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Latvijas čempionāts veterāniem 100 lauciņu dambretē 

 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 Noskaidrot 2021.gada Latvijas veterānu čempionāta godalgoto vietu ieguvējus 

 Nostiprināt sadarbību dambretistu saimes vidū. 

• LAIKS UN VIETA 

 

Sacensības notiek 2021.gada 22.augustā. Norises vieta: Rīga, Gogoļa iela 5, Rīgas namu 

apsaimniekotājs telpās. Sacensību sākums plkst. 10:00. Dalībnieku reģistrācija  no plkst. 09:00 – 

09:30 Aptuvenais sacensību norises ilgums 7 stundas. 

 

• VADĪBA 

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija  

 

• SACENSĪBU NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI 

 

Sacensības notiek pēc LDF 100 lauciņu noteikumiem un LDF ētikas kodeksa.  

Vīrieši un sievietes spēlē kopējā turnīrā, bet ieskaite notiek atsevišķi.  

Čempionātā var startēt dalībnieki ar I. sporta klasi un augstāku.  

Minimālais dalībnieku vecums – 50.gadi.  

Izspēles kārtību un apdomas laiku nosaka galvenais tiesnesis, vadoties no dalībnieku skaita.  

 

 

• PIETEIKUMI 

Pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, jāiesūta līdz 19. augusta plkst. 22.00 

pa e-pastu: raivis.paegle@inbox.lv vai paziņojot telefoniski tel: 26438871 

 

 

• APBALVOŠANA 

Pirmās trīs vietas vīriešiem un sievietēm tiek apbalvotas ar medaļām un diplomiem kā arī 

pārsteiguma balvām.. Uzvarētāji vīriešiem un sievietēm saņem kausus.  

 

 

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


 

• DALĪBAS NOTEIKUMI 

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

veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošās organizācijas pārstāvis. 

Ņemot vērā Covid - 19 inficēšanās riskus, sacensību norisē tiks ievēroti šo risku mazināšanai 

noteiktie Ministru kabineta ierobežojumi un veikti atbilstoši nepieciešamie epidemioloģiskās 

drošības pasākumi. Pielikumā saistošā informācija par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumiem Nr. 360 

 

• ATBALSTĪTĀJI 

 

Sacensības atbalsta - Izglītības un zinātnes ministrija. 

 

• KONTAKTI  

 
       Papildus informācija: tel. 26438871, e-pasts: raivis.paegle@inbox.lv  un info@dambrete.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pielikumā saistošā informācija par Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 

                 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 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “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 dalībnieki, tiesneši un organizatori pirms iekļūšanas sacensību norises vietā uzrāda 

atbilstošu Covid-19 sertifikātu par to, ka  a) persona pabeigusi pilnu vakcinācijas pret Covid-19 

kursu; b) persona ir pārslimojusi Covid-19 un no izveseļošanās brīža nav pagājis vairāk par 180 

dienām; c) persona ir veikusi Covid-19 testu ne agrāk kā pirms 48 stundām un testa rezultāts ir 

negatīvs. Personas, kuras šādu testu nevar uzrādīt, sacensībām netiek pielaistas; 

2) sacensību dalībnieki, tiesneši un organizatori sacensību norises vietā un citās ēkas iekštelpās lieto 

mutes un deguna aizsegus. Sacensību dalībnieki spēļu zālē drīkst nelietot mutes un deguna 

aizsegus  Ja kāds no sacensību dalībniekiem neievēro šo nosacījumu vai to nepilda atbilstoši, tad 

saņem par to tiesneša vai organizatora brīdinājumu. Ja šis nosacījums netiek ievērots atkārtoti, 

sacensību galvenais tiesnesis var lemt izslēgt dalībnieku no sacensībām; 

3) sacensību dalībnieks pēc partijas pabeigšanas tūlītēji pamet sacensību telpu un dodas uz citu ēkas 

daļu vai ārpus ēkas; 

4)  sacensību dalībnieku treneri nodrošina, ka sacensību norises vietas ēkā nenotiek sacensību 

dalībnieku drūzmēšanās un tiek ievērota divu metru distance; 

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

nodrošināta telpu vēdināšana vismaz pēc katras spēlu kārtas; 

6) 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 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pārkāpuma gadījumā.  

 

 

 


