Ropažu Sporta centrs

Ropažu novada dambretes turnīra
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt Ropažu novada iedzīvotāju vidū dambreti. Paaugstināt skolēnu pieredzi
dambretes spēlē sacensību apstākļos. Iesaistīt skolēnu vecākus dambretes grupas sacensību
aktivitātēs. Noskaidrot labākos spēlētājus 3 grupās: skolēni, vīrieši un sievietes.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2018. gada 14. aprīlī, plkst. 11.00, Ropažu Sporta centrā.
3. Dalībnieki.
Ropažu novadā dzīvojošie un strādājošie. Dalībnieku pieteikšanās, ierašanās un
reģistrācija no 10.30. sacensību vietā.
4. Sacensību vadība.
Organizē Ropažu Sporta centrs, sacensību galvenais tiesnesis Antra Valnere.
5. Sacensību izcīņas noteikumi.
Turnīrs notiek saskaņā ar dambretes sacensību noteikumiem Šveices vai riņķa sistēmā.
Izloze, sacensību kārtība, atkarībā no dalībnieku skaita, plkst.10.55. Sievietes un vīrieši,
bērni sacensības izspēlē vienā grupā.
6. Vērtēšana.
Par uzvaru spēlē – 2 punkti; neizšķirtu - 1 punkts, zaudējumu - 0 punkti. Uzvarētāju nosaka
pēc iegūto punktu skaita – augstāku vietu iegūst spēlētājs ar lielāku punktu skaitu. Vienāda
punktu skaita gadījumā augstāku vietu nosaka:
6.1.
savstarpējās spēles rezultāts;
6.2.
partiju papildspēle (neizšķirta gadījumā līdz 1. uzvarai).
Sievietes, vīrieši (pieaugušie) un bērni tiek vērtēti atsevišķās grupās (ja grupā mazāk kā 4
dalībnieki, tā tiek apvienota ar citu grupu).
7. Apbalvošana.
1.- 3.vietu ieguvēji katrā grupā saņem diplomus, medaļas un balvas.
8. Pieteikumi.
Vārdiskā pieteikšanās sacensību vietā līdz plkst.10.45. Nepilngadīgajiem, kuri nav interešu
izglītības dambretes grupas audzēkņi, nepieciešama vecāku atļauja dalībai sacensībās (
Skat. pielikumā)
9. Sacensību izdevumi.
Sacensību izdevumus: diplomi, balvas, telpas, inventārs - nodrošina Ropažu Sporta centrs.
Citus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā sedz
paši dalībnieki

Ropažu novada pašvaldības
Sporta centram
vārds, uzvārds ( māte vai tēvs)
dzīvesvieta

kontakti: tel. ............................
tel. ...........................
e- pasts saziņai .............................
IESNIEGUMS
1.

Lūdzu, ar 201... gada …. …., atļaut manam(ai)
datums

meitu/dēlu

skola … klase
.… .g. , ……………., Ropažu nov..
vārds uzvārds, skola, klase, dzimšanas gads, dzīvesvieta
piedalīties Ropažu novada …………………..
no plkst. ….līdz plkst.
sporta pasākuma nosaukums, norises vieta datums, nepilngadīgā dalības laiks no -lidz
2.
………… (atļauju/iebilstu) sacensību laikā fotografēt, filmēt manu bērnu un izmantot
fotogrāfijas un video sporta notikumu, pasākumu, un sporta veida atspoguļošanai,
popularizēšanai Ropažu mājas lapā, avīzēs, informatīvajos izdevumos, sociālajās vietnēs:

…….. 201. .
datums

____________________
vecāka/ aizbildņa paraksts

datums
*Dati par bērnu un vecākiem tiks izmantoti tikai personu datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā

