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Rīgas čempionāts sporta bridžā 

N O L I K U M S 
 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Popularizēt sporta bridžu kā sporta veidu un aktīvās atpūtas sastāvdaļu. 

2. Dot iespēju sporta bridža interesentiem piedalīties sacensībās un celt kvalifikāciju.  

3. Noskaidrot Rīgas pilsētas spēcīgākos sportistus. 

 

II. Laiks un vieta 

4. Sacensības Rīgas čempionāts sporta bridžā (turpmāk nolikumā – sacensības) notiek 

2023. gada 22. aprīlī. Sacensību sākums pulksten 10.00 un norisinās viesnīcas 

“Radisson Blu Daugava Hotel”, Kuģu iela 24, Rīga telpās (turpmāk – Sacensību norises 

vieta). 

 

III. Organizatori 

5. Sacensības organizē Latvijas Bridža federācija, sadarbībā ar Rīgas bridža klubiem. 

6. Atbildīgā persona par sacensību norisi  - Kārlis Rubins. 

 

IV. Dalībnieki 

7. Sacensībās piedalās Rīgas, kā arī citu Latvijas pilsētu un ārzemju bridžisti (turpmāk 

– dalībnieki). Dalībnieki netiek iedalīti speciālās grupās. 

 

V. Sacensību norise, noteikumi 

8. Pieteikšanās un spēlēšana sacensībās ir pa pāriem. 

9. Pāru turnīrs sastāv no divām sesijām: 1.sesijas sākums plkst.10:00, 2.sesijas sākums 

plkst.15:00.  

10. Pāru turnīrā katrā sesijā tiek izspēlēti 20-24 sadalījumi.  

11. Sacensības tiek organizētas saskaņā ar šo Nolikumu un Sporta bridža kodeksu (2017 

LAWS OF DUPLICATE BRIDGE), kā arī uz sacensībām attiecināmiem, ar šo 

Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām (WBF 

Regulations, Policies and Guidelines). 

 

 

 

 

 



VI. Tiesneši, vērtēšana 

12. Pāru turnīra rezultāti tiek skaitīti pēc MATCHPOINTS sistēmas. 

13. Pāru turnīra rezultātus nosaka, summējot abu sesiju rezultātus un tos izsakot 

procentos. 

14. Sacensību tiesnesi nozīmē Latvijas bridža federācija nedēļu pirms sacensību 

sākuma. 

 

VII. Protesti 

15. Sadalījumu korekcija ir iespējama 15 minūtes pēc sesijas rezultātu paziņošanas un 

izdruku pielikšanas. 

16. Nepieciešamības gadījumā sacensību tiesnesis izveido apelācijas komisiju, kurai 

dalībnieki var iesniegt protestus. 

 

VIII. Apbalvošana 

17. Pirmās trīs vietas pāru turnīrā tiek apbalvotas ar medaļām, papildus tiek piešķirtas 

speciālbalvas dažādās kategorijās. 

 

IX. Pieteikšanās 

18. Pieteikšanās dalībai sacensībās ir līdz 2022.gada 20. aprīļa plkst. 23.00 LBF mājas 

lapā www.bridge.lv. 

 

X. Dalības maksa 

19. Maksa par dalību turnīrā ir EUR 15,- no viena spēlētāja, junioriem un pensionāriem 

dalības maksa ir EUR 5,- no viena spēlētāja. 

 

XI. Papildus informācija 

20. Papildus informācija pie Kārļa Rubina (k.rubins@inbox.lv / 29724610). 
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