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Latvijas Dambretes federācijas Ziemas kausa izcīņas      

fināls tiešsaistē 64 lauciņu dambretē                                                            

vīriešiem un sievietēm 

NOLIKUMS 

 

• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

        Popularizēt dambretes spēli Latvijā. 

        Palīdzēt uzturēt turnīru spēļu praksi un meistarības līmeni ārpus klātienes sacensībām.  

• LAIKS UN VIETA 

        

       Fināls notiek svētdien 2021.gada 21.februārī. Turnīra sākums plkst. 10:30 

       Spēļu norises vieta: tiešsaistes dambretes spēļu portālā https://www.playok.com/lv/ spēļu  

       istabā “moskva” 

Pieslēgšanās sacensību dalībnieku telpai uz turnīra norises laiku notiks https://zoom.us/ 

       Turnīra aptuvenais norises laiks 4 stundas 30 minūtes. 

 

• TURNĪRA NORISES KĀRTĪBA 

  

       9:30  - 10:15 reģistrēšanās turnīram pieslēdzoties sacensību dalībnieku telpai  https://zoom.us/ 

       10:15 – Turnīra atklāšana, izloze sacensību dalībnieku virtuālajā telpā  https://zoom.us/ 

       10:30 – 1 kārta  https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       11:00 – 2 kārta  https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       11:30 – 3 kārta https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       12:00 – 4 kārta https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       Pārtraukums 

       13:30 – 5 kārta https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       14:00 – 6 kārta https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       14:30 – 7 kārta https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” 

       15:00 – Turnīra noslēgums sacensību dalībnieku telpā  https://zoom.us/ 

  

     Turnīra norises laiks ir orientējošs un var mainīties. Nākamā kārta var sākties 5 minūtes pēc pēdējās  

partijas izspēles starp abu grupu (gan jauniešiem, gan jaunietēm) dalībniekiem. Par izmaiņām 

dalībnieki tiks informēti sarakstes veidā  sacensību dalībnieku virtuālajā telpā  https://zoom.us/ 

 

• VADĪBA  

Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija sadarbībā ar biedrību “Baltais Kauliņš”. Galvenais 

tiesnesis - Raivis Paegle. 
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• DALĪBNIEKI 
 

Finālā tiek aicināti piedalīties Ziemas kausa izcīņas tiešsaistē 64 lauciņu dambretē kopvērtējuma pirmo 

astoņu vietu ieguvēji vīriešiem un sievietēm. Kāda dalībnieka atteikuma gadījumā, tiks dota iespēja 

piedalīties nākamajam dalībniekam kopvērtējumā izcīnīto vietu secībā. Dalībniekiem turnīrā jāpiedalās 

ar iepriekš izveidotajiem segvārdiem un aizpildītiem profiliem. 

 

        

• SACENSĪBU NOTEIKUMI 
 

Sacensības notiek saskaņā ar vispārējiem LDF 64 lauciņu noteikumiem pēc riņķa sistēmas 64 lauciņu 

dambretē 7 kārtās ar apdomas laiku uz partiju 5 minūtes + 3 sekundes par katru izdarīto gājienu. 

Partijas norisināsies ar 745 gājienu izlozes gājienu palīdzību. 

Mikromaču princips. 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.  

Sacensību rezultātus fiksēs tiesnesis. Ja gadījumā pirmajā partijā interneta pārrāvuma dēļ sistēma 

piešķirs zaudējumu, tad tas attieksies uz pirmo partiju un otrā partijai būs jāizveido un jāspēlē no 

jauna. Savukārt, ja otrajā partijā interneta pārrāvuma dēļ sistēma piešķirs zaudējumu, tad tas 

attieksies tikai uz otro partiju. 

Sacensības notiek atsevišķi vīriešiem un sievietēm. Kārtas sākumi abām grupām notiek vienlaicīgi. 

 

       Vienāda punktu skaita gadījumā kritēriji sekojoši: 

• Uzvaru skaits;  

• Savstarpējā spēle; 

• Labākais rezultāts pret citiem dalībniekiem viņu ieņemto vietu kārtībā;  

• Ziemas kausa izcīņas priekšsacīkstēs iegūta augstāka vieta. 

        

       Katrā kārtā dambretes spēļu portālā https://www.playok.com/lv/ spēļu istabā “moskva” spēlētājs ar 

baltajiem  kauliņiem izveidos galdiņu ar laika kontroli 5 min. + 3 sek. un spēlētāja pretinieks ar 

melnajiem pieslēgsies spēlei. Spēlētājam ar baltajiem kauliņiem būs pie uzstādījumiem jāizvēlas 

gājienu izlozes izspēles versija.  

        

       Sacensību tiesāšanā tiks izmantota DraughtsArbiter programma un rezultāti būs aplūkojami tiešsaistē. 

 

Katram fināla dalībniekam vai tā pārstāvim, lai pieslēgtos virtuālajai telpai https://zoom.us/, tiks 

nosūtīts pieslēgšanās identifikācijas kods. Ar katru dalībnieku iepriekš tiks veikta informācijas 

apmaiņa, lai varētu sekmīgāk piedalīties turnīrā. 

 

       Sacensību dalībnieku virtuālajā telpā  https://zoom.us/ kamerām uz turnīra norises laiku jābūt 

ieslēgtām un mikrofonus pēc nepieciešamības var ieslēgt pārtraukumos starp kārtām. Paziņojumiem 

lūgums izmantot saraksti sacensību dalībnieku virtuālajā telpā. 

 

      Ja kādam no sacensību dalībniekiem spēļu laikā pazudīs interneta savienojums vai notiks kāda cita 

tehniska rakstura problēma, tad uz kārtas sākumu tiks dots maksimāli 5 minūtes laika, lai novērstu 

radušos problēmu. Ja tas notiks partijas laikā, tad radušos problēmu varēs novērst līdz sava atlikušā 

spēles laika beigām. 
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• APBALVOŠANA 

 

     Pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešiem un sievietēm saņem kausus, medaļas, diplomus un balvas.  Visi fināla 

dalībnieki elektroniski saņem diplomus. Apbalvojumi, pēc savstarpējās vienošanās, tiks nodoti personīgi 

vai nosūtīti ar kurjera palīdzību, par to savstarpēji vienojoties ar organizatoru.  

 

 

• ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

Piedaloties tiešsaistes sacensībās, lūgums ievērot draudzības, solidaritātes, ētiskas uzvedības 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 3 (trīs) stundu laikā pēc 

turnīra 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 tiesneši aizdomu gadījumā var pārskatīt atsevišķas partijas un piemērot sankcijas, piemēram, 

rezultātu anulēšanu vai izslēgšanu no sacensībām. 

Sacensību dalībnieki tiks novēroti ar kameru palīdzību un kameru ieraksti tiks saglabāti, lai 

nepieciešamības gadījumā veiktu to pārskatīšanu, bet vienu nedēļu pēc sacensību oficiālo rezultātu 

apstiprināšanas tie tiks dzēsti. 

Sacensību oficiālie rezultāti var tikt apstiprināti, kad pēc nepieciešamības būs izskatīti video ieraksti un 

partiju analīze. 

 

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