
  

 

 

Stopiņu novada atklātais dambretes čempionāts  

„Šteina Kauss” 2020 

Jubilejas turnīrs Valdim Šteinam  (79. gadi) sadarbībā ar Prāta Laiks 

NOLIKUMS 

Mērķis un uzdevumi 

 Popularizēt dambretes spēli Stopiņu novadā un Latvijā; 

 Atlasīt spēcīgākus spēlētājus Stopiņu novadā; 

 Atbalstīt trenera Valda Šteina jubileju;  

 Popularizēt lidojošo dambreti Latvijā;  

Laiks un vieta 

 Sacensības notiks: 2020.gadā 16.februārī;  

 Sacensību vieta: Stopiņu novads Sporta komplekss (Ulbrokas vidusskola, 

Vālodzes); 

 Sacensību sākums: 10:00;  

 Dalībnieku reģistrācija no 09:30 līdz 09:50; 

Vadība 

 Sacensības organizē Stopiņu novada dome sadarbībā ar biedrību “Prāta Laiks”; 

 Sacensību tiesnesis: Raivis Paegle; 

 Organizators: Vadims Čerepanovs 

Sacensību noteikumi un dalībnieki 

Sacensības notiks pēc starptautiskās dambretes federācijas noteikumiem. 

Sacensības norisināsies pēc 745 pozīciju izlozes tabulas. Apdomas laiks 5 min. + 3 

sek. par katru gājienu uz partiju katram dalībniekam uz katru partiju.  

 



 

Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas 8 kārtās pēc mikromaču principa. 

Mikromačs sastāvēs no divām partijām. Par uzvaru partijā tiks piešķirti divi punkti, 

par neizšķirtu viens punkts, bet par zaudējumu nulle punkti. Par uzvaru 

mikromačā tiks piešķirti divi punkti, par neizšķirtu viens punkts, bet par 

zaudējumu nulle punkti.  

 

       Jaātzīmē, ka šis būs vienlaikus arī Prāta Laiks 3.posms un  

visi punkti tiks aprēķināti attiecīgi Prāta Laiks nolikumam;  

Vienādu punktu skaita gadījumā kritēriji sekojoši: 

 Solkofa (S-1) koeficients 

 Buholca koeficients 

 Bergera (SB) koeficents  

Apbalvošana 

 Galvenā balva: “Šteina kauss” – 1.vietas ieguvējam (mazais kauss paliek 

uzvarētājam, lielais kauss paliek Stopiņu novadam) 

 Godalgotu vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un pārsteiguma 

balvām 

 Papildus tiek apbalvotas labākā sieviete, jaunietis (U19) un jauniete (U-19) 

 

 Pieteikšanas turnīram 

 Turnīram var pieteikties pa telefonu vai e-pastu pie Raivja Paegle;  

Raivis.paegle@inbox.lv  +371 26438871 

 Organizatoriskie Jautājumi: Vadims Čerepanovs +37129166332 

 

Dalības noteikumi 

 Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā 

organizācija. Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks un komandējošajās 

organizācijas pārstāvis.  

Atbalstītāji 

 Sacensības atbalsta – Stopiņu novadu dome, biedrība “Prāta Laiks” 

 

 

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un 

fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 
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