
2021.gada Latvijas atklātais individuālais čempionāts sporta bridžā 

Nolikums 

 

LBF Sporta tehniskā komisija (turpmāk – STK) pieņem un LBF Valde apstiprina 2021.gada Latvijas 

atklātā individuālā čempionāta sporta bridžā nolikumu (turpmāk – Čempionāts). 

 

1. Norises laiks, vieta un kārtība 

 

1.1. Čempionāts tiek organizēts 2021.gada 18.decembrī. 

1.2. Pieteikšanās dalībai Čempionātā ir līdz 2021.gada 16.decembrim plkst. 20.00 LBF mājas lapā 

www.bridge.lv. 

1.3. Čempionāts tiek spēlēts viesnīcā Monika, Elizabetes iela 21, Rīga. 
1.4. Čempionāts sastāv no divām sesijām: 1.sesija – plkst.10:00, 2.sesija – plkst.15:30. 

1.5. Katrā sesijā tiek izspēlēti 24 sadalījumi. Laiks uz 3 sadalījumiem kārtā – 25 minūtes. Ja pēc šā 

laika beigām, nav sākta kāda sadalījuma izspēle, šis sadalījums var tikt pabeigts tikai ar 

tiesneša atļauju, kuram arī ir tiesības noņemt šo sadalījumu, kā arī piespriest kompensējošo 

rezultātu. 

1.6. Visi Čempionāta rezultāti tiek skaitīti MATCHPOINTS. 

 

2. Organizācija un tiesāšana 

 

2.1. Čempionātu organizē LBF. 

2.2. Čempionāts tiek organizēts saskaņā ar šo Nolikumu un Sporta bridža kodeksu (2017 LAWS 

OF DUPLICATE BRIDGE[1]), kā arī uz Čempionātu attiecināmiem, ar šo Nolikumu 

savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām(WBF Regulations, Policies and 

Guidelines[2]). 

2.3. Čempionāta tiesnesi ieceļ LBF. 

 

3. Dalības maksa 

 

3.1. Maksa par dalību Čempionātā ir Eur 10 no viena spēlētāja, ja izpildīts 3.3.punkta nosacījums. 

Pretējā gadījumā dalības maksa ir Eur 12. 

3.2. Junioriem un pensionāriem tiek piešķirta 50% atlaide. Skolēni spēlē bez maksas. 

3.3. Dalības maksa jāpārskaita uz LBF kontu Swedbankā LV20HABA0551006208627 ne vēlāk kā 

līdz 16.decembra 23:59. 

 

4. Solīšana 

 

4.1. Solīšana un vistošana notiek atbilstoši sistēmai, kas ir pievienota šim nolikumam kā pielikums. 

Spēlētāju pienākums nav obligāti lietot pielikumā aprakstītas konvencijas, ja vien solījumam 

ir kāda alternatīva, piemēram, divmastu iegājiena vietā var ieiet naturāli, ja viens masts ir 

ievērojami labāks nekā otrs. Jebkurš solījums ārpus sistēmas pamatā ir uzskatāms par naturālu. 

4.2. Spēlētāji nedrīkst pielietot citas konvencijas. Tomēr spēlētāja atkāpe no sistēmas, kas nav 

iepriekš saskaņota ar partneri, nevar būt par pamatu kompensējošā rezultāta piespriešanai, bet 

tikai soda uzlikšanai pārkāpējam. 

4.3. Solījumu alertēšana Čempionātā nenotiek. 

http://www.bridge.lv/undefined/
http://www.bridge.lv/stk-nolikumi/1583-latvijas-individulais-empionts-2014.html#_ftn1
http://www.bridge.lv/stk-nolikumi/1583-latvijas-individulais-empionts-2014.html#_ftn2


5. Citi ierobežojumi un sodi 

 

5.1. Saskaņā ar Sporta bridža kodeksu dalībniekam var tikt piemērots sods par jebkuru pārkāpumu, 

kurš nepamatoti paildzina vai apgrūtina spēli, sagādā neērtības citiem dalībniekiem, pārkāpj 

noteiktās procedūras vai piespiež piespriest kompensējošo rezultātu pie cita galda. 

5.2. Ne vēlāk, ka 5 minūtes līdz sesijas sākumam Čempionāta dalībniekiem jāieņem vietas pie 

galdiem. Nokavējuma gadījumā spēlētājs var tikt sodīts ar sodu līdz 25% no viena sadalījuma 

max rezultāta. 

5.3. Čempionāta dalībnieki, kuri regulāri kavē kārtas sākumu, var tikt sodīti ar sodu līdz 25% no 

viena sadalījuma max rezultāta. 

5.4. Spēlētājs, kurš ir sabojājis sadalījumu (piemēram, kārtis ir ieliktas nepareizajās sadaļās) tiek 

sodīts ar sodu 50% no viena sadalījuma max rezultāta. 

