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2022. gada Latvijas atklātais pāru čempionāts sporta bridžā jauktajiem pāriem 

NOLIKUMS 

 

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

Latvijas atklātā pāru čempionāta sporta bridžā jauktajiem pāriem (MIXED) nolikumu (turpmāk 

– Čempionāts). 

1. Norises laiks un vieta 

1.1. Čempionāts tiek organizēts 2022. gada 10.septembrī. Sākums plkst.10.00.  

1.2. Pieteikšanās ir līdz 2022. gada 8.septembra plkst.23.59 LBF mājas lapā www.lvbridge.lv. 

1.3. Spēles vieta vēl tiks precizēta. 

2. Čempionāta organizēšana 

2.1. Čempionātu organizē LBF. Čempionāta organizācijas komiteja ir STK. 

2.2. Čempionāts tiek organizēts saskaņā ar šo Nolikumu un SPORTA BRIDŽA KODEKSU 

(2017 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE [1]), kā arī uz Čempionātu attiecināmiem, ar šo 

Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām (WBF Regulations, 

Policies and Guidelines [2]). 

2.3. Čempionāta tiesnesi ieceļ LBF. 

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

3. Čempionāta dalībnieki un norise  

3.1. Čempionātā var piedalīties pāri, kuru sastāvā ir viens vīrietis un viena sieviete. 

3.2. Tiek noteikts, ka pie galda sievietes ieņem S vai E pozīcijas, bet vīrieši – N vai W. 

3.3. Čempionāts sastāv no 2 sesijām. Katrā sesijā tiek izspēlēti 24 sadalījumi. 

3.4. Rezultāti tiek skaitīti MATCHPOINTS. 

3.5. Uz spēli vienā kārtā, kas sastāv no diviem sadalījumiem, tiek dots laiks 17 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. 

3.6. Tiesnesis, saskaņojot ar STK, ir tiesīgs mainīt spēlējamo sadalījumu skaitu sesijā vai kārtā 

pirms turnīra sākuma, nosakot, ka izmaiņas nav lielākas kā 20% no kopējā paredzētu 

sadalījumu skaita un nesamazina turnīra klasi. 
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4. Dalības maksa 

4.1. Maksa par dalību Čempionātā vienam spēlētājam ir : 

 4.1.1. EUR 15.00, maksājot ar pārskaitījumu; 

 4.1.2. EUR 18.00, maksājot Čempionāta norises vietā. 

4.2. Junioriem un pensionāriem tiek piešķirta 50% atlaide. Skolēni spēlē bez maksas. 

4.3. Dalības maksa jāpārskaita uz LBF kontu Swedbankā LV20HABA0551006208627 ne 

vēlāk, kā līdz 8. septembra 23.59. 

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. 

5.5. Gadījumos, kad Čempionāta tiesnesis konstatē neatļautu solīšanas sistēmu pielietojumu, 

tam ir pienākums minēto solījumu pielietošanu aizliegt, piespriežot kompensējošo rezultātu 

attiecīgajā sadalījumā. 

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: 

✓ smēķēt; 

✓ lietot alkoholiskos dzērienus; 

✓ 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.  
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6.3. Čempionāta dalībnieki, kuri regulāri kavē kārtas sākumu, var tikt sodīti ar sodu līdz 25% 

no viena sadalījuma max rezultāta. 

6.4. Pāris, kurš ir sabojājis sadalījumu (piemēram, kārtis ir ieliktas nepareizajās sadaļās), tiek 

sodīts ar sodu 50% no viena sadalījuma max rezultāta. 

6.5. Par jebkuru nepakļaušanos Čempionāta tiesneša norādījumiem, Čempionāta dalībnieks 

tiek sodīts ar sodu līdz 50% no viena sadalījuma max rezultāta. Čempionāta tiesnesis drīkst 

atstādināt no turpmākās dalības Čempionāta 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 Čempionāta norisei 

6.6. Par soda piemērošanu lēmumu pieņem Čempionāta tiesnesis. 

7. Korekcijas un apelācijas 

7.1. Korekcijas laiks ir 30 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 15. Drošības nauda var tikt 

ieturēta, ja apelācijas komiteja 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, ja 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. 

9.3. Spēlētāji, kas ir pirmās vietas ieguvēji, kas ir LBF, kā arī citu valstu oficiālo sporta 

bridža federāciju, reģistrēti spēlētāji (katrs atsevišķi), iegūst tiesības nemaksāt dalības maksu, 

lai piedalītos 2023.gada Latvijas atklātajā pāru čempionātā sporta bridžā jauktajiem pāriem. 

 

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

[2]http://www.worldbridge.org/wbf-policies.aspx 
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