BALTIJAS DAMBRETES KLUBU KAUSS 2017
Nolikums
1. Uzdevums un mērķi
Turnīrs tiek rīkots, lai veicinātu starptautiskās 100 lauciņu dambretes attīstību, kā arī lai
stiprinātu draudzības saites starp Baltijas valstu dambretes spēlētājiem.
2. Vieta un datums
Turnīrs norisināsies no 2017.gada 18. līdz 20. augustam Rīgā, Rīgas Dambretes klubā,
Skolas 11-210.
3. Norises kārtība
Piektdiena, 18. augusts
14:00 – 14:30 Dalībnieku reģistrācija
14:30 Turnīra atklāšana, izloze un 1 kārta, 2 kārta
Sestdiena, 19. augusts
9:00 – 3 kārta, 4 kārta, 5 kārta
Svētdiena, 20. augusts
9:00 – 6 kārta, 7 kārta
15:15 Noslēguma ceremonija.
4. Organizatori
Turnīru rīko un vada Dambretes Attīstības Biedrība (DAB) sadarbībā ar Latvijas Dambretes
Savienību (LDS). Oficiālās turnīra mājas lapas: www.dambrete.org; www.draughts.lv
5. Dalībnieki un dalības maksas
Turnīrā piedalās trīs labākie klubi no Lietuvas un Latvijas un divi labākie klubi no Igaunijas.
No Latvijas piedalās trīs labākās vienības no 2016. gada komandu čempionāta:
DAB; PSK Dobele; BJC Bolderāja. Turnīram nav noteikta dalības maksa.

Lūdzam apstiprināt savu dalību turnīram līdz 2017. gada 11. augustam pa e-pastu:
raivis.paegle@inbox.lv vai telefoniski (+371)26438871 (Raivis Paegle)
raim100@inbox.lv vai telefoniski (+371)29980765 (Raimonds Vipulis)
6. Turnīra izspēles kārtība
Turnīrs norisināsies 100 lauciņu dambretē pēc Starptautiskās Dambretes federācijas (FMJD)
noteikumiem. Tiks izspēlētas 7 kārtas pēc riņķa sistēmas.
Laika kontrole uz partiju: 45 min. + 30 sek. katram gājienam.
Komandu varēs veidot no četriem spēlētājiem un viena rezervista.
Pirms katras kārtas būs iespēja mainīt spēlētājus ar rezervistu kā arī mainīt galdiņu secību.
Rezultāti tiks vērtēti sekojoši:
1. Lielie punkti.
2. Mazie punkti.
3. Savstarpējais rezultāts.
4. Labākais rezultāts pie pirmā, otrā utt. galdiņa.
7. Apbalvošana.
Trīs labākie klubi saņems kausus un medaļas.
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
Raivis Paegle, tel. (+371)26438871, raivis.paegle@inbox.lv
Raimonds Vipulis, tel. (+371)29980765, raim100@inbox.lv

