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Latvijas čempionāta atlase jauniešiem 100 lauciņu dambretē  

U10, U13 un U16 vecuma grupām 

 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

✓ Popularizēt dambretes spēli Latvijā; 

✓ Paaugstināt jauniešu dambretes meistarību Latvijā; 

✓ Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus startam Latvijas jauniešu čempionāta finālā 

• LAIKS UN VIETA 

 Sacensības notiek 2022. gada 14. un 15.maijā. Norises vieta: Baložu vidusskolas sporta zālē, 

Skolas ielā 6, Baloži, Ķekavas novads. Sacensību sākums 14. un 15.maijā plkst. 10:30. Dalībnieku 

reģistrācija 14.maijā  no plkst. 09:00. 

 

• VADĪBA 

Sacensības organizē biedrība “Baltais Kauliņš” sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju. 

Galvenais tiesnesis Jevgeņijs Matvejevs. 

 

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 
 

Sacensības notiek pēc LDF 100 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa meitenēm uz zēniem 

atsevišķos turnīros. 

Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kas ir Latvijas valsts piederīgās personas (Latvijas pilsoņi, 

pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji) un var uzrādīt Latvijas valsts izdotu personu apliecinošu 

dokumentu. Tiesnesim ir tiesības pārliecināties par spēlētāju valsts piederību un neatbilstības 

iepriekš minētajam gadījumā nepielaist turnīram. 

Apdomas laiks 30 min. + 10 sek. par katru gājienu uz partiju katram dalībniekam. Sacensības 

notiks atkarībā no dalībnieku skaita pēc Šveices sistēmas 8 kārtās vai riņķa sistēmas. Par uzvaru 

partijā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu nulle punkti.  

Tiesāšana notiek ar Draughts arbiter programmu. 

       Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji pēc Šveices sistēmas: 1.Pilnais Solkoff truncated  

koeficients. 2. Solkoff plus koeficients. 

       Vienāda punktu skaita gadījumā kritēriji pēc riņķa sistēmas secīgi:  

• Uzvaru skaits, 

• Savstarpējā spēle, 

• Individuāli augstākais rādītājs ieņemto vietu secībā 

• Mačs (tikai par rezervistu vietām) ar saīsinātu laika kontroli 5 min. + 3 sek,. Ja neizšķirts, 

tad spēlē ar  laika kontroli 3 min. + 2 sek. līdz pirmajai uzvarai 

 

http://dambrete.lv/storage/draughts/rules/100/LDF_Noteikiumi_100_v5.pdf
http://dambrete.lv/storage/federation-documents/June2020/EvozHqz7qs2UFp8KXfoX.pdf


 

 U10 grupa  2012. dzimšanas gads un jaunāki/as 

 U13 grupa  2009. dzimšanas gads un jaunāki/as 

 U16 grupa  2006. dzimšanas gads un jaunāki/as 

 

• ATLASE UZ FINĀLIEM 

 

Pirmās astoņas vietas no katras vecuma grupas zēniem un meitenēm iegūst uzaicinājumu startam 

Latvijas jauniešu čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē klasikā, kurš norisināsies no 2022.gada 

16.jūnija līdz 19.jūnijam pasākumu centrā “Fantadroms” Gustava Zemgala gatvē 74a, Rīga.  Finālā 

spēlē desmit dalībnieki.  9. un 10.vietu nosaka LDF valde konsultējoties ar treneru komiteju. 

      

 

• PIETEIKUMI 

       Pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi, pārstāvošo organizāciju un 

vecuma  grupu, kuru pārstāvēs, jāiesūta līdz 10.maija plkst. 22:00 pa e-pastu: 

raivis.paegle@inbox.lv. 

Sacensību dienā mandātu komisijā jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis dalībnieku 

komandējošās organizācijas vadītājs un kurā norādīta atbildīgā persona par dalībnieku drošību un 

veselību. 

 

• DALĪBAS MAKSA 

 

Juridisko biedru pārstāvjiem sacensību dalības maksa, veicot tās pārskaitījumu līdz 13.05.2022 tiek 

noteikta 6,- EUR. 

Sacensību dalības maksa pēc 13.05.2022, veicot pārskaitījumu vai apmaksājot uz vietas turnīra 

norises vietā, tiek noteikta  9,- EUR. 

Pārskaitījumus jauniešiem veic juridiskā biedra vai dambretes centra pārstāvis vai treneris par 

visiem pieteiktajiem dalībniekiem vienā maksājumā.  

