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Latvijas Dambretes federācijas noteikumi par dambretes sacensību tiesneša un tiesneša 

asistenta nosaukumu piešķiršanas, uzturēšanas un atjaunošanas kārtību 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedz un izskata kandidātu pieteikumus 

dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta nosaukumu iegūšanai, prasības 

dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta tiesību iegūšanai un reģistrācijai. 

2. Kandidēt uz dambretes sacensību tiesneša nosaukumu un tiesības veikt dambretes 

sacensību galvenā tiesneša pienākumus var fiziska persona, kura atbilst šādām 

prasībām: 

2.1.tai ir vismaz otrā sporta klase dambretē; 

2.2.tā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu; 

2.3.pārzina un prot pielietot LDF 64 lauciņu dambretes noteikumus un LDF 100 lauciņu 

dambretes noteikumus; 

2.4.pārzina un prot izmantot vismaz vienu no dambretes sacensību vadīšanas/tiesāšanas 

datorprogrammām (Draughts Arbiter vai Tournament Manager);  

2.5. ir pildījusi dambretes sacensību tiesneša asistenta pienākumus vismaz: 

2.5.1. divās LDF organizētās sacensībās pēdējo divu gadu laikā; 

2.5.2. vienās LDF organizētās sacensībās un divās LDF kalendārā iekļautās 

dambretes sacensībās pēdējo divu gadu laikā; 

2.5.3.vismaz četrās LDF kalendārā iekļautās dambretes sacensībās pēdējo divu gadu 

laikā; 

2.6.tā pēdējā gada laikā nav sodīta par LDF Ētikas kodeksa pārkāpumiem. 

3. Kandidēt uz dambretes sacensību tiesneša asistenta nosaukumu un tiesības veikt 

dambretes sacensību galvenā tiesneša asistenta pienākumus var fiziska persona, kura 

atbilst šādām prasībām: 

3.1.tā ir sasniegusi vismaz 14 gadu vecumu; 

3.2.tā pārzina un prot pielietot LDF 64 lauciņu dambretes noteikumus un LDF 100 

lauciņu dambretes noteikumus; 

3.3.Pārzina vismaz vienu no dambretes sacensību vadīšanas/tiesāšanas 

datorprogrammām (Draughts Arbiter vai Tournament Manager)  

3.4.tā pēdējā  gada laikā nav sodīta par LDF Ētikas kodeksa pārkāpumiem. 

4. Sacensību tiesneša asistenta pienākumus var veikt arī nacionālie meistari un 

starptautisko dambretes sporta titulu īpašnieki bez 3.punktā minēto prasību pārbaudes. 

5. Persona, kura vēlas kandidēt uz dambretes sacensību tiesneša vai tiesneša asistenta 

tiesībām, iesniedz rakstisku pieteikumu LDF valdei. Pieteikumā norāda personas 

(kandidāta) vārdu un uzvārdu, dzimšanas gadu, elektroniskā pasta adresi, telefona 

numuru, personas atbilstību šo noteikumu 2. punkta vai 3.punkta prasībām, kā arī īsu 

personas motivāciju dambretes sacensību tiesneša un tiesneša asistenta tiesību 

iegūšanai. 

6. LDF valdes priekšsēdētājs pārliecinās par iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.-5. 

punktā norādītajām prasībām un atbilstības gadījumā nodod personas iesniegumu 
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Tiesnešu komitejai. Ja iesniegumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, LDF 

valdes priekšsēdētājs lūdz kandidātam iesniegt trūkstošo informāciju divu kalendāro 

nedēļu laikā. Ja trūkstošā informācija netiek iesniegta, iesniegums netiek virzīts 

turpmākai izskatīšanai. 

7. Tiesnešu komiteja atbilstoši pieteikumu daudzumam, bet ne retāk kā reizi gada 

ceturksnī (ja ir saņemti pieteikumi) organizē pārrunas ar kandidātiem. Pārrunās ar 

kandidātu piedalās vismaz divi Tiesnešu komitejas pārstāvji. 

8. Tiesnešu komiteja pārrunu veidā novērtē kandidāta zināšanas atbilstoši šo noteikumu 

2.3 un 2.4. apakšpunktā punktā un 3.2 un 3.3. apakšpunktā minētajām prasībām.  

9. Tiesnešu komiteja informāciju par kandidātu zināšanu novērtēšanas rezultātiem 

iesniedz LDF valdei vienas kalendārās nedēļas laikā pēc pārrunu norises. 

10. LDF valde nākamajā sēdē pēc šo noteikumu 9.punktā minētās informācijas saņemšanas 

izskata Tiesnešu komitejas iesniegto informāciju un lemj par sacensību tiesneša un 

dambretes sacensību tiesneša asistenta tiesību piešķiršanu pretendentiem uz piecu gadu 

termiņu. 

11.  Informāciju par personām, kurām piešķirti tiesnešu un tiesneša asistentu nosaukumi,  

LDF valde publicē LDF mājaslapā divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā 

lēmuma pieņemšanas. 

12. Lai nodrošinātu sacensību tiesneša un dambretes sacensību tiesneša asistenta tiesību 

pagarināšanu, LDF veic uzskaiti par LDF organizēto sacensību tiesnešiem un tiesnešu 

asistentiem. 

13. Sacensību tiesneša un dambretes sacensību tiesneša asistenta tiesības pēc piecu gadu 

termiņa tiek pagarinātas bez šo noteikumu 7.punktā minētajām pārrunām, ja sacensību 

tiesnesis un sacensību tiesneša asistents ir piedalījies vismaz trīs LDF rīkoto sacensību  

(vienas LDF rīkotas sacensības ir līdzvērtīgas divām LDF kalendārā iekļautām 

sacensībām) tiesāšanā pēdējo piecu gadu laikā, kur pārtraukums starp LDF rīkotu 

sacensību tiesāšanu nedrīkst būt garāks par diviem gadiem, un nav ticis sodīts par LDF 

statūtu, LDF sacensību organizēšanas noteikumu vai LDF Ētikas kodeksa 

pārkāpumiem, kā arī kādu no sacensību tiesneša lēmumiem nav atcēlusi  sacensību 

Apelācijas komiteja. 

 

Latvijas Dambretes federācijas  
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