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Rīgas pilsētas starpskolu sacensību dambretē nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas pilsētas starpskolu sacensības 64
lauciņu dambretē (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi noskaidrot labākās Rīgas pilsētas vispārējās izglītības
iestāžu (turpmāk – Skola) komandas dambretē.
3. Sacensību uzdevums ir iesaistīt vecāko klašu skolēnus Sacensību organizēšanā un
tiesāšanā.
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un
jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Mācību centra “Amats un dizains prāta
spēju skolu” un Skolām.
II. Sacensību dalībnieki, norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek 2018. gada 23. martā plkst.
11. pamatskolā, Maskavas ielā 197:
5.1. 2004. – 2006. gadā dzimušiem skolēniem;
5.2. 2007. gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem.
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6. Skola var pieteikt katrā vecuma grupā vienu komandu, kurā piedalās 4 spēlētāji, tajā
skaitā vismaz divas meitenes, kuru pavada sporta skolotājs.
III. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
7. Iepriekšējā pieteikšanās dalībai Sacensībās iesūtot aizpildītas pieteikuma veidlapas
elektroniski līdz 2018. gada 20. martam Sacensību galvenajam tiesnesim Mārim Mitenbergam pa
e – pastu marismitenbergs1@inbox.lv, tālrunis 26596453.
8. Apstiprinātos Skolu pieteikumus dalībai Sacensībās jāiesniedz Sacensību dienā.

9. Skola, kura pieteikusi komandu Sacensībām atbild par dalībnieku veselības atbilstību
Sacensībām.
10. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase, personas
apliecība, e - talons utml.), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
11. Skolas direktors ir atbildīgs par izglītojamo drošību atbilstoši 24.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 1338. “Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” noteiktajam.
12. Informācija par sacensību norisi pa tālruni 26596453.
V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
13. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar
Organizatora kausiem un diplomiem.
14. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji komandu dalībnieki katrā vecuma grupā tiek
apbalvoti ar Organizatora medaļām un diplomiem.
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