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Jauktās izlases veidošana 2022.-2023.gadam
NOLIKUMS
1. Latvijas jaukto izlasi sporta bridžā (turpmāk - Izlase) veido LBF valdes atlases kārtībā apstiprināta
komanda, kurai ir šajā nolikumā paredzētas pilnvaras komandas sastāva noteikšanā un kura
nodrošina Izlases finansējumu. Nepieciešamības gadījumā LBF Sporta tehniskā komisija (STK) ir
tiesīga skaidrot un interpretēt šo Nolikumu.
2. Pieteikšanās termiņš un dalības maksa
2.1. Komandām, kuras pretendē uz Izlasi, pieteikšanās termiņš ir līdz 2021.gada 27.decembrim
plkst. 22.00 LBF mājas lapā www.bridge.lv. Ja līdz šim termiņam nav pieteikusies neviena
komanda, tad LBF valde 2 nedēļu laikā pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu vai citiem
grozījumiem atlases nolikumā.
2.2. Katrā komandā var būt 4-6 spēlētāji, viens no tiem ir komandas kapteinis. Katrā pārī spēlēšanas
brīdī ir viena sieviete un viens vīrietis.
2.3. Piesakoties atlasei, komandām līdz 2021.gada 27.decembrim ir jāiemaksā dalības maksa
240 EUR (Divi simti četrdesmit euro) LBF kontā. Par šādu iemaksu uzskatāms arī komandas
veikts mērķa ziedojums.
3. Izlases sastāva noteikšanas kārtība
3.1. Atlases sacensības notiek tad, ja vairākas komandas ir izpildījušas punktā 2 noteiktās saistības.
3.2. Izlasi nosaka pieteikušos komandu savstarpējo atlases sacensību rezultātā 2022.gada janvārī.
3.3. Ja atlasi uzvar komanda, kuras sastāvā ir 4 vai 5 spēlētāji, tā pēc savas izvēles var papildināt
sastāvu līdz 5-6 dalībniekiem.
4. Izlases tiesības un pienākumi
4.1. Izlasei ir pienākums sagatavoties dalībai 2022.gada Eiropas jaukto pāru komandu
čempionātam, tai skaitā nodrošināt finansējumu Izlases sagatavošanās posmā un Eiropas
čempionātā, kā arī Pasaules čempionātā, ja Izlase tam kvalificējas.
4.2. Izlase iegūst tiesības uz Latvijas pārstāvēšanu visos EBL un WBF rīkotajās jaukto komandu
sacensībās, kā arī jaukto komandu sacensībās, kurās uzaicinājumu piedalīties saņem Latvija.
4.3. Izlasei ir tiesības pārstāvēt Latviju no brīža, kad LBF valde ir apstiprinājusi šīs Izlases tiesības,
līdz 2024-2025 gada jauktās izlases izveidošanai, kā arī sacensībās kurām kvalificējusies šinī
laikā.
4.4. Ja Izlase nepilda savus pienākumus, LBF valde var pieņemt lēmumu par Izlases tiesību
izbeigšanos.
4.5. Ja kāds no Izlases dalībniekiem piesakās dalībai un izcīna tiesības pārstāvēt Latviju Open izlasē,
tad Izlases kapteinis ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem piesaistīt Izlasei papildus spēlētāju(s) vai
pāri(us). Šāda izlases dalībnieku nomaiņa ir atļauta tikai sacensībām, kas vienlaicīgi notiek
Jaukto pāru un Open izlasēm.
5. Komandu sastāvu veidošanas kārtība
5.1. Komandu sastāvā atlasē un Izlasē var piedalīties Latvijas spēlētāji, kuri ir reģistrēti LBF, EBL
vai WBF un iekļauti LBF sportistu reģistrā.
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5.2. Citi komandas dalībnieki (treneri, NPC u.c., ja tādi ir) var būt jebkuras valsts pilsoņi.
5.3. Visā atlases posmā viens spēlētājs var pārstāvēt tikai vienu komandu.
6. Atlases sacensību norises kārtība un rezultātu aprēķināšana
6.1. Atlases sacensības norisināsies 2022.gada 8-9.janvārī.
6.2. Atlases sacensībās komandas spēlē katra ar katru 16-24 sadalījumu mačus un rezultātu izsaka
VP (VP skala 20-0). Atlases sacensībās katrai komandai jānospēlē vismaz 96 sadalījumi.
6.3. Turnīra formāts, ja piesakās:
6.3.1. divas komandas - 5x20 sadalījumu mači;
6.3.2. trīs komandas – 3x16 sadalījumu mači katrai ar katru;
6.3.3. četras komandas – 2x16 sadalījumu mači katrai ar katru;
6.3.4. piecas un vairāk komandas – kopējam nospēlēto sadalījumu skaitam jābūt 96 – 120.
6.4. Vienāda VP gadījumā uzvarētāja ir komanda ar lielāko +/- IMP skaitu. Ja arī IMP ir vienādi,
tad tiek noteikta 4 sadalījumu pārspēle līdz brīdim, kamēr kāda komanda iegūst pārsvaru.
6.5. Konsensa gadījumā starp komandām vai situācijā, kad kādas komandas dalībnieks/i
epidemioloģisko ierobežojumu dēļ nevar piedalīties klātienes atlasē STK var izvērtēt un LBF
valde apstiprināt citu, komandu piedāvātu, sportiskās atlases variantu, kas pēc apjoma
neatpaliek no šajā nolikumā noteiktā.
7. Izlases finansējums
7.1. Starpība starp komandu iemaksātajām summām atlasei un visiem ar atlases sacensību
organizēšanu saistītajiem izdevumiem, tiks novirzīta Izlases budžetā.
7.2. Izlasei ir jāsedz visas papildus izmaksas, ja tādas rodas.
7.3. Izlases veiktās iemaksas LBF kontā tiek izmantotas tikai un vienīgi Izlases vajadzībām, bet
punkta 4.4 gadījumā tiek ieskaitītas vispārējā LBF budžetā.
7.4. Ja Izlase 2022.gada Eiropas jaukto komandu čempionātā izcīna tiesības startēt Pasaules jaukto
komandu čempionātā, LBF sedz Izlasei dalības maksu 2023.gada Pasaules jaukto komandu
čempionātā.
7.5. Ja Izlasei ir bijuši augsti sasniegumi, par kuriem Valsts ir piešķīrusi papildus finansējumu LBF,

tad visi šie līdzekļi tiek novirzīti Izlases vajadzībām.

