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Latvijas izlases sporta bridžā veidošana 2022.-2023.gadam 

NOLIKUMS 

1. Latvijas izlases sporta bridžā (turpmāk - Izlase) atlases pamatprincips ir pāru atlase. Atlases 

rezultātā tiek noteikti divi pāri, kuriem ir šajā nolikumā paredzētas pilnvaras komandas sastāva 

noteikšanā no 2022.gada 1. aprīļa līdz 2023.gada 31.decembrim un kuri nodrošina Izlases 

finansējumu gadījumā, ja LBF finansējums nav pietiekošs. Nepieciešamības gadījumā LBF Sporta 

tehniskā komisija ir tiesīga skaidrot un interpretēt šo Nolikumu. 

 

2. Atlases cikls un pieteikšanās kārtība 

 

2.1. Pretendēt uz Izlasi var ikviens spēlētājs (turpmāk - Pretendents), saskaņā ar Pasaules Bridža 

Federācijas (WBF) nolikumiem par atbilstību (http://worldbridge.org/eligibility-

regulations.aspx) un Eiropas Bridža Līgas (EBL) Atbilstības Kodu 

(http://www.eurobridge.org/eligibility-code.aspx). 

2.2. Ārvalstu spēlētājus akceptē STK ar atsevišķu lēmumu.  

 

2.3. Atlases cikla periods ir no 2020.gada 1.janvāra līdz pēdējam ieskaites turnīram 2022.gadā. 

(2022.gada martā). 

 

2.4. Ikviens spēlētājs, kurš atlases ciklā ir ieguvis atlases punktus (AP), atbilst šī nolikuma punktā 

2.1.minētajām prasībām un ir kāda LBF kluba biedrs vai nomaksājis licenci visā atlases ciklā, 

kļūst par Pretendentu. 

 

2.5. STK uztur un publicē interneta vietnē www.bridge.lv aktuālo Pretendentu AP punktu tabulu. 

Pretendenti tiek iekļauti tabulā līdz ar pirmā AP punkta iegūšanu jebkurā ieskaites turnīrā. 

 

3. Atlases punktu iegūšanas kārtība 

 

3.1. Atlases cikla laikā AP tiek piešķirti individuāli katram Pretendentam. 

 

3.2. AP spēlētājs iegūst summējot: 

3.2.1. spēlētāja aktuālo kategoriju LBF klasifikācijā (maksimums 20AP par titulu 

“Starptautiskais meistars”) pēc pēdējā ieskaites turnīra. 

3.2.2. 2022.gadā iegūtās Nacionālās Meistarballes (NMB) Latvijas Komandu Čempionātos 

(LKČ un Latvijas IMP čempionātā) attiecībā 1NMB=2AP 

3.2.3. Citos turnīros iegūtās NMB 2020., 2021.gadā un 2022.gadā līdz 28.februārim attiecībā 

1NMB=1AP 

3.2.4. 2019.gadā iegūtos AP ar koeficientu 0,25 (izņemot turnīrus, kuri norisinājās pēc Izlases 

atlases turnīra, kuriem piemērojams koeficients 0,5) 

3.2.5. Iegūtos AP šajā nolikumā noteiktajos ieskaites turnīros. 

 

3.3. 2020.gadā iegūtajiem AP kopvērtējumā tiek piemērots koeficients 0,5 

 

4. Ieskaites turnīri un iegūstamo atlases punktu skaits 

 

4.1. Kā ieskaites turnīri tiek noteikti: 

http://worldbridge.org/eligibility-regulations.aspx
http://worldbridge.org/eligibility-regulations.aspx
http://www.eurobridge.org/eligibility-code.aspx
http://www.bridge.lv/
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4.1.1. 2019.gada Igaunijas pāru kauss (Eesti paaride karikaturniirid) 

4.1.2. 2020.gada Latvijas IMP čempionāts 

4.1.3. 2020.gada Igaunijas pāru kauss (Eesti paaride karikaturniirid) 

4.1.4. 2021.gada Latvijas pāru čempionāts MIN/MAX  

4.1.5. 2021.gada Igaunijas pāru kauss (Eesti paaride karikaturniirid)  

4.1.6. 2021.gada Izlases atlases turnīrs. 

4.1.7. 2022.gada Latvijas IMP čempionāts. 

 

4.2. Katrā ieskaites turnīrā maksimāli iegūstamais AP skaits ir 60, bet, ja nospēlēto sadalījumu 

skaits turnīrā ir mazāks par 72, tad maksimāli iegūstamais AP skaits ir 40. 

