APSTIPRINU
LDF priekšsēdētājs Roberts Misāns
30.04.2019.

NOLIKUMS
2019. gada Latvijas jaunatnes čempionātu fināliem klasiskajā, ātrspēlē un
ātrajā 100 lauciņu dambretē U-10, U-13 vecuma grupu dalībniekiem
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt 100 lauciņu dambreti Latvijā. Noskaidrot Latvijas labākos dambretistus startiem
Eiropas un pasaules čempionātos .
2. LAIKS UN VIETA
Sacensības notiek no 01. līdz 06. jūnijam Rīgā, Pullman Riga Old Town, Jēkaba iela 24. Sākums
10:00. Dalībnieku reģistrācija no 9:00 – 9:45
01.06. plkst. 10:00 – ātrā dambrete;
02.06. plkst. 10:00 – ātrspēle;
02.06. plkst. 14:00 līdz 06.06. klasiskā dambrete
3. VADĪBA
Sacensības rīko Latvijas Dambretes savienība. Organizators Roberts Misāns, Galvenais tiesnesis
Edijs Novickis.
4. DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās:
- Klasiskajā dambretē U10, U13 grupās 8 labākie no atlases sacensībām, 9 un 10. dalībnieku
papildus piesaka LDF un organizatori.
- Ātrspēlē un ātrajā dambretē – visi klasiskās dambretes dalībnieki un 20 papildus dalībnieki
no LSSS

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Klasiskajā dambretē pēc riņķa sistēmas. Ātrajā
dambretē un ātrspēlē deviņas kārtas pēc Šveices sistēmas. Laika kontroles:
-

klasiskajā dambretē – 60 minūtes + 30 sekundes par katru izdarīto gājienu katram
dalībniekam;

-

ātrajā dambretē – 15 minūtes + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu katram dalībniekam;

-

ātrspēlē – 5 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu uz partiju katram dalībniekam.

6. APBALVOŠANA
Godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kausiem un piemiņas balvām.
7. UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija. Par
veselības stāvokli atbild dalībnieka vecāki un komandējošā organizācija.
8. PIETEIKUMI
Par dalību sacensībās jāpaziņo Robertam Misānam pa e-pastu: roberts.misans@dambrete.lv līdz
17. maija plkst. 18.00.
Pieteicējs saņems dalības paziņojuma apstiprinājumu. Pieteikumā, kuru iesniedz pie dalībnieku
reģistrācijas, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un tās personas vārds, uzvārds,
kura pilnvarota pavadīt dalībnieku uz sacensībām. Pieteikumu apstiprina dalībnieku komandējošās
iestādes vadītājs..
Čempionāta ģenerālsponsors – LR Izglītības un Zinātnes ministrija
Sponsori – Initiative Latvia, Marvelous Communication