5.5. Spēlēšanas vietā ir aizliegts: 

5.5.1. smēķēt; 

5.5.2. lietot alkoholiskos dzērienus; 

5.5.3. spēles laikā lietot mobilos tālruņus, tai skaitā atnest līdz mobilo tālruni ar ieslēgtu zvanu; 

Gadījumā, ja jebkurš no minētajiem aizliegumiem tiks pārkāpts, dalībniekam var tikt uzlikts 

disciplinārais sods 50% no viena sadalījuma max rezultāta, savukārt par atkārtotu pārkāpumu 

dalībnieks var tikt noņemts no turpmākas dalības Čempionātā. 

5.6. Par jebkuru nepakļaušanos Čempionāta tiesneša norādījumiem, Čempionāta dalībnieks tiek 

sodīts ar sodu līdz 50% no viena sadalījuma max rezultāta. Čempionāta tiesnesis drīkst 

atstādināt no turpmākās dalības Čempionāta posmā spēlētājus, kas neievēro pieklājības un 

kārtības normas, atrodas pie spēles galda alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, rada 

apgrūtinājumus oponentu normālai spēlei vai Čempionāta norisei. 

5.7. Par soda piemērošanu lēmumu pieņem Čempionāta tiesnesis. 

 

6. Korekcijas un apelācijas 

 

6.1. Korekcijas laiks ir 15 minūtes no brīža, kad rezultāti ir kļuvuši pieejami pārbaudei. Korekcijas 

laikā dalībnieks var pieteikt protestu pret nepareizi bridžmeitā ievadītu rezultātu. Tiesnesis 

labo rezultātu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piem., acīmredzami nepareizi ievadīts 

izspēlētājs, citu šo sadalījumu spēlējošo spēlētāju piekrišana). 

6.2. Apelāciju par tiesneša lēmumu, kas ir pieņemts pie galda, var iesniegt 15 minūšu laikā pēc 

sesijas beigām. Drošības nauda apelācijas iesniegšanai ir 10 EUR. Drošības nauda var tikt 

ieturēta, ja apelācijas komitēja uzskatīs, ka apelācija ir acīmredzami nepamatota. Apelācijas 

komisija nepieciešamības gadījumā tiek veidota no turnīra spēlētājiem. Apelācijas komisijas 

sastāvu apstiprina Čempionāta tiesnesis, konsultējoties ar STK. 

 

7. Oficiālā valoda 

 

7.1. Oficiālā Čempionāta valoda ir latviešu. Ārvalstu tiesnesis savu pienākumu veikšanai lieto 

angļu un krievu valodu. 

7.2. Dalībnieki pie galda var komunicēt citā valodā pie nosacījumā, kad tam piekrīt visi pie galda 

esošie spēlētāji. 

 

8. Apbalvošana 

 

8.1. Čempionāta uzvarētājs iegūst Latvijas čempiona titulu. 

8.2. Pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar medaļām. 



9. Čempionāta organizatoriskā komiteja 

 

9.1. Čempionāta organizatoriskā komiteja ir STK. 

9.2. Nepieciešamības gadījumā STK ir tiesīga skaidrot un interpretēt šo Nolikumu. 

9.3. Grozījumus šajā Nolikumā var apstiprināt tikai LBF valde. 
 
 

[1] http://www.worldbridge.org/rules-regulations/2017-laws-of-duplicate-bridge/ 
 

[2] http://www.worldbridge.org/wbf-policies.aspx 

http://www.worldbridge.org/rules-regulations/2017-laws-of-duplicate-bridge/
http://www.worldbridge.org/wbf-policies.aspx
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NOLIKUMAM 
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SOLĪŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS 

Atklājumi 

1♣/♦ 11 – 21 HCP, 3+ ♣/♦ 

Pēc minora atklājuma pacēlums 2. līmenī forsē, bet 3. līmenī bloķē 

Jauns masts 2. līmenī rāda geima spēku 

Jauns masts 3. līmenī rāda invita (INV) spēku ar patstāvīgu mastu 
1♥/♠ 11 - 21 HCP, 5+ ♥/♠ 

1M – 3M= bloķējošs 

1M- 1NT = naturāli, neforsē 

1M- 2NT = vismaz INV ar fitu (atbildes - 3.līmenī=īsums, 4.līmenī=otrs masts, 

3NT=vienmērīgs, spēks vairāk par minimumu, bet neforsē) 

Jauns masts 3. līmenī rāda INV spēku ar patstāvīgu mastu 

1NT 15 – 17 HCP, vienmērīgs 

2♣ STAYMAN 

2♦ = nav mažora četrinieku 

2♥ = 4k.♥, iespējams arī 4 k.♠ 

2♠ = 4k.♠, nav 4k.♥ 

2♦/♥ transfēri uz mažoru 

2♠ transfērs uz ♣ 

2NT NAT 

3♣ transfērs uz ♦ 

2♣ geims no rokas vai tuvu tam 

2♦=0 – 7 HCP jebkurš sadalījums, pārējās atbildes 8+ HCP, NAT 

2♦/♥/♠ 6+♦/♥/♠, 6 – 10 HCP 

Jauns masts forsē līdz geimam, ja vien šis masts pēc tam netiek atkārtots. 

