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Latvijas Dambretes federācijas Ziemas kausa izcīņa
tiešsaistē 100 lauciņu dambretē
U19 vecuma grupai un pieaugušajiem
NOLIKUMS
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt dambretes spēli Latvijā.
Palīdzēt uzturēt turnīru spēļu praksi un meistarības līmeni pirms klātienes sacensībām.
•

LAIKS UN VIETA

Sacensības notiek piecos posmos:
1.posms - 2020.gada 29.novembris plkst. 18:30
2.posms - 2020.gada 06.decembris plkst. 18:30
3.posms - 2020.gada 13.decembris plkst. 18:30
4.posms - 2020.gada 20.decembris plkst. 18:30
5.posms - 2020.gada 27.decembris plkst. 18:30
Norises vieta: tiešsaistes dambretes spēļu portālā https://www.playok.com/lv/ speciāli izveidotajā
turnīrā, kur kā organizators tiks norādīts Raivis Paegle (segvārds: raivispaegle).
Turnīrs tiks atvērts dambretes spēļu portālā izvēloties sadaļu
“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 un 15 minūtes.
•

VADĪBA

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar biedrību “Dambretes Attīstības
Biedrība”. Galvenais tiesnesis - Raivis Paegle.

• DALĪBNIEKI
Sacensībās var piedalīties visi bez vecuma ierobežojuma Latvijas pārstāvji bez kvalifikācijas
ierobežojuma, kuri iepriekš ir pieteikušies pie galvenā tiesneša pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai
whatsapp: +371 26438871.
U19 vecuma grupa – 2001.gadā dzimušie un jaunāki/kas
Pieaugušie (vīrieši un sievietes) – visi vecuma ierobežojuma

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds un 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/ savā profilā ir jāraksta patiesais vārds un
uzvārds. Piem: Jānis Kļaviņš jāraksta – janisklavins. Sistēma ļauj ievadīt 13 simbolus un
nepieciešamības gadījumā var saīsināt vārdu vai uzvārdu.
Profilā obligāti jābūt norādītam vārdam, uzvārdam dzimšanas gadam un trenerim ja
attiecināms.
Pieteikšanās termiņš 1 stunda pirms katra turnīra sākuma.
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.

• SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensības notiek saskaņā ar vispārējiem LDF 100 lauciņu noteikumiem pēc Šveices sistēmas 100
lauciņu dambretē 8 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).
Visi spēlē kopējā turnīrā, bet ieskaite notiek atsevišķi U19 vecuma grupas jauniešiem un jaunietēm un
atsevišķi vīriešiem un sievietēm. U19 grupas jaunieši un jaunietes var pretendēt uz vīriešu un sieviešu
balvām. Katrā grupā ieskaite notiek atsevišķi jaunietēm/sievietēm un atsevišķi jauniešiem/vīriešiem.
Jaunietes/sievietes nepretendē uz jauniešu/vīriešu godalgotajām vietām.
Pēc katra posma kopējā turnīra dalībnieki saņem savus iegūtos punktus,
bet pirmo divdesmit vietu ( 1. – 20. v.) ieguvēji katra posma kopējā turnīrā vēl papildus punktus
atbilstoši ieņemtajai vietai
Vieta
1
Punkti 25

2 3
22 20

4
18

5
16

6
15

7 8 9 10 11
14 13 12 11 10

12
9

13
8

14
7

15
6

16
5

17
4

18
3

19
2

Kopējā ieskaitē tiek summēti 3 (trīs) labāko posmu rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku
vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir bijusi individuāli augstāka vieta kādā no posmiem
Ja turnīram mēģinās pieslēgties spēlētāji no citām valstīm un neatbilstoša vecuma spēlētāji, tad tie
netiks pielaisti spēlēšanai turnīrā. Ja tomēr tie nejauši pieslēgsies un piedalīsies turnīrā, tad viņu izcīnītā
vieta netiks ņemta vērā un tā pienāksies nākamajam Latvijas pārstāvim.
Tiesnesis patur tiesības nepielaist spēlētājus, kuri, reģistrējoties turnīram portālā
https://www.playok.com/lv/, nav aizpildījuši spēlētāja profilu vai kuriem tas nav pilnībā aizpildīts.
Tiesnesim ir tiesības pārliecināties par spēlētāju piederību Latvijai un neatbilstības gadījumā nepielaist
turnīram. Latvijas pārstāvju statuss turnīrā ir visiem Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem Latvijas
iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu atrašanās vietas.
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• APBALVOŠANA
Trīs labākie kopvērtējumā U19 vecuma grupas jaunieši/tes un vīrieši/sievietes saņem diplomus,
medaļas, kā arī pārsteiguma balvas. Pirmo vietu ieguvēji kopvērtējumā U19 vecuma grupā
jauniešiem/tēm un vīriešiem/sievietēm saņem kausus. Katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji/jas katrā
vecuma grupā saņem diplomus. Apbalvojumi, pēc savstarpējās vienošanās, tiks nodoti personīgi vai
nosūtīti ar kurjera palīdzību, par to savstarpēji vienojoties ar organizatoru. Diplomi tiks nosūtīti
elektroniskā veidā.

• 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.
Iesniegumi par iespējamajiem pārkāpumiem sacensību norisē var tikt iesūtīti 2 (divu) stundu laikā pēc
katra posma noslēguma. Sacensību oficiālie rezultāti var tikt apstiprināti tikai pēc iesniegumu termiņa
beigām vai kad tiks izskatīti visi iesniegumi.
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

