STARPTAUTISKAIS TURNĪRS
100 LAUCIŅU DAMBRETĒ
RĪGA OPEN – 2016
Nolikums
1. Uzdevums un mērķi
Turnīrs tiek rīkots, lai veicinātu starptautiskās 100 lauciņu dambretes attīstību, kā arī lai
stiprinātu draudzības saites starp dažādu valstu dambretes spēlētājiem.
2. Vieta un datums
Turnīrs norisināsies no 2016. gada 5 līdz 7. februārim Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes
telpas, Kaļķu ielā 1, 201 telpā.
3. Norises kārtība
Piektdiena, 5. februāris
13:00 – 13:45 dalībnieku reģistrācija
14:00 Atklāšana, 1 kārta, 2 kārta
Sestdiena, 6. februāris
09:00 – 3 kārta, 4 kārta, 5 kārta
Svētdiena, 7. februāris
09:00 – 6 kārta, 7 kārta
17:00 Noslēguma ceremonija
4. Organizatori
Turnīru rīko un vada Dambretes Attīstības Biedrība(DAB) sadarbībā ar Latvijas Dambretes
Savienību(LDS).
Oficiālā turnīra mājas lapa: www.dambrete.org
5. Dalībnieki un dalības maksas
Turnīrā var piedalīties ikviens dambretes spēlētājs, kurš ir iemaksājis dalības maksu, kura ir
sekojoša: pieaugušajiem - 20 EUR, jauniešiem(līdz 19 gadiem ieskaitot) – 10 EUR,
lielmeistari piedalās bez dalības maksas.
Lūgums pieteikties turnīram līdz 2016. gada 25. janvārim pa e-pastu:
raivis.paegle@inbox.lv vai telefoniski (+371)26438871

Dalības maksu var maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu:
Iestādes nosaukums: Dambretes Attīstības Biedrība
Reģ. nr. 40008165222
Adrese: Stabu 17, Rīga, LV-1050
Banka: SWEDBANK
Konts: LV85HABA0551029361648
6. Turnīra izspēles kārtība
Turnīrs norisināsies pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar datora izlozi. Laika kontrole uz partiju:
60 min. + 30 sek. katram gājienam.
Vienāda punktu skaita gadījumā kritēriji sekojoši:
1. Solkofa(S-1) koeficients(pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju).
2. Buholca koeficients.
3. Bergera (SB) koeficients.
Turnīrs tiks iekļauts FMJD reitingu sarakstā ar 0,5 koeficientu.
7. Balvu fonds
Trīs labākie dalībnieki sieviešu un vīriešu ieskaitē, kā arī trīs labākie vecuma kategorijā
saņems medaļas un diplomus. RĪGA OPEN uzvarētājs saņems kausu.
Kopējais balvu fonds 1000 EUR
8. Dalībnieku komandējuma izdevumi
Visus izdevumus, kuri saitīti ar dalību turnīrā, sedz komandējošā organizācija vai katrs
dalībnieks personīgi. Tiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes un iebraukšanas atļauja,
lūgums kontaktēties ar turnīra organizatoriem.
9. Kontakti
Turnīra direktors: Raivis Paegle, tel. (+371)26438871, raivis.paegle@inbox.lv
Galvenais tiesnesis: Golubeva Zoja, tel.(+371)29622622, golubevazoja@gmail.com
Raimonds Vipulis, tel. (+371)29980765, raim100@inbox.lv
10.Tūrisma informācija.
Rīga ar 800 gadu ilgo vēsturi ir saistošs tūrisma objekts dažādu objektu apskatei: Vecrīgas
vēsturiskie aspekti, jūgendstila arhitektūra un modernisms, mūra un koka ēkas. Turnīra
norises vieta atradīsies pašā Rīgas sirdī – Vecrīgā!
Linki par Rīgas aktivitātēm:
http://www.liveriga.com/lv/
https://www.riga.lv/LV/Channels/About_Riga/default.htm

