APSTIPRINU
Biedrība „Diagonāle”
valdes priekšsēdētājs Vsevolods Teterins
2022.gada ______________

XXV Rīgas atklātais Jāņa Rimšas piemiņas
jauniešu komandu turnīrs 100 - lauciņu dambretē
NOLIKUMS
I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sacensību mērķis ir veicināt interešu izglītības attīstību Rīgas pilsētā, popularizēt
interešu izglītību un motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības
procesā, lai celtu savu meistarību.
1.2. Saglabāt piemiņu par pasaules jauniešu komandu čempionātu trīskārtējās
uzvarētājkomandas Latvijas jauniešu izlases treneri Jāni Rimšu.
1.3. Popularizēt un attīstīt 100-lauciņu dambreti starp bērniem un jauniešiem Rīgā un
Latvijas reģionos.
1.4. Noskaidrot spēcīgākās skolēnu komandas 100-lauciņu dambretē.
1.5. Paaugstināt bērnu un jauniešu spēles līmeni, izvērtēt viņu spējas un atbalstīt
talantīgos dambretistus.

II. LAIKS UN VIETA
2.1. Sacensības notiek 2022.gada 10.–11.septembrī Rīgā, norises vieta:
Rīga, Brīvības iela 199c, Rija VEF Hotel.
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III. ORGANIZĀCIJA
3.1. Sacensības rīko biedrība “Diagonāle”.
3.2. Oficiālā turnīra mājas lapa: www.albatross.land.
3.3. Turnīra direktors – Vsevolods Teterins.

IV. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensībās piedalās Rīgas, lielāko Latvijas dambretes centru un uzaicinātās Eiropas
valstu skolēnu komandas četru spēlētāju sastāvā:
4.1.1. Pirmais un otrais galdiņš U-16 (2006. g. dz. un jaunāki);

4.1.2. Trešais galdiņš
U-13 (2009. g. dz. un jaunāki);
4.1.3. Ceturtais galdiņš
U-10 (2012. g. dz. un jaunāki).
4.2. Katrai komandai obligāti jābūt nosaukumam. Nosaukumā var izmantot lietvārdus,
kuri nesakrīt ar sporta centra simboliku.
4.3. Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli vai arī
atbildību par to uzņemas viņa vecāki vai aizbildņi.

V. SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI
5.1. Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Šveices sistēma, komandu vērtējumā 7
kārtas. Apdomas laiks uz partiju 40 min. + 10 sek.
5.2. Izlozi un vietu noteikšanu veic, izmantojot datorprogrammu Draughts Arbiter.
5.3. Par uzvarētu maču komanda saņem 2 punktus, neizšķirtu - 1 punktu, zaudējumu - 0
punktu.
5.4. Vietu dalīšanas gadījumā:
5.4.1. Solkofa koeficients (S-1);
5.4.2. visu komandas dalībnieku izcīnīto punktu summa;
5.4.3. komandas uzvarēto maču skaits;
5.4.4. labākais rezultāts pie 1., 2., 3., 4.galdiņa.

VII. APBALVOŠANA
6.1. Komandu vērtējumā: komanda, kura izcīnījusi pirmo vietu, tiek apbalvota ar kausu,
bet 1.-3. vietu ieguvēju komandu dalībniekus un treneri apbalvo ar medaļām un
diplomiem.
6.2. 1.-3. vietu ieguvēju komandas saņem simboliskas balvas:
1. vieta – 100 eiro;
2. vieta – 75 eiro;
3. vieta – 50 eiro.
6.3. Tiks pasniegtas arī speciālās balvas pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma.

VII. SACENSĪBU IZDEVUMI UN DALĪBAS MAKSA
7.1. Sacensību organizēšanas izdevumus sedz dalībnieku dalības maksa EUR 30.00
(trisdesmit eiro 00 centi) no katras komandas.
Dalības maksu var maksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu:
Iestādes nosaukums: Biedrība „Diagonāle”, reģ. Nr.40008254889
Adrese: Maskavas iela 322 - 411, Rīga, LV – 1057
Banka: Luminor banka
Konts: LV11RIKO0000084826116
7.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā
organizācija.

VIII. PIETEIKUMI
8.1 Dalība sacensībām jāpiesaka līdz 2022. gada 1, septenbrim. www.albatross.land
datorsistēmā (to var izdarīt tie, kuriem ir pielaide). Tie, kuri nokavējuši reģistrāciju, var

pieteikt dalību pa e-pastu: dambretes@gmail.com. Pieteikumā obligāti jānorāda
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un reģiona nosaukums.
8.2. Turnīra organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
8.3. Turnīra organizatori nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.
526 „Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību
publiskā pasākumā” prasības.
8.4. Turnīra organizatori nodrošina visu sacensību videotranslāciju internetā.
8.5. Pieteikumu dalībai biedrības “Diagonāle” sacensībās un čempionātos var atteikt MK
noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai", epidemioloģisku ierobežojumu dēļ, kā arī, ievērojot Eiropas Parlamenta
un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ja dalībnieks vai
nepilngadīgām personām viņu likumiskie aizbildņi, nepiekrīt dalībnieka datu (vārda,
uzvārda), sasniegumu, sacensību rezultātu publicēšanai un sacensību norises filmēšanai
vai fotografēšanai un to publicēšanai plašsaziņas līdzekļos. Pieteikumu dalībai var atteikt
arī tad, ja dalībnieks pēdējā gada laikā sacensībās vai čempionātos nav ievērojis
disciplīnu, nav pakļāvies sacensību vai čempionāta norises kārtībai, ar to radot
traucējumu sacensību vai čempionāta norisei atbilstoši nolikumam.

