NOLIKUMS
Pierīgas novadu 2016.gada sporta spēļu sacensībām dambretē
1. Mērķis un uzdevumi.
 popularizēt dambretes spēli Pierīgas novados.
 noskaidrot labākās komandas un individuālos spēlētājus Pierīgas novados.
2.Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2016.gada 20.februārī Salaspils sporta namā (Smilšu
Sacensību sākums plkst. 13.00.

ielā 1, Salaspils).

3. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes dibinātāju – novadu
iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), novadā pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un
LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību (juridiskā adrese attiecīgās pašvaldības teritorijā)
biedri (kluba biedrs ne mazāk kā 2 mēnešus).
Tiesības piedalīties sacensībās ir arī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
dibināšanā neiesaistīto novadu komandām, saskaņojot dalību ar minēto iestādi un
apmaksājot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē
apstiprinātās dalības maksas.
Komandas sastāvā 4 dalībnieki (vismaz 1 sieviete). Sacensībās startē 2000.gadā dzimušie un
vecāki dalībnieki. Ir atļauts pieteikt vienu jaunāku dalībnieku.
Komandas sastāvā drīkst pieteikt vienu leģionāru (viesdambretistu).
4. Sacensību norise.
Sacensības notiek pēc LR dambretes federācijas noteikumiem. Sacensības ir komandu.
Sacensību izspēles sistēmu nosaka galvenais tiesnesis sacensību dienā atkarībā no ieradušos
komandu skaita.
Ja komandas sastāvā vairākas sievietes, tās piedalās spēlē pie noteikta galdiņa sacensībās starp
vīriešiem.
Par uzvaru spēlē starp komandām (ierakstot mazos punktus) un pie „galdiņa” – 2 punkti, par
neizšķirtu – 1 punkts, par zaudējumu – 0 punkti.
5. Vietu noteikšanas kritēriji.
 izcīnīto „lielo” punktu skaits (komandām);
 izcīnīto „mazo” punktu skaits (komandām un individuāli);
 savstarpējā spēle (komandām un individuāli);
 uzvaru skaits (komandām un individuāli);
 labākie rezultāti pie 1.,4.,2.,3.galdiņa (komandām);
 koeficients (individuāli un komandām);
 blicturnīrs-papildsacensība līdz pirmajai uzvarai, kur laika kontroli nosaka tiesnesis.
6. Pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi - līdz 17.februārim plkst. 14.00 Tadeušam Tračumam, mob. tel.
29471145, e-pasts: tadeuss.t@inbox.lv Vārdiskie pieteikumi – sacensību vietā līdz plkst.
12.30. Izloze – 12.45 sacensību vietā.
7. Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar
Salaspils novada sporta darba organizatoriem.
Sacensību galvenais tiesnesis – Vitauts Budreika – Salaspils novads, tel. 29807397.
8. Apbalvošana.
1. – 3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un diplomiem. 1.- 3.vietu ieguvējus pie
katra galdiņa apbalvo ar medaļām.
Tiešajiem sacensību organizatoriem ir tiesības pasniegt pārsteiguma balvas pēc
saviem
ieskatiem.
9. Izdevumi.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvalde. Ar telpām nodrošina Salaspils sporta nams. Izdevumus, kas saistīti ar
dalībnieku piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
10. Nosacījumi.
 katrai komandai jābūt līdzi 2 dambretes komplektiem un pulksteņiem;
 pēc iepriekšējās pieteikšanās uzrādīt kontaktpersonas telefona numuru;
 apdomāšanās laiku nosaka sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikušos
komandu skaita un spēles sistēmas.

PIETEIKUMI. Novada priekšsēdētāja (vietnieka, izpilddirektora) parakstītus un apzīmogotus
pieteikumus sacensību dienā iesniedz galvenajam tiesnesim. Dalībnieka veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām ar savu parakstu un zīmogu apliecina ārsts. Ārsta atļaujas trūkuma
gadījumā savas veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām ar parakstu apliecina pats
dalībnieks, kas uzņemas visu atbildību par iespējamajām sekām. 18 gadus nesasniegušu
sacensību dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ārsts vai komandas
pārstāvis (ar savu parakstu).