2NT jautājums par minimumu vai maksimumu, uz kuru atbildēs ar minimumu tiek atkārtots 

masts, bet ar maksimumu tiek solītas vērtības NAT vai 3NT. 

Masta pacēlums 3. līmenī neforsē. 
2NT 20 – 21 HCP, vienmērīgs 

3♣ STAYMAN 

3♦ = nav mažora četrinieku 

3♥ = 4 k.♥, iespējams arī 4♠ 

3♠ = 4 k. ♠ 

3♦/♥ transfēri uz mažoru 

3NT NAT 

3♣/♦/♥/♠ Bloks 7(6)+, 6 – 10 HCP 

Jauns masts forsē, parasti rāda vērtības 

3NT Pilns minors, bez aiztures blakus 

4♣ un 5♣ pie partnera garuma, 4 ♦ = šlema interese, 4♥/♠ = NAT, NF 

4♣/♦ Bloks 8(7)+, 6 – 10 HCP 

4♥/♠ = NAT, NF, cits jauns masts forsē, parasti CUE 



KOPĒJIE PRINCIPI 

- Jauns masts forsē uz riņķi 

- Atbilde 2. līmenī forsē geimu, ja vien pēc tam masts netiek atkārtots vai solīts 2NT 

- 4.masts forsē geimu 

- Uz jebkuru oponentu atklājumu līdz 4♥ ieskaitot, DBL ir izsaucoša = 12 – 15 parasti ar 

vismaz 3 kārtīm citos mastos vai 16 + HCP, kas neatbilst iegājienam 1NT (skatīt sadaļu 

„Iegājieni”). 

Divpusējā solīšana 

- Forsē solījums 1.līmenī, 3.līmenī, pretinieka masts, masts ar lēcienu un negatīvā DBL 

- Negatīvās DBL tiek spēlētas uz visiem pretinieka iegājieniem līdz 3♠ ieskaitot, izņemot 1NT 

un 2NT. 

Vists 

- Gājieni tieši, t.i., no figūrām ar vecāko, no 3 un vairāk mazajām kārtīm ar otro vai ceturto 

no augšas, no divām mazām kārtīm – ar vecāko. 

- Signāli apgriezti, t.i., pamudina ar mazu kārti un noliedz ar lielu, pāra skaitu rāda, nometot 

mazo un pēc tam lielo. 

- Ja nav kārtis gājiena mastā, tad mazas kārts nometiens signalizē vērtības šajā mastā, bet 

lielas kārts nometiens vērtību neesamību šeit. 

Šlema solīšana 

- CUE = visi pēc kārtas, bet 5. līmenī tikai 1.klases 

- Dubultleciens jaunā mastā ir splinteris (vismaz labs 4kāršu fits ar īsumu solītajā mastā un 

atklājuma spēku) 

- Jautājums par dūžiem 4NT (RKCB 1430, trumpes K arī tiek skaitīts kā dūzis) 

Atbildes: 5♣ = 1 vai 4 dūži; 5♦ = 0 vai 3 dūži; 5♥ = 2 dūži, nav trumpja dāma; 5♠ = 2 dūži, 

ir trumpja dāma 

- Ja oponenti ieiet uz 4NT solījumu, tad Pass = 1 vai 4 dūži; DBL/RDBL = 0 vai 3 dūži; +1 = 

2 dūži, nav trumpja dāma; +2 = 2 dūži, ir trumpja dāma 

 

Iegājieni 

- Solījums mastā = NAT, 8 – 15 HCP 

- 1NT = NAT, 15 – 17 HCP ar aizturi oponentu mastā 

- Divmastu iegājieni (MICHAEL’S): 

o Uz minora atklājumu: 
▪ 2m = mažori 

▪ 2NT = 5♥ un 5 otrā minorā 

▪ 3♣ = 5♠ un 5 otrā minorā 

o Uz mažora atklājumu: 
▪ 2 mažorā = 5 otrā mažorā un 5 minorā 

▪ 2NT = 5 - 5 minoros 

- Iegājieni uz 1NT (DONT): 

o DBL = vienmastnieks, prasa partneri nosolīt 2♣; 

o solījumi 2. līmenī no 5-4: 2♣= ♣ un cits masts, 2♦=♦ un mažors 2♥= abi mažori 


