
      

Bērnu un jaunatnes čempionāta 64 - lauciņu dambretē  

“ALBATROSS-2019/2020” un „HAMELEONS -2019/2020”pirmā pusgada 

finālu norises kārtība 

1. Fināli notiks 2019.gada 28.decembrī Rīgā, Brīvības ielā 199c, Rija Hotels VEF Riga, zāle Rīga  

2. Sacensību sākums plkst.11:00. 

3. Fināla izspēle notiks divos posmos.  

3.1 Pirmais posms notiks pēc riņķa sistēmas (5 kārtas) divās grupās „A” un „B”, kurās dalībnieki 

tiks sadalīti pēc noteikta kritērija.  

Grupa „A”                                                                     Grupa „B” 

                     

 

  

3.2 . Otrā posmā piedalīsies pirmās četras vietas no katras grupas spēles 1/4 , ½ , un fināla pēc 

noteiktā kritērija par 1 – 8 vietu, pārējie spēlēs par 9 – 12 vietu.  
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1    1.vieta 

Rīgas reģions 
2 3.vieta 

Rīgas reģions 
3 5.vieta 

     Rīgas reģions 
4 7.vieta 

     Rīgas reģions    
5   10.vieta 

     Rīgas reģions   
6 1.vieta 

Latgales reģions 

1     2.vieta 

Rīgas reģions 
2 4.vieta 

Rīgas reģions  
3   6.vieta 

     Rīgas reģions   
4   8.vieta 

     Rīgas reģions 

5 9.vieta 

     Rīgas reģions 
6 1.vieta 

Kurzemes reģions 



Par 9 – 12 vietu  
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3.3 “ALBATROSS-2019/2020’’ finālā piedalās 12 finālisti un spēlē ar apdomas laiku uz partiju 10 

min. + 3 sek. pirmajā posmā un otrā posma pirmajā partijā. Ja rezultāts otrā posma pirmajā 

partijā beidzas ar neizšķirti, tad notiks otra partija ar laika kontroli 5 min. + 3 sek. un ja tā 

beigsies ar neizšķirti, tad spēlētāji turpina spēli uz atlikušo laiku līdz uzvarai kādam no 

pretiniekam. „HAMELEONS -2019/2020” otrā posma ar kontroli 5 min. + 3 sek. ar 

mikromačiem un gaijēnu izloze (745 pozīcijas). 

4. Fināla kārtu norises laiki: 

      Turnīru atklāšana – 11:00      Pusdienas pārtraukums – 13:45 – 14:40 

       1.posma 1.kārta  – 11:15                   2.posma 1.kārta – 14:45  

       1.posma 2.kārta   – 11:45                  2.posma 2.kārta  - 15:25 

1.posma 3.kārta  – 12:15                   2.posma 3.kārta  - 16:05  

1.posma 4.kārta  – 12:45                 

1.posma 5.kārta  – 13:15                 

17 : 00  -  Turnīra noslēgums.  

5. Gadījumā, ja dalībnieks atsakās no piedalīšanās finālā līdz 2018.gada 20.decembrim, vietu   

finālā ieņem attiecīgā reģiona nākamais dalībnieks. Ja dalībnieks atsakās no piedalīšanās finālā 

pēc 2019.gada 21.decembrim, organizatori patur tiesības piemērot sankcijas pret šo finālistu 

“ALBATROSS-2019/2020” un „HAMELEONS -2019/2020” nākamajā pusgadā. Šim dalībniekam 

tiks noņemti 50 reitinga punkti un 50 punkti no pirmā pusgada kopvērtējumā iegūtajiem 

punktiem. 

       6. Katrs fināla dalībnieks un viņa treneris tiks apbalvoti ar piemiņas balvām un uzvarētājs ar 

Kausu.  

                                                                                                 Ar cieņu, Vsevolods Teterins 

 


