Apstiprināts ar LBF valdes lēmumu
2022.gada LATVIJAS TŪRE
NOLIKUMS

LBF Sporta tehniskā komisija (turpmāk – STK) pieņem un LBF Valde apstiprina
2022. gada Latvijas tūres (turpmāk – LT) nolikumu.
1. Norises laiks, vieta un kārtība
1.1. LT tiek organizēts 2022. gada ietvaros.
1.2. LT sastāv no 3 atsevišķiem posmiem dažādās Latvijas pilsētās un LT finālu
Rīgā. Katrā posmā tiek spēlētas 2 sesijas ar 22-26 sadalījumiem sesijā uz
mačpunktiem.
1.3. Ieskaites punktus katrā sesijā iegūst visi tajā piedalījušies spēlētāji, LT
summā tiek ieskaitīti visi iegūtie punkti, taču 2 sesijas ar mazāko iegūto
punktu skaitu tiek ņemtas ar koeficientu 0,25.
1.4. Punktus piešķir pēc sekojošas formulas, noapaļojot līdz veseliem skaitļiem:
1.5. Ieskaites punkti = pāra rezultāts mačpunktos / 1.vietas rezultāts mačpunktos x
1000
1.6. LT finālā iekļūst 18 pāri atbilstoši šādiem nosacījumiem:
1.7. 18 pāri ar lielāko kopīgo punktu summu. Pārus var izveidot brīvi, taču vismaz
vienā no posmiem abiem spēlētājiem ir jābūt spēlējušiem pārī. Vienāda
punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem pāris, kas piedalījies vairāk
turnīros, bet, ja turnīru skaits ir vienāds – pāris, kuram ir lielākā punktu
summa spēlējot kopā;
2. Organizācija un tiesāšana
2.1. Katru LT posmu organizē LBF akceptētais klubs/pārstāvis.
2.2. LT posmi tiek organizēti saskaņā ar šo Nolikumu un Sporta bridža kodeksu
(2017 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE[1]), kā arī uz LT attiecināmiem, ar
šo Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām
(WBF Regulations, Policies and Guidelines[2]).
2.3. LT katra atsevišķā posma tiesnesi ieceļ attiecīgā posma organizators.
3. Dalības maksa
3.1. Atbilstoši LBF nostādnēm skolēni LT turnīros spēlē bez maksas.
3.2. Dalības maksa par katru atsevišķo posmu ir attiecīgo posmu organizatoru
kompetencē.
4. Solīšanas sistēmas

4.1. Augsti nenaturālu sistēmu (HUM) un BROWN STICKER konvenciju
lietošana nav atļauta. Saskaņā ar WBF sistēmu politiku, par BROWN
STICKER netiek uzskatīts 2♦ atklājums MULTI.
4.2. Ir aizliegts blefot ar nenaturāliem atklājumiem.
4.3. Abiem pāra spēlētājiem jāspēlē viena un tā pati solīšanas un vista sistēma.
4.4. Atbildību par solīšanas sistēmas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem
uzņemas šo sistēmu izmantojošie spēlētāji. Šaubu gadījumā jākonsultējas pie
tiesneša pirms posma sākuma.
4.5. Gadījumos, kad tiesnesis konstatē neatļautu solīšanas sistēmu pielietojumu,
tam ir pienākums minēto solījumu pielietošanu aizliegt, piespriežot
kompensējošo rezultātu attiecīgajā sadalījumā.
5. Citi ierobežojumi
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. LT posmu dalībnieki, kuri regulāri kavē kārtas sākumu, var tikt sodīti ar sodu
līdz 25% no viena sadalījuma max rezultāta.
5.3. Pāris, kurš ir sabojājis sadalījumu (piemēram, kārtis ir ieliktas nepareizajās
sadaļās) tiek sodīts ar sodu 50% no viena sadalījuma max rezultāta.
5.4. Spēlēšanas vietā ir aizliegts:
5.4.1. smēķēt;
5.4.2. lietot alkoholiskos dzērienus;
5.4.3. spēles laikā lietot mobilos tālruņus, tai skaitā atnest līdz mobilo tālruni
ar ieslēgtu zvanu.
5.5. Gadījumā, ja jebkurš no minētajiem aizliegumiem tiks pārkāpts, dalībniekam
var tikt uzlikts disciplinārais sods līdz 50% no viena sadalījuma max
rezultātā, savukārt par atkārtotu pārkāpumu dalībnieks var tikt noņemts no
turpmākas dalības attiecīgajā LT posmā.
5.6. Par jebkuru nepakļaušanos LT posma tiesneša norādījumiem, LT posma
dalībnieks tiek sodīts ar sodu līdz 50% no viena sadalījuma max rezultāta. LT
posma tiesnesis drīkst atstādināt no turpmākās dalības LT posmā spēlētājus,
kas neievēro pieklājības un kārtības normas, atrodas pie spēles galda
pārmērīgā alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, rada apgrūtinājumus
oponentu normālai spēlei vai LT norisei.
5.7. Par soda piemērošanu lēmumu pieņem LT posma tiesnesis.
6. Korekcijas un apelācijas
6.1. Korekcijas laiks ir 30 minūtes no brīža, kad rezultāti ir kļuvuši pieejami
pārbaudei. Korekcijas laikā dalībnieks var pieteikt protestu pret nepareizi
BRIDGEMATE ievadītu rezultātu. Tiesnesis labo rezultātu, ja tam ir
objektīvs pamatojums (piem., acīmredzami nepareizi ievadīts izspēlētājs, otrā
pāra piekrišana).

6.2. Apelāciju par tiesneša lēmumu, kas ir pieņemts pie galda, var iesniegt 30
minūšu laikā pēc sesijas beigām. Drošības nauda apelācijas iesniegšanai ir
EUR 20. Drošības nauda var tikt ieturēta, ja apelācijas komisija uzskatīs, ka
apelācija ir acīmredzami nepamatota. Apelācijas komisija nepieciešamības
gadījumā tiek veidota no turnīra spēlētājiem. Apelācijas komisijas sastāvu
apstiprina LT posma tiesnesis, konsultējoties ar LT posma organizatoru.
7. LT fināls un apbalvošana
7.1. LT finālā tiek ņemts līdzi carry-over kā daļa no 1 maksimālā ieraksta finālā
(16 MP) atbilstoši šādiem nosacījumiem, noapaļojot līdz desmitdaļām:
7.1.1. (pāra punkti-pēdējā pāra punkti) / (1.pāra punkti-pēdējā pāra punkti) x
16;
7.2. Fināls tiek spēlēts pēc apļa sistēmas - katrs pāris ar katru spēlē trīs
sadalījumus. Fināls tiek spēlēts ar ekrāniem.
7.3. Fināla balvu fonds tiek veidots no:
7.3.1. fināla dalības maksas un izdevumu starpības (15 EUR no katra
dalībnieka, izņemot skolēnus (punkts 3.1.));
7.3.2. fiksētas summas no LBF budžeta, ja tāda tiks budžetā apstiprināta.

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

