa (cerības)  2009. dzimšanas gads un jaunāki. 

 

Jaunāko grupu dalībnieki var startēt vecākās grupās, meitenes zēnu turnīros. Nepilnas 

komandas vērtēs aiz pilnajām. 
 

Papildus kritēriju vietu dalīšanas gadījumā: 
 

 individuālajā vērtējumā – datorizloze koeficienti; 
 

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

• ATLASE UZ FINĀLIEM 
 

Latvijas Jaunatnes čempionātu finālos iegūst tiesības startēt līdz 8 dalībnieki no U19 un U16 

grupām (šīs astoņas vietas jaunietēm un jauniešiem tiks sadalītas starp  72.LSSS un RTU kausa 

izcīņas dalībniekiem proporcionāli šo sacensību dalībnieku skaitam). 9. un 10. vieta LDF 

rezervē. 

Visu grupu pirmo divdesmit vietu ieguvēji iegūst tiesības startēt Latvijas jaunatnes 

čempionātos ātrspēlē un ātrajā dambretē. U19 un U16 grupām šīs divdesmit vietas jaunietēm 



un jauniešiem tiks sadalītas starp  72.LSSS un RTU kausa izcīņas dalībniekiem proporcionāli 

šo sacensību dalībnieku skaitam. 

• PIETEIKUMI 

Pieteikumi jāiesūta līdz 26.marta plkst. 12.00 pa e-pastiem: karlis.ozols@inbox.lv un 

info@dambrete.lv . 

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, starta grupa. 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. Katras vecuma grupas pieteikums jāiesniedz uz 

atsevišķas lapas. 
 

• 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. 
 

• DALĪBNIEKU ĒDINĀŠANA 
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Liepupes pamatskolā piedāvā iespēju  baudīt siltas pusdienas. Pusdienu izmaksa 3,- eiro. 

Garantēto ēdāju skaits jānorāda pieteikumā (līdz 26.03). Nauda (par šiem garantētajiem 

ēdājiem) jāiemaksā, iesniedzot pieteikuma oriģinālu. 

Par maksāšanas iespēju ar priekšapmaksas rēķinu uz pārskaitījumu, zvanīt K. Ozolam līdz 

09.03. 
 

• DALĪBAS NOTEIKUMI 
 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par 

veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis. 

KATRS NO DAMBRETES CENTRIEM SACENSĪBU NORISĒ OBLIGĀTI PIEDALĀS 

AR VISMAZ VIENU TIESNESI (norādīt iepriekšējā pieteikumā 26.03.). 

Katrs treneris atbild par savu audzēkņu uzvedību. Sacensību vadībai ir tiesības sodīt 

nedisciplinētos sacensību dalībniekus. Sacensības plānojas noslēgties ap plkst. 17.00. 
 

• SPONSORI 
 

Sacensības atbalsta : Izglītības un zinātnes ministrija, Marvelous Communication. 
 

• Papildus informācija: tel. 29442814 – Kārlis Ozols 


