
APSTIPRINU:   

LDF priekšsēdētājs Roberts Misāns 

2019. gada 15. maijā 

 
NOLIKUMS 

 

Latvijas komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē U- 

10, U-13 un U-16 vecuma grupās 

 
• MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

Popularizēt dambretes spēli skolēnu vidū. 

Noskaidrot Latvijas spēcīgākās komandas. 

 

• LAIKS UN VIETA 

Sacensības notiek 2019. gada 05.-07. jūlijā, Atpūtas komplekss "Albatross", 

Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads.. 

Sacensību sākums plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00-

10.45. 

 

• ORGANIZĀCIJA 

• Sacensības organizē Latvijas Dambretes federācija. Galvenais tiesnesis Edijs Novickis. 

 

• DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās skolu, klubu vai viena trenera audzēkņu komandas četru cilvēku 

sastāvā – 3 jaunieši un 1 jauniete. Minimālais dalībnieku skaits komandā - 3 dalībnieki 

(brīvs var palikt tikai 3. zēnu vai meiteņu galdiņš). Vecuma grupas: U-10 2009. dz.g. 

un jaunāki, U-13 - 2008., 2007., 2006. gados dzimušie un jaunāki, U-16 – 2005., 2004., 

2003. gados dzimušie un jaunāki. 

 

• SACENSĪBU NOTEIKUMI 

Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Sacensības notiek pēc Riņķa sistēmas, ja 

komandu skaits nepārsniedz astoņas, un pēc Šveices sistēmas (datorizloze), ja komandu 

skaits ir deviņas vai vairāk. Laika kontrole – 45 minūtes 

un papildus 20 sekundes par izdarīto gājienu 

 

• APBALVOŠANA 

Komandas, kuras izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas ar komandu 

kausiem, bet komandu dalībnieki ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām. 

 

• DALĪBAS NOTEIKUMI 

Visu dalībnieku komandēšanas izdevumus sedz komandējoša organizācija. Par 

dalībnieka veselību atbild pats dalībnieks un komandējošā organizācija. 

Turnīra laikā iespējama nakšņošana, kur kopā ar 4 maltīšu ēdināšanu un dalību ārpus 

turnīra organizētos pasākumos izmaksas sastāda 30 EUR diennaktī, piesakot 



naktsmītnes un ēdināšanu līdz 24.05, 35 EUR no 25.05. līdz 31.05. 35 EUR, pēc 31.05. 

40 EUR. 

Iespējama tikai ēdināšana ar sekojošām izmaksām -  brokastis 2,50, pusdienas 4,50, 

launags 1,20, vakariņas 3,80. 

Ēdināšana kopā ar dalību ārpus turnīra organizētos pasākumos 20 EUR.  

 

• PIETEIKUMI 

• Dalība sacensībās jāpiesaka līdz 10.06. pl. 12.00 pa e-pastu: roberts.misans@dambrete.lv  

un info@dambrete.lv. 

• Sacensību dienā mandātu komisijā jāiesniedz pieteikuma oriģināls, kuru apstiprinājis 

dalībnieku komandējošās organizācijas vadītājs. 

 
• SACENSĪBU ĢENERĀLSPONSORS 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 

• SPONSORI 

 
Marvelous Communication, Initiative Latvia, biedrība “Prāta attīstības centrs” 
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