RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV - 1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd.sportjaun@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
2018. gada ___. ________

Nr._________-nos

Rīgas čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu 100 lauciņu dambretē nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas čempionāts un jaunatnes
meistarsacīkstes 100 lauciņu dambretē (turpmāk – Sacensības) 2018. gadā.
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt 100 lauciņu dambreti Rīgas
iedzīvotāju vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 100 lauciņu dambretes spēlētājus
Rīgā.
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators) reģ. Nr. 90000013606,
Organizatora atbildīgā persona galvenais speciālists Kristaps Lejstrauts (mob.tel.
29397867), sadarbībā ar biedrību „Latvijas Dambretes savienība.
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek no 2018. gada 28. jūlija līdz 2018. gada 29. jūlijam.
6. Sacensības notiek Rīgas dambretes klubā, Skolas ielā 11.
7. Sacensību norises laiks:
7.1. 28. jūlijā plkst. 10.00 – 17.30 – jaunatnes turnīrs,
7.2. 29. jūlijā plkst. 10.00 – 17.30 – turnīrs pieaugušajiem.
8. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta
vietnē www.sports.riga.lv.
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
9. Sacensībās var piedalīties ikviens 100 lauciņu dambretes interesents.
10. Sacensības notiek šādās grupās:
10.1. vīrieši;
10.2. sievietes;
10.3. jaunieši (1999. dz. g. un jaunāki);
10.4. jaunietes (1999. dz. g. un jaunākas).
11. Sacensības ir individuālas, saskaņā ar FMJD noteikumiem pēc Šveices
sistēmas 8 kārtās.
12. Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma.
13. Apdomas laiks ir 15 (piecpadsmit) minūtes plus 5 (piecas) sekundes līdz
partijas beigām katram dalībniekam.
14. Sacensību norise:
14.1. 28.jūlijā izspēlē 8 kārtas;
14.2. 29. jūlijā izspēlē 8 kārtas.
15. Katrs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa
atbilstību sacensību prasībām.
IV. Vērtēšana
16. Sacensībās sievietes un vīriešus vērtē atsevišķi.
17. Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu.
18. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
18.1. Solkofa koeficentu sistēmas ( S-1);
18.2. Buholca koificenta;
18.3. Galvenā tiesneša lēmuma.
V. Apbalvošana
19. Jauniešu grupā 1. – 3. vietas ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām,
diplomiem un balvām.
20. Pieaugušo grupā 1. – 3. vietas ieguvējus apbalvo ar Organizatora medaļām,
diplomiem un naudas balvām.
21. Uzvarētājs vīriešu grupā iegūst tiesības spēlēt Latvijas čempionāta finālā
2019. gadā.
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VI. Dalībnieku pieteikšanās Sacensībām
22. Dalībniekus Sacensībām var pieteikt organizācija, kuru pārstāv dalībnieks, vai
dalībnieks to dara personīgi.
23. Nepilngadīgus dalībniekus sacensībām piesaka organizācija, kuru pārstāv
dalībnieks, viņa vecāki vai aizbildņi.
24. Pieteicējs ir atbildīgs par pieteiktā sportista veselības stāvokļa atbilstību
sacensību prasībām.
25. Pieteikumiem jāizmanto Nolikumam pievienotie pielikumi:
25.1. organizācijas pieteikums – 1. pielikums;
25.2. pilngadīga dalībnieka pieteikums – 2. pielikums;
25.3. nepilngadīga dalībnieka pieteikums – 3. pielikums.
26. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām un papildu informācija pie galvenās
tiesneses Zojas Golubevas tel. 29622622 vai pusstundu pirms Sacensību sākuma Sacensību
dienā.
27. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību
ievērošanu.

Priekšniece- departamenta direktora vietniece

Lejstrauts 67037249

„ SASKAŅOTS”
Biedrības “Latvijas dambretes savienība”
valdes priekšsēdētājs Roberts Misāns
roberts.misans@gmail.com

_____________________

D.Vīksna

4

1.pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
2018.gada ____._________ nolikumam Nr. ____-nos

Organizācijas nosaukums

PIETEIKUMS
Rīgas čempionātam un jaunatnes meistarsacīkstēm 100 lauciņu dambretē
28.07.2018. – 29.07.2018.

N.P.K.

UZVĀRDS, VĀRDS

DZIMŠANAS
DATI (diena,
mēnesis, gads)

VECUMA
GRUPA

SPORTISTA TRENERIS ĀRSTA PARAKSTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizācijas vadītājs: ________________

Datums ______________

(Paraksts)

Kontakttālrunis/e-pasts ______________________________

Priekšniece - departamenta direktora vietniece

Lejstrauts 67037249

D.Vīksna
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2.pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
2018.gada ____._________ nolikumam Nr. ____-nos

PIETEIKUMS
Rīgas čempionātam un jaunatnes meistarsacīkstēm 100 lauciņu dambretē
28.07.2018. – 29.07.2018.

UZVĀRDS, VĀRDS

DZIMŠANAS DATI
VECUMA GRUPA
(diena, mēnesis, gads)

Ar sacensību nolikumu esmu iepazinies un saskaņā ar to uzņemos atbildību par sava
veselības stāvokļa atbilstību sacensību prasībām.
____________________________
(Paraksts)

_________________
(Datums)

Kontakttālrunis/e-pasts ____________________________

Priekšniece - departamenta direktora vietniece

Lejstrauts 67037249

D.Vīksna
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3.pielikums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
2018.gada ____._________ nolikumam Nr. ____-nos

PIETEIKUMS
Rīgas čempionātam un jaunatnes meistarsacīkstēm 100 lauciņu dambretē
28.07.2018. – 29.07.2018.

UZVĀRDS, VĀRDS

DZIMŠANAS DATI
VECUMA GRUPA
(diena, mēnesis, gads)

Es ____________ ___________________ ar sacensību nolikumu esmu iepazinies (-usies)
un uzņemos atbildību par mana bērna/ aizbilstamā veselības stāvokļa atbilstību sacensību
prasībām.
________________________________
(vecāka/ aizbildņa paraksts)

____________
(Datums)

Kontakttālrunis/e-pasts ____________________________

Priekšniece - departamenta direktora vietniece

Lejstrauts 67037249

D.Vīksna

