Salaspils novada Pašvaldības iestāde „Salaspils sporta nams”
Smilšu iela 1, Salaspils, LV- 2121. sporta.nams@salaspils.lv, www.salaspils.lv

NOLIKUMS
SALASPILS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
80-lauciņu DAMBRETĒ.
1. Mērķi un uzdevumi.
Sacensības tiek rīkotas, lai:
• popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu;
• paaugstinātu dambretistu sporta meistarību;
• nodrošinātu iespēju 64 un 100 – lauciņu dambretistiem pārbaudīt spēkus savā starpā;
• noteiktu 2014. gada rudens spēcīgākos.
2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks.
Turnīrs tiek rīkots 2014.gada 30. novembrī plkst.1100 Salaspils sporta namā (Smilšu iela 1, Salaspils).
3. Turnīra norises vadība.
Turnīra norises vadību un organizāciju veic Dambretes attīstības biedrība, Salaspils filiāle sadarbībā ar
Salaspils pašvaldības iestādi – Salaspils sporta nams.
4. Turnīra dalībnieki.
Turnīrā tiek pielaisti dambretisti sākot no II -sporta klases.
5. Turnīra kalendārs
Dalībnieku reģistrācija 30.nov.2014.
1030 līdz 1100
Turnīrs notiek 7 kārtās pēc Šveices sistēmas.
Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.
6. Sacensības norises noteikumi
Sacensības tiek rīkotas pēc FMJD noteikumiem. Sacensības sistēmā tiesnešu kolēģija var veikt izmaiņas,
ņemot vērā dalībnieku skaitu.
7. Laika kontrole
Dalībniekiem partijas apdomāšanas laika kontrole ir 7 minūtes + 3 sekundes uz gājienu.
8. Uzvarētāja noteikšana.
Vietas nosaka pēc maksimālā punktu skaita:
- Par uzvaru - 2 punkti,
- par neizšķirtu - 1 punkti,
- par zaudējumu - 0 punkts,
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Vienādu punktu skaita gadījumā diviem vai vairākiem dalībniekiem, vieta 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.
9. Apbalvošana.
Dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem un ar naudas balvām, attiecīgi kas ieņēmuši:
Vieta
Euro
1.vieta € 50.00
2. vieta € 45.00
3. vieta € 40.00
4. vieta € 30.00
5. vieta € 25.00
6. vieta € 20.00
7. vieta € 15.00
8. vieta € 10.00
labākam jaunietim* € 20.00**
labākai sievietei € 20.00**
* 1995. gadā dzinušiem un jaunākiem
** ja ieņemta kāda no pirmajām astoņām vietām tad attiecīgā prēmija tiek summēta klāt.
10. Īpašie nosacījumi.
Visi ceļa izdevumi par nokļūšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas.
Turnīra dalības maksa - bezmaksas.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai
publiskajos materiālos.
11. Rezultātu publicēšana.
Turnīra rezultāti un fotogrāfijas tiks publicētas biedrības mājas lapā www.dambrete.org

Turnīra galvenais tiesnesis

Vitauts Budreika
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