
 

NOLIKUMS 
 

I (Pirmais) Rīgas čempionāts 64-lauciņu dambretē cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem un īpašām vajadzībām ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 
 
 

I.MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

1.1. Sacensību mērķis un uzdevumi ir: 
 

1.1.1. Veidot jaunus sociālos kontaktus starp pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām sociālās aprūpes centros, integrācijas sabiedrībā veicināšanai; 

1.1.2. Nodrošināt saturīga laika pavadīšanas iespējas sociālo aprūpes centru iemītniekiem, 

motivēt un iesaistīt viņus aktivitātēs;  

1.1.3. Paaugstināt pašvērtējumu un sociālā nozīmīguma sajūtu sociālās aprūpes centru 

iemītniekiem, radot viņiem iespēju piedalīties sacensības, gūt jaunu pieredzi un kontaktus, 

pilnveidot meistarību dambretes spēlē; 

1.1.4. Popularizēt un attīstīt 64-lauciņu dambreti starp gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem 

īpašām vajadzībām Rīgā; 

 1.1.5. Organizēt kvalitatīvus dambretes turnīrus, pilnveidot un nostiprināt dalībnieku radošo 

izaugsmi un meistarību. 
 

II. LAIKS UN VIETA 
 

2.1. Sacensības notiek Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”, laika periodā no 2019. gada 22. 

marta līdz 2019. gada 13. decembrim. 

2.2. Turnīru adrese: Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers”. 
 

1. 1. posms 22.03.2019 Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers” 10:00 
2. 2. posms 24.05.2019 Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers”  11:00 
3. 3. posms 26.07.2019 Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers”  11:00 
4. 4. posms 27.09.2019   Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers”  11:00 
5. 5. posms 29.11.2019 Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers” 11:00 
6. Fināls 13.12.2019 Rīga, Hipokrāta iela 6, RSAC „Gaiļezers” 11:00 
 

III. ORGANIZĀCIJA 

 

3.1. Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ar biedrības “Diagonāle” atbalstu.   
 

IV. DALĪBNIEKI 
 

4.1. Sacensībās var piedalīties dalībnieki šādās kategorijās: 

4.1.1. AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM:  

Dalībnieku runas uztveres slieksnim uz labāk dzirdošās auss jābūt 55 decibeliem un vairāk 

saskaņā ar starptautiskās nedzirdīgo sporta organizācijas prasībām, dalībniekiem jāpārvalda 

zīmju valoda un jāuzrāda audiogramma.  

4.1.2. AR REDZES TRAUCĒJUMIEM:  
1.grupa – totāli neredzīgie dalībnieki; 

2.grupa – dalībnieki, kuriem redzes asums ir līdz 6/60 un redzes lauks līdz 20 grādiem 

saskaņā ar starptautiskās medicīniskās komisijas prasībām. Katra klasifikācija attiecas uz aci 

ar labāko redzi ar labāko iespējamo korekciju.  

4.1.3. AR BALSTA UN KUSTĪBU APARĀTA DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM:  

1. Dalībnieki, kas pārvietojas ar ratiņkrēslu; smagas un vidējās pakāpes cerebrālā trieka (1., 

2., 3.invaliditātes grupa); vieglas pakāpes cerebrālā trieka. 2. Iedzimtās deformācijas (divu 

apakšējo vai divu augšējo ekstremitāšu, rokas un kājas, mugurkaula; saīsinājumi).  

4.1.4. AR INTELEKTUĀLĀS DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM:  



Dalībnieki ar vieglas vai vidējas pakāpes intelektuālās darbības traucējumiem.  

4.1.5. VISPĀRĒJĀ: 

Dalībnieki, kas dzīvo sociālās aprūpes centros un nav pieskaitāmi pie citām, iepriekš 

minētajām kategorijām. 

4.2. Sacensībās katrā kategorijā var piedalīties ne vairāk kā 4 vīrieši un ne vairāk kā 4 sievietes 

no katra sociālās aprūpes centra. 

4.3. Piedalīšanās čempionātā tikai ar iepriekšēju pieteikšanos no sociālās aprūpes centiem.  
 

V. SACENSĪBU NORISE 

 

5.1. Šveices sistēma. 

5.2. 7-9 kārtas atkarībā no dalībnieku skaita.  

5.3. Mikromači (2 partijas) ar pirmo gājienu izlozi. 

5.4. Kārtu izloze tiek veikta ar datorprogrammu Draughts Arbiter.  

5.5. Individuālais un komandu vērtējums. 

5.6. Komandu veido trīs labākie rezultāti no sociālās aprūpes centra (2 vīrieši un 1 sieviete).    

5.7. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka: 

      5.7.1. Solkofa koeficientu sistēma (S-1, S-2); 

      5.7.2. Uzvaru skaits; 

      5.7.3. Savstarpējās spēles rezultāts; 

      5.7.4. Dalībnieka reitings. 

5.8. Finālistus pēc pieciem posmiem nosaka pēc triju labāko posmu rezultātiem. Finālā katrā 

gadā piedalās 12 labākie spēlētāji pēc posmu noslēguma rezultātiem. 
 

VI. APBALVOŠANA 
 

6.1. Turnīra uzvarētāji tiks apbalvoti, visiem turnīra dalībniekiem tiks nodrošināti pateicības 

raksti par dalību turnīrā.  
 

VII. PIETEIKUMI UN CITI NOTEIKUMI 
 

7.1.  Galvenais tiesnesis – Vsevolods Teterins, e-pasts: rsacgailezers@riga.lv ,  

7.2.  Informācija tiks publicēta tīmekļa vietnē  www.albatross.land.    
 

 

 

http://www.albatross.land/

