
14.novembris, svētdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupai un 

pieaugušajiem, III posms, 8 kārtas, 5 min. + 3 sek, 
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

10.novembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, III posms,   

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

12.novembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U13/U16 vecuma grupai, III posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

07.novembris, svētdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupai un 

pieaugušajiem, II posms, 8 kārtas, 5 min. + 3 sek, 
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

08.novembris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                                                        

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

03.novembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, II posms,   

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

05.novembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U13/U16 vecuma grupai, II posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

31.oktobris, svētdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupai un 

pieaugušajiem, I posms, 8 kārtas, 5 min. + 3 sek, 
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

01.novembris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                                                        

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

27.oktobris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, I posms,    

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

29.oktobris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U13/U16 vecuma grupai, I posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

Latvijas Dambretes federācijas turnīru grafiks                                                            

tiešsaistē laika periodā 25.10.2021 - 02.01.2022

Datums Turnīra nosaukums Dalībnieki

25.oktobris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                                                        

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs



12.decembris, svētdiena, plkst. 18:30*
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U19 grupai un pieaugušajiem, II 

posms,  7 kārtas, 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

08.decembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, II posms,     

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

10.decembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U13/U16 vecuma grupai, II posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

05.decembris, svētdiena, plkst. 18:30*
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U19 grupai un pieaugušajiem, I 

posms,  7 kārtas, 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

06.decembris, pirmdiena, plkts. 18:30
Turnīrs treniņam 64 lauciņu dambretē.                                                                          

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

01.deceembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, I posms,      

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

03.decembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U13/U16 vecuma grupai, I posms,   

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

28.novembris svētdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupai un 

pieaugušajiem, V posms, 8 kārtas, 5 min. + 3 sek, 
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

29.novembris, pirmdiena, plkts. 18:30
Turnīrs treniņam 64 lauciņu dambretē.                                                                          

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem

24.novembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, V posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

26.novembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U13/U16 vecuma grupai, V posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

21.novembris, svētdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U19 vecuma grupai un 

pieaugušajiem, IV posms, 8 kārtas, 5 min. + 3 sek, 
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

22.novembris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                                                        

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

17.novembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, IV posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

19.novembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 100 lauciņu dambretē U13/U16 vecuma grupai, IV posms, 

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

15.novembris, pirmdiena plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 100 lauciņu dambretē.                                                                        

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs



02.janvāris, svētdiena, plkst. 18:30*
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U19 grupai un pieaugušajiem, V 

posms, 7 kārtas, 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

* ja klātienes sacensības nenotiks, tad turnīri norisināsies šajām vecuma grupām

29.decembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, V posms,     

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

30.decembris, ceturtdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U13/U16 vecuma grupai, V posms,  

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

26.decembris svētdiena, plkst. 18:30*
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U19 grupai un pieaugušajiem, IV 

posms,  7 kārtas, 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

27.decembris, pirmdien, plkst. 18:30
Turnīrs treniņam 64 lauciņu dambretē.                                                                          

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

22.decembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, IV posms,    

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

23.decembris, ceturtdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U13/U16 vecuma grupai, IV posms, 

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

19.decembris, svētdiena, plkst. 18:30*
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U19 grupai un pieaugušajiem, III 

posms, 7 kārtas, 5 min. + 3 sek, gājienu izloze
Visi Latvijas spēlētāji bez ierobežojuma

20.decembris, pirmdiena, plkts. 18:30
Turnīrs treniņam 64 lauciņu dambretē.                                                                          

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs

15.decembris, trešdiena plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē U8/U10 vecuma grupai, III posms,    

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2011.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

17.decembris, piektdiena, plkst. 18:30
Rudens kauss 64 lauciņu dambretē  U13/U16 vecuma grupai, III posms,   

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 5 sek.

2005.gadā dzimušie Latvijas spēlētāji un 

jaunāki/kas

13.decembris, pirmdiena, plkts. 18:30
Turnīrs treniņam 64 lauciņu dambretē.                                                                          

7 kārtas ar laika kontroli 5 min. + 3 sek

Visi bez ierobežojuma ar brīvi izvēlētiem, ne 

aizskarošiem segvārdiem.Segvārds turnīram: 

ldfturnirs


