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NOLIKUMS 

par Cēsu novada jaunāko (1. – 5. klašu) skolēnu rudens dambretes turnīru 2022 

 

1. Mērķi un uzdevumi.  

Sacensības tiek rīkotas, lai:  

• popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu starp pašiem jaunākajiem skolu 

audzēkņiem  

• paaugstinātu dambretes sporta meistarību; 

• nodrošinātu iespēju sākumskolu audzēkņiem pārbaudīt spēkus starp skolu  dambretes 

sacensībās; 

• sekmētu iekļaušanos dambretistu sabiedrībā; 

• noteiktu 2022. gada rudens uzvarētājus. 

 

2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks.  

Turnīrs tiek rīkots 2022.gada 17. septembrī plkst. 10.30.  

Norises vieta: Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Cēsu novads.  

 

3. Turnīra norises vadība. 

Turnīra norises vadību un organizāciju veic Dambretes attīstības biedrība, Cēsu novada filiāle.  

 

4. Turnīra programma. 

Sacensības paredzēts rīkot: 

• Kopējā turnīrā starp meitenēm un zēniem starp visām Cēsu novada skolu 1. – 5. klasēm un 

īpaši uzaicinātiem viesiem. 

 

5. Turnīra dalībnieki. 

Turnīrā piedalās Cēsu novada 1. – 5. klašu skolēni un īpaši uzaicināti viesi.  

Dalībnieku pieteikšanās līdz 16. septembrim https://dambrete.org/c22/   

 

6. Turnīra kalendārs.  

Dalībnieku reģistrācija 2022.g. 17. septembrī plkst. 10.30 – 10.50, turnīra sākums plkst.11.00. 

Turnīrs notiek 7 kārtās pēc Šveices sistēmas. 

Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.  

 

https://dambrete.org/c22/
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7. Sacensības norises noteikumi. 

Sacensības tiek rīkotas pēc LDF 64 lauciņu noteikumiem. Sacensības sistēmā tiesnešu kolēģija var 

veikt izmaiņas, ņemot vērā dalībnieku skaitu. 

 

8. Laika kontrole. 

Dalībnieki spēlē bez laika kontroles. Ieilgušajām partijām tiesneši veic pozīcijas novērtēšanu un 

nosaka rezultātu. 

 

9. Uzvarētāja noteikšana. 

Vietas nosaka pēc maksimālā punktu skaita: 

- par uzvaru - 2 punkti,  

- par neizšķirtu - 1 punkts,  

- par zaudējumu - 0 punkti;  

- par neierašanos uz kārtu - 0 punkti,  

- par uzvaru bez spēles (pretinieka neierašanās gadījumā) - 2 punkti.  

 

Vienāda punktu skaita gadījumā, spēlētāja ieņemtā vieta Šveices sistēmā tiek aprēķināta pēc (547): 

• Solkofa (-1) koeficients (visu savu pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju) 

• Buholca koeficients (visu savu pretinieku punktu summa) 

• Berger (savu pretinieku punktu summa, saskaitot uzvaras x 2, neizšķirtus x 1, zaudējumus 

neskaita) 

• Savstarpējais mačs vai pēc tiesnešu lēmuma. 

 

10.  Apbalvošana. 

I, II un III vietas ieguvēji katrā klases grupā (1.,2.,3., 4. un 5. klase) tiks apbalvoti ar medaļām un 

balvām. Meitenes un zēni pie apbalvošanas tiks dalīti atsevišķi. 

 Meitenes Zēni 

1. vieta savā klases grupā medaļa + balva medaļa + balva 

2. vieta savā klases grupā medaļa + balva medaļa + balva 

3. vieta savā klases grupā medaļa + balva medaļa + balva 

 

Labākajiem uzaicinātajiem viesiem pārsteiguma balvas. 

Sacensību atklāšanas laikā organizatori paziņos par papildus pārsteiguma balvām. 

 

11.  Dalības nosacījumi. 

Visi ceļa izdevumi par nokļūšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai skolas. Turnīra dalības 

maksa - bezmaksas. Dalībnieki apņemas ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus. 

 

12.  Rezultātu publicēšana. 

Turnīra rezultāti tiks publicēti biedrības mājas lapā www.dambrete.org 

 

13. Atbalstītāji. 

Turnīru atbalsta – Dambretes attīstības biedrība, Draugiem group, Studio Pizza, Tīklu parks, Zeit, 

Baseins Rifs, Cēsu maize, Solo, Vinnis, Mežezers, Rakši Zoo . 

 

http://dambrete.lv/storage/draughts/rules/64/LDF_Noteikumi_64_v9a.pdf
http://www.dambrete.org/
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14. Kontakti. 

Papildu informācija: Juris Gudēvics-Liepiņš, tel.26719583, e-pasts: juris.gudevics@gmail.com 

 

 

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 

publiskots DAB interneta vietnē www.dambrete.org, DAB Cēsu novads Facebook lapā, kā arī citos 

informācijas avotos ar atsauci uz DAB.  

 

Šis nolikums vienlaicīgi ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām. 

 

 

64 lauciņu dambretes noteikumi: 

https://www.dambrete.lv/storage/draughts/rules/64-simplified/64_vienkarsotie_noteikumi.pdf  

https://www.dambrete.lv/storage/draughts/rules/64/LDF_Noteikumi_64_v9a.pdf  
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