
Sporta klašu piešķiršanas nosacījumi un kārtība dambretē. 
Sporta klase Nosacījumi Iemaņas Nosacījumi turnīriem 

Nacionālais 
meistars 

   

Meistarkandidāts 

1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 
divus gadus.  
2.Ir piedalījies, kā minimums trijos 
starptautiskas dambretes turnīros ar 
normālu laika kontroli un pieraksti, ne 
mazāk kā 50 partijas gada laikā. 

 3.Kā minimums piedalījās 3 (trijos) 
pieaugušo turnīros pusgada laikā un ne 
mazāk sešos gada laikā. Latvijas mēroga 
sacensību finālos vismaz reizi gadā ar 
vidējo reitingu virs 1600 
4. Ir nepieciešams apstiprinājums 
vajadzīgs. Sporta klasi piešķir kvalifikācijas 
komisija turnīra norises vietā 
5. Nepieciešams apstiprināt 3 reizes gada 
laikā. Ja dambretists nestartē 3 gadus, tad 
normu jāizpilda vēlreiz.  

1.Zina dažus teorijas elementus gan 64, gan 
100 lauciņu dambretē. Prot spēlēt braziliešu, 
80 – laucīņu dambretē.  
2.Ir iemaņas un prot pielietot vairāku gājienu 
kombinācijas, prot pielietot   sarežģitus 
stratēģiskus gājienus.  
3.Redz pretinieka vairāku gājienu 
kombinācijas, redz pretinieka sarežģitus 
stratēģiskos gājienus. 
4.Ir teorētiskas iemaņas par galotnēm gan 
64, gan 100 laucīņu dambreti.  

 1.Minimums 14 cilvēki pēc riņķa sistēmas vai 
arī Šveices sistēma ne mazāk kā  9 kārtās. 

 2.Turnīros ar vidējo reitingu virs 1600 
3.Sākuma reitings - 1600 
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1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 
divus gadus.  
2.Ir piedalījies kā minimums 3 kvalifikācijas 
dambretes turnīros ar normālu laika 
kontroli, ne mazāk kā 50 partijas gada 
laikā. 

 3.Ir piedalījies kā minimums 3 pieaugušo 
turnīros pusgada laikā un ne mazāk 6 
turnīros gada laikā, kā arī Latvijas mēroga 
sacensību finālos vismaz reizi gadā. 
4.Ir nepieciešams apstiprinājums.  Sporta 
klasi piešķir kvalifikācijas komisija turnīra 
norises vietā.  
5.Nepieciešams apstiprināt 3 reizes. 

1.Zina dažus dambretes teorijas elementus, 
izprot kā tiek organizēti turnīri 
2.Ir iemaņas un prot pielietot vairāku gājienu 
kombinācijas, kā arī elementārus 
stratēģiskus gājienus.  
3.Redz pretinieka vairāku gājienu 
kombinācijas, redz pretinieka elementāros 
stratēģiskos gājienus. 
4.Ir teorētiskas iemaņas par galotnēm.  

 1.Turnīrā piedalās kā minimums 10 spēlētāji, 
spēlējot pēc riņķa sistēmas vai Šveices 
sistēmas ne mazāk kā 7 kārtas. 

 2.Piedalās turnīros ar vidējo reitingu virs 
1400 

 3.Sākuma reitings - 1400 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosacījumi lai izpildītu sporta klases un to apstiprināšana (procenti no partijas skaita) 
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1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 
vienu gadu.  
2.Ir piedalījies kā minimums 7 kvalifikācijas 
turnīros ar kopējo partiju skaitu ne mazāk 
kā 50 gada laikā. 

 3.Ir piedalījies vismaz vienā pieaugušo 
turnīrā, Latvijas mēroga sacensību 
pusfinālos vismaz reizi pusgadā.  
4. Ir nepieciešams apstiprinājums.    Sporta 
klasi piešķir kvalifikācijas komisija turnīra 
norises vietā.  
5. Nepieciešams apstiprināt 3 reizes. 

1.Zina un pielieto noteikumus visos turnīros. 
2.Prot un pielieto 3-4 gājienu kombinācijas.  
3.Redz pretinieka 3-4 gājienu kombinācijas.  
4.Prot pielietot kombināciju ar kluso gājienu 
un zina standarta galotņu idejas. 

1.Turnīrā piedalās kā minimums 16 spēlētāji, 
spēlējot pēc riņķa sistēmas vai Šveices 
sistēmas ne mazāk kā 7 kārtas. 

 2.Piedalās turnīros ar vidējo reitingu virs 1300 
 3.Sākuma reitings - 1300 
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1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 
vienu gadu.  
2.Ir piedalījies kā minimums 7 kvalifikācijas 
turnīros ar kopējo partiju skaitu ne mazāk 
kā 50 gada laikā 
3.Apstiprinājums nav nepieciešams.  
Sporta klasi var piešķirt treneris treniņu 
nodarbību vietā.  

1.Zina un pielieto noteikumus visos turnīros.  
2.Prot un pielieto 2-3 gājienu kombinācijas. 
3.Redz pretinieka 2-3 gājienu kombinācijas.  

 1.Turnīrā piedalās kā minimums 10 spēlētāji, 
spēlējot pēc riņķa  sistēmas vai Šveices 
sistēmas  ne mazāk kā 7 kārtas. 

 2.Piedalās turnīros ar vidējo reitingu virs 1200 
 3.Sākuma reitings - 1200 
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1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 6 
mēnešus.  
2.Ir piedalījies kā minimums 5 kvalifikācijas 
turnīros ar kopējo partiju skaitu ne mazāk 
kā 45 gada laikā 
3.Apstiprinājums nav nepieciešams.  
Sporta klasi var piešķirt treneris treniņu 
nodarbību vietā. 

1.Zina un pielieto spēles noteikumus vismaz 
vienā turnīrā. 
2.Prot un pielieto vien gājiena kombinācijas. 
3.Redz pretinieka vien gājiena kombinācijas.   

 1.Turnīrā piedalās kā minimums 10 spēlētāji, 
spēlējot pēc riņķa sistēmas vai Šveices 
sistēmas ne mazāk kā 7 kārtas. 

 2.Piedalās turnīros ar vidējo reitingu virs 1000 
 3.Sākuma reitings - 1000  
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1.Nodarbojas ar dambreti ne mazāk kā 6 
mēnešus.  
2.Ir piedalījies kā minimums 3 kvalifikācijas 
turnīros ar kopējo partiju skaitu ne mazāk 
kā 27 gada laikā 
3.Apstiprinājums nav nepieciešams.  
Sporta klasi var piešķirt  treneris treniņu 
nodarbību vietā. 

1.Zina spēles noteikumus un pielieto tos 
vismaz vienā partijā. 
2.Prot un pielieto viengājiena kombinācijas.  

 1.Turnīrā piedalās kā minimums 10 spēlētāji, 
spēlējot pēc riņķa sistēmas vai Šveices 
sistēmas ne mazāk kā 7 kārtas. 
2.Piedalās turnīros ar vidējo reitingu virs 900 

 3.Sākuma reitings - 900  
 



 mk 1 2 3 4 5 
M 35 20 5 --- --- --- 
Mk 65 50 35 20 5 --- 
1 80 65 50 35 20 5 
2 95 80 65 50 35 20 
3  95 80 65 50 35 
4   95 80 65 50 
5  ---- ---- 95 80 65 

 