Tiem dalībniekiem, kuri nav juridisko biedru pārstāvji, dalības maksas ir paaugstinātas, atbilstošo 

maksu reizinot ar koeficientu 1,5. 

Maksājuma mērķī jānorāda pārstāvētā organizācija par ko tiek veikts maksājums un dalībnieku 

skaits.  Maksājums jāveic uz Biedrību “Latvijas Dambretes federācija”, reģ. nr. 40008022773, AS 

“SWEDBANK”, konta nr. LV49HABA0551047596259. 

 

• DALĪBAS NOTEIKUMI 

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

veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis. 

 

 

 

 

 

 

mailto:raivis.paegle@inbox.lv


• ĒDINĀŠANA 

      

       Piesakoties līdz 11.maija plkst. 22:00 ir iespēja pasūtīt siltas pusdienas, kuras tiks pasniegtas skolas 

ēdnīcā. Papildus informācija un  pieteikšanās pie Ingas Bernātes  tel.  +371 26328467, e-pasts: 

bernatinga@inbox.lv. 

 

• APBALVOŠANA 

 

Pirmo astoņu vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņem piemiņas veltes. 

 

• ATBALSTĪTĀJI 

 

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

• KONTAKTI  

 
     Par turnīra norisi Raivis Paegle: tel. +371 26434570, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv. 

     Ēdināšanas jautājumos  Inga Bernāte  tel. +371 26328467, e-pasts: bernatinga@inbox.lv. 

     Par rēķiniem Raivis Paegle, tel +371 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv. 

 

 

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 saistošā informācija par Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662  

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

Informācija var tikt papildināta un precizēta, ņemot vērā Ministru kabineta pieņemtos!! 

 

Informācija! 
 

Aicinām sacensību dalībniekus un citas sacensībās klātesošās personas būt atbildīgiem un ievērot 

valdības noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. 

Personām: 

• kurām ir jāievēro pašizolācija; 

• kurām ir elpceļu saslimšanas pazīmes vai citi Covid-19 raksturīgi simptomi; 

• kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 slimnieka kontaktpersonas; 

• kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze, 

ir noteikti no Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 662  “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  (turpmāk - noteikumi) izrietoši 

pienākumi, tādēļ šādām personām nav tiesību piedalīties sacensībās.  

Par iepriekš minēto pienākumu nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt 

piemērota administratīvā atbildība. 

 

Epidemioloģiskās drošības nosacījumi sacensību norises vietā: 

1) sacensību dalībniekiem, sacensību dalībniekus pavadošām personām, tiesnešiem un 

organizatoriem sacensību norises vietā un citās ēkas iekštelpās ieteicams lietot mutes un deguna 

aizsegus.  Sacensību dalībnieki spēļu zālē savas partijas norises laikā drīkst nelietot mutes un 

deguna aizsegus; 

2) sacensību organizatori nodrošina, ka sacensību norises vietas ēkā nenotiek sacensību dalībnieku 

drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance; 

3) Sacensību norises vietā pēc iespējas pastāvīgi tiek nodrošināta telpu vēdināšana, bet obligāti tiek 

nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēļu kārtas; 

4) Sacensību norises vietā tiek nodrošināti dezinfekcijas līdzekļi un, ja nepieciešams, mutes un 

deguna aizsegi. 

 

Piedaloties sacensībās, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju un atbildību 

par Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

         APSTIPRINU 

                                               LDF valdes priekšsēdētājs Vladislavs Vesperis 

                                                                                                                                         01.05.2022 

 

Latvijas čempionāta atlase jauniešiem 100 lauciņu dambretē  

U10, U13 un U16 vecuma grupām 

 

REGLAMENTS 

 

           Izspēles kārtība: 
 

14.05.2022 
 

09:00 – 10:15 – dalībnieku reģistrēšanās  

10:30 – turnīra atklāšana  

10:40  - 1. kārta 

12:10  - 2. kārta 

Pārtraukums 

14:30 – 3. kārta 

16:00 – 4. kārta 

 

15.05.2022 
 
10:30  - 5. kārta 

12:00  - 6. kārta 

Pārtraukums 

14:15 – 7. kārta 

15:45 – 8. kārta 

Noslēgums 5 min. pēc pēdējās partijas izspēles. 

 

Strīdi, kas rodas sacensību laikā, tiek atrisināti saskaņā ar LDF 100 lauciņu noteikumiem un pēc LDF 

ētikas kodeksa. Visi protesti jāizsaka tieši sacensību galvenajam tiesnesim. 
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