
 

APSTIPRINU:_________________ 

RTU rektors Leonīds Ribickis 

2019. gada __. __________ 
 

 

 

NOLIKUMS 

«RTU kauss skolēniem starptautiskajā dambretē 2019» 
 

1. Mērķi un uzdevumi 
1.1. Popularizēt RTU kā prāta sporta veida atbalstītāju. 

1.2. Noteikt speciālu stipendiju uzvarētājus studijām RTU. 

1.3. Noteikt skolēnu godalgoto vietu ieguvējus no Latvijas reģioniem. 

1.4. Veicināt skolēnu un studentu saimes savstarpējos kontaktus. 

1.5. Popularizēt un attīstīt sporta dambreti un paaugstināt skolēnu sporta 

meistarību. 
 

2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks 

2.1.  Turnīrs notiks 2019. gada 30.martā, RTU, Kaļķu ielā 1, Rīgā.  

2.2. Sacensību sākums plkst. 11.30. 
 

3. Turnīra norises vadība 
3.1.  RTU Prāta spēles skolēniem organizē Rīgas Tehniskā universitāte. 

3.2.  Sacensību galvenais tiesnesis - RTU Dambretes sekcijas vadītājs un 

Latvijas Dambretes Federācijas valdes loceklis, treneris Vsevolods 

Teterins, dambretes@mail.ru, (+371) 28236900. 

3.3.  Turnīra atklāšana, norise un apbalvošana tiks filmēta.  

3.4.  Ar turnīra norisi un rezultātiem varēs iepazīties RTU mājas lapā http: 

www.rtu.lv. un Latvijas Dambretes Federācijas sadarbības partnera lapas 

www.albatross.land.   
 

4. Turnīra dalībnieki 

4.1.  Turnīrā var piedalīties jaunieši un jaunietes, kuriem nav augstākās 

izglītības un kuri nav studējuši RTU. 

4.2. Īpaši aicināti 8.–12. klašu skolēni, kuri interesējas par iespējām studēt 

RTU. 
 

5. Turnīra programma 
5.1.  Turnīru paredzēts rīkot pēc Šveices sistēmas 7 (septiņās) kārtās pēc FMJD 

noteikumiem. 

5.2.  Sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā var veikt izmaiņas izspēles 

sistēmā atkarībā no dalībnieku skaita. Paredzēts vienots turnīrs jauniešiem un 

jaunietēm ar atsevišķu ieskaiti. 

 

mailto:dambretes@mail.ru
http://http:%20www.rtu.lv
http://http:%20www.rtu.lv
http://www.albatross.land/
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6. Turnīra kalendārs
1
 

     Dalībnieku reģistrācija      11.00 – 11.30 

     Turnīra atklāšana un izloze    11.30
 

     Turnīra I – IV kārta   12.00 – 15.15
 

     Pusdienu pārtraukums   15.15 – 16.15 

     Turnīra V – VII kārta   16.15 – 18.30
 

     Turnīra noslēgums un apbalvošana  19.10 
    
7. Laika kontrole 

Katrā partijā apdomas laiks 15 min.+ 5 sek. katram dalībniekam par katru 

izdarīto gājienu. 
 

8. Uzvarētāja noteikšana 

8.1.  Vietas jauniešiem un jaunietēm turnīrā nosaka pēc maksimālā punktu 

skaita.  

8.2.  Par uzvaru - 2 punkti, par neizšķirtu - 1 punkti, par zaudējumu - 0 punkts,  

8.3. Pirmo trīs godalgoto vietu dalīšanas gadījumā, tiek izspēlēts papildus 

mačs ar saīsināto laika kontroli. 

8.4. Pārējo vietu dalīšanas gadījumā 2 vai vairākiem dalībniekiem papildus 

kritēriji:  

8.4.1.  Solkofa  koeficients(S-1,S-2). 

8.4.2.  Buholca koeficients. 

8.4.3.  Savstarpējā spēle. 

8.4.4.  Uzvaru skaits. 
 

9. Apbalvošana
2
 

9.1. Dalībnieki, kuri ieņem 1.–3. vietu atsevišķi jauniešiem un jaunietēm, tiek 

apbalvoti ar diplomiem.  

9.2. Pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem. 

9.3. Turnīra balvu fonds ir EUR 1400.00 (viens tūkstotis četri simti eiro). 

Turnīra balvu fonds tiek sadalīts šādi: 

9.3.1.  1.vieta EUR 280.00  

9.3.2.  2.vieta EUR 210.00  

9.3.3.  3.vieta EUR 140.00 

9.3.4.   Labākā jauniete EUR 140.00 

9.3.5. Labākajam dambretistam no katra Latvijas reģiona (Kurzemes, 

Zemgales, Vidzemes un Latgales) pa EUR 140.00  

9.3.6.  Labākajam dambretistam ar zemāku kā 1. sporta klasi EUR 70.00 

9.4. Katram dalībniekam ir iespēja saņemt vienu balvu.   

9.5. Pasākuma organizatori  var nolemt piešķirt papildus veicināšanas balvas. 

                                                 
1
 Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita. 

2  Naudas balvas tiek izsniegtas dāvanu kartes veidā, ko var izmantot maksājot studiju maksu RTU, 
maksājot par RTU sagatavošanas kursiem, saņemt kā stipendiju, kad balvas ieguvējs ir iestājies RTU. 
Stipendija tiek izmaksāta desmit mēnešos vienādās daļās. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta, ja 
saņēmējam ir akadēmiskie parādi, vai viņš pārtrauc studijas RTU. Neizmaksātā stipendijas daļa tiek 
izmaksāta, kad saņēmējs ir nokārtojis akadēmiskos parādus. 
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9.6. Papildus tiek vērtēta komandu ieskaite - trīs labāko spēlētāju ieskaitē no 

vienas skolas. Labākā komanda skolu komandu ieskaitē tiek apbalvota ar 

speciālbalvu. 
 

10.  Dalības nosacījumi 
10.1. Dalība turnīrā ir bezmaksas. 

10.2. Iepriekšēja pieteikšanās notiek: 

10.2.1. Aizpildot elektronisko pieteikuma anketu 

http://aptaujas.rtu.lv/skolenukauss/ 

10.2.2. Pie galvenā tiesneša RTU Dambretes sekcijas vadītāja Vsevoloda  

Teterina, dambretes@mail.ru, (+371) 28236900 līdz 2019.gada 

23.martam  

10.2.3. Turnīra rīkošanas dienā līdz plkst. 11.30. 

10.3. Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.  

 

 

 

Turnīra galvenais tiesnesis                              Vsevolods Teterins 

               

   

 

 

SASKAŅOTS 

Egons Lavendelis, 

RTU Sporta centra direktors 

http://aptaujas.rtu.lv/skolenukauss/
mailto:dambretes@mail.ru