 

4.3. AP ieskaites turnīros piešķir pēc sekojošas formulas: 

4.3.1. Turnīros uz IMP AP tiek piešķirti Pretendentiem, kuri kopvērtējumā ieguvuši pozitīvu 

rezultātu: 

AP = pāra rezultāts / (augstākais LV spēlētāja rezultāts) x (maksimāli iegūstamo AP 

skaits) 

4.3.2. Turnīros uz VP vai MP AP tiek piešķirti Pretendentiem, kuri kopvērtējumā ieguvuši 

vismaz vidējo VP vai MP skaitu (1.vietas rezultāts + pēdējās vietas rezultāts) x 0,5, bet ne 

mazāk kā 50% MP gadījumā) : 

AP = (pāra rezultāts – vidējais rezultāts) / (augstākais LV spēlētāja rezultāts – vidējais 

rezultāts) x (maksimāli iegūstamo AP skaits) 

 

4.4. Turnīrā iegūtais AP skaits tiek noapaļots līdz 1 decimāldaļai aiz komata. 

  

5. Izlases veidošana 

5.1. Lai pāris varētu kvalificēties dalībai Izlasei, spēlētājiem pārī jābūt nospēlējušiem vismaz viens 

no 4.1.punktā minētajiem turnīriem vai vismaz 51% no katra spēlētāja spēlētajiem segmentiem 

2022.gada LKČ finālā. Pāra reitingu nosaka summējot abu spēlētāju AP skaitu.  

5.2. Izlases atlases turnīru organizē LBF vai LBF sadarbībā ar Igaunijas Bridža Federāciju. 

5.3. Piesakoties uz Izlasi, pāris apliecina savu gatavību segt izdevumus, kas saistīti ar viņu dalību 

Izlases turnīros. 

5.4. Pēc pēdējā ieskaites turnīra beigām Pretendenti 2 nedēļu laikā piesakās uz Izlases startu  

Eiropas bridža čempionātā  reģistrējot pāri LBF mājaslapā. Ja divu pāru kopējais reitings ir 

vienāds, tad augstāku vietu iegūst tas pāris, kurš ieguvis vairāk AP spēlējot kopā. 

5.5. Reģistrācija uz citiem turnīriem tiks izziņota vismaz 3 mēnešus pirms turnīra vai brīdī, kad 

LBF saņem ielūgumu, pirms katra turnīra, kurā iespējama Izlases pārstāvniecība. 
5.5.1. Izņēmums ir gadījums, kad noteikts Izlases sastāvs ir kvalificējies turnīram. Šādā 

gadījumā Izlases sastāvam, kas kvalificējies ir tiesības pārstāvēt Izlasi arī turnīrā uz ko tas 

kvalificējies. 
5.6. Katrs Pretendents  piesakoties uz noteiktu turnīru drīkst reģistrēties tikai vienā pārī. 
5.7. Izlase sastāv no diviem pāriem ar augstāko kopējo reitingu un šo pāru brīvi izraudzīts trešais 

pāris no pāriem, kas atbilst 5.1.punktā minētajiem kritērijiem un reģistrējušies uz Izlasi šim 

turnīram. 

5.8. Ja uz konkrētu turnīru nepiesakās vismaz 3 pāri vai arī pietiekušies pāri nespēj izveidot Izlasi, 

tad šis nolikums zaudē spēku un LBF var piedāvāt citu Izlases atlases formu. 

5.9. Attiekšanās gadījumā pārstāvēt Izlasi viena konkrēta turnīra cikla ietvaros, Pretendents 

nezaudē tiesības pārstāvēt Izlasi citā turnīrā šā cikla ietvaros.  

5.10. Izlases kapteinis tiek izraudzīts no pāra ar augstāko kopējo reitingu, vai savādāk, ja 

Izlases dalībnieki par to vienojas. 
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6. Pārejas noteikumi 

6.1. Ja nākošajam atlases ciklam tiek piemērots šāds atlases princips, tad tiek ņemti vērā 3 gadu 

rezultāti, pie kam 2021.gadā iegūtie AP ar koeficientu 0,25, 2022.gadā ar koeficientu 0,50, un 

2023.gadā ar koeficientu 1. 

6.2. Ja nepārvaramas varas ietekmē nav iespējams norisināties diviem vai vairāk no 4.1.punktā un 

3.2.2.punktā minētajiem turnīriem, LBF valde var lemt par papildus turnīra(-u) pievienošanu 

atlases periodam. 


