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2022.gada Latvijas atklātais pāru čempionāts sporta bridžā skolēniem (U-20) 

NOLIKUMS 

LBF Sporta tehniskā komisija (turpmāk – STK) pieņem un LBF Valde apstiprina  2022.gada Latvijas 

atklātā pāru čempionāta sporta bridžā skolēniem (U-20), turpmāk  tekstā Čempionāts, nolikumu.  

1. Norises laiks, vieta un kārtība  

1.1. Čempionāts tiek organizēts 2022.gada 11.martā, pirmās sesijas sākums  10.00.  

1.2. Pieteikšanās ir līdz 2022.gada 9.martam 20.00 LBF mājas lapā  www.bridge.lv.  

1.3. Čempionāts tiek spēlēts kafejnīcā Dainas, Tīnūžu šoseja 3c, Ikšķile.  

 

2. Čempionāta organizācija  

2.1. Čempionātu organizē LBF sadarbībā ar OBK.  

2.2. Čempionātā var piedalīties pāri, kuru sastāvā abi spēlētāji ir skolēni (U-20,  dzimuši 2002.gada 

1.janvārī vai vēlāk).  

2.3. Čempionāts sastāv no 2 sesijām. Katrā sesijā tiek izspēlēti 21-24 sadalījumi. 2.4. Rezultāti tiek 

skaitīti MATCHPOINTS.  

2.4. Uz spēli vienā raundā, kas sastāv no diviem (trim) sadalījumiem, tiek dots  laiks 17 (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.  

2.5. Čempionāta organizētājs nosaka atbildīgo personu, kas organizē valstī noteikto 

epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu saskaņā ar spēkā esošo Ministru Kabineta 

(turpmāk tekstā MK) 2020. gada 9. jūnija noteikumu nr. 360“Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” redakciju. 

 

3. Čempionāta tiesāšana  

3.1. Čempionāta tiesnesi ieceļ LBF  

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

OF DUPLICATE BRIDGE1), kā arī uz Čempionātu  attiecināmiem, ar šo Nolikumu 

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

Guidelines2).  

 

4. Dalības maksa 

4.1. Dalība Čempionātā ir bez maksas. 

 

5. Solīšanas sistēmas  

5.1. Augsti nenaturālu sistēmu (HUM) un BROWN STICKER konvenciju  lietošana nav atļauta. 

Saskaņā ar WBF sistēmu politiku, par BROWN  STICKER netiek uzskatīts 2♦ atklājums 

MULTI. 

5.2. Ir aizliegts blefot ar nenaturāliem atklājumiem.  

5.3. Abiem pāra spēlētājiem jāspēlē viena un tā pati solīšanas un vista sistēma. 5.4. Atbildību par 

solīšanas sistēmas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem  uzņemas šo sistēmu izmantojošie 

spēlētāji. Šaubu gadījumā jākonsultējas pie  tiesneša pirms Čempionāta sākuma.  

 

6. Citi ierobežojumi un sodi 

6.1. 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.  

6.2. Spēlēšanas vietā ir aizliegts:  

6.2.1. smēķēt; 

 
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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6.2.2. lietot alkoholiskos dzērienus;  

6.2.3. 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.  

6.3. Par soda piemērošanu lēmumu pieņem Čempionāta tiesnesis.  

 

7. Korekcijas un apelācijas  

7.1. 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, otrā pāra  piekrišana).  

7.2. Apelāciju par tiesneša lēmumu, kas ir pieņemts pie galda, var iesniegt 30  minūšu laikā pēc 

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

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

 

8. Oficiālā valoda  

8.1. Oficiālā Čempionāta valoda ir latviešu.  

8.2. Dalībnieki pie galda var komunicēt citā valodā pie nosacījuma, ka tam piekrīt  visi pie galda 

esošie spēlētāji. 

 

9. Apbalvošana  

9.1. Čempionāta uzvarētāji iegūst Latvijas čempiona titulu. 

9.2. Pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar medaļām. 

 

10. Čempionāta orgkomiteja 

10.1. Čempionāta orgkomiteja ir STK. 

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

10.3. Grozījumus šajā Nolikumā var apstiprināt tikai LBF valde. 


