BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „BOLDERĀJA”
Flotes iela 8, Rīga, LV- 1016 - tālrunis/fakss 67435095, e-pasts bjcbolderaja@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
2018.gada 12.februārī

Nr. BJCB-18-4-nos

XIV Rīgas atklātā turnīra 100 lauciņu dambretē
“Bolderājas kauss”
nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās XIV Rīgas atklātais turnīrs 100
lauciņu dambretē “Bolderājas kauss” (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt 100 lauciņu dambreti bērnu un
jauniešu vidū vispārējās un interešu izglītības iestādēs.
3. Sacensību uzdevums ir sekmēt pieredzes apmaiņu starp sportistiem un
pedagogiem un noskaidrot labākos sportistus.
4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Bolderāja” (turpmāk –
Organizators) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta
un jaunatnes pārvaldi.
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek 2018. gada 27.decembrī.
6. Sacensības notiek Rīgas 19.vidussksolā, Miglas iela 9 un to sākums ir plkst.12:00.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11:30.
7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
www.intereses. lv un www.bjcbolderaja.lv.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
8. Sacensībās var piedalīties Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu
dambretes pulciņa audzēkņi, kā arī jaunie dambretisti no citām Latvijas pilsētām bez sporta
klašu ierobežojumiem.
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9. Sacensības tiek organizētas šādām vecuma grupām:
9.1. U-15 grupa – 2005., 2004., 2003. dz.g.;
9.2. U-12 grupa – 2006., 2007. dz.g.;
9.3. U-10 grupa – 2008. dz.g. un jaunāki
10. Sacensības notiek saskaņā ar
noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.

Pasaules Dambretes federācijas (FMJD)

11. Sacensību dalībniekiem ir jābūt ar zināšanām par dambretes spēli.
12. Sacensību norisē tiks izmantota starptautiskās dambretes lielmeistares
Z.Golubevas izstrādāta datorprogramma, kura pēc nejaušības principa nosaka spēles pārus
un apkopo rezultātus.
13. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 67435096,
29622622 vai e-pastu: golubevazoja@gmail.com
V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
14. Pieteikums dalībai Sacensībās, saskaņā ar pielikumā pievienoto paraugu,
jāiesniedz līdz 2018.gada 21.decembra plkst. 15:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu:
golubevazoja@gmail.com.
15. Komandas pārstāvja/izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikumu
jāiesniedz Sacensību sekretariātā sacensību dienā sacensību galvenajam tiesnesim papīra
formātā līdz plkst.11:50.
16. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecuma grupa,
pārstāvētā izglītības iestāde, treneris.
17. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai
iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
18. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām
apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.
vai
18. Ja dalībnieku Sacensībām pieteikusi izglītības iestāde, tad Sacensību dalībnieka
veselības atbilstību Sacensībām apstiprina izglītības iestādes vadītājs/komandas pārstāvis.
19. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase,
personas apliecība, skolēnu apliecība u.tml.), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
20. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
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21. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos.
22. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo
personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks
vai viņa pārstāvētā organizācija/iestāde.
VI. Sacensību uzvarētāju paziņošana un apbalvošana
23. Sacensībās tiek apbalvoti visi dalībnieki ar pateicības rakstiem un piemiņas
balvām.
24. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora kausiem un
diplomiem.
25. Informācija par Sacensību rezultātiem 2018.gada 27.decembrī tiek publicēta interneta
vietnē www.bjcbolderaja.lv.

Direktore

Bahvalova 67435095

R.Dzene
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Pielikums
XIV Rīgas atklātā turnīra
100 lauciņu dambretē
“Bolderājas kauss”
nolikumam

PIETEIKUMS
Izglītības iestādes nosaukums

Nr.

Dalībnieka
Vārds, Uzvārds

Dzimšanas
gads

Vecuma
grupa

Trenera
Vārds , Uzvārds,
kontakttālrunis, e-pasts

Pieteikumu sagatavoja (vārds, uzvārds) ___________________ paraksts____________________
tālrunis ____________________________
2018. gada ____. ______________________

Bahvalova 67435096

