
LATVIJAS SKOLU DAMBRETISTUS GAIDĀM BAUSKĀ 

Ik gadu Latvijas skolu sporta federā ija rīko skolu spartakiādi vairākos sporta veidos. 
Tāpat kā iepriekšējos gados arī .spartakiādes progra ā iekļauta ari da rete u  
fi āl īņas aizvadīt uzti ēts Bauskas novada dambretistu saimei.  

A alīzējot iepriekšējo gadu skolu atsau ī u, .spartakiādes da retistu sastāvs   
kļuvis jau āks. No fi ālsa e sī u progra as izslēgta U-19 vecuma grupa, bet 

papildus izveidota U-9 ve u a grupa.  Šogad uz fi āl īņā  .aprīlī tiek gaidītas 
Latvijas skolu ko a das četrās ve u a grupās : U-9 (2009.,2010.g.dzim.) un U-16 

(2002.g.dzim.un jaun.) grupu ko a das  dalī ieku sastāvos, U-11 (2007.g.dzim.un 

j.) un U-  .g.dzi .u  j.  grupu ko a das  dalī ieku sastāvos. Katras grupas 

ko a das sastāvā iekļauja as vis az divas eite es jau ietes .  

Spartakiādes da retes sa e sī u oliku s jau tika apstipri āts ā ī u gada 
sāku ā u  ar to , kā ari ar iepriekšējo gadu fi āl īņu rezultātie , iespēja s iepazīties 
Latvijas skolu sporta federā ijas ājaslapā lssf.lv . Atskatoties uz ese o sa e sī u 
vēsturi jāpie i , ka .spartakiādes fi āltur īros piedalījās  skolu ko a das u  
uzvarētāju kausus ājup aizveda Ve tspils Pārve tas pa atskolas, Val ieras 
Pārgaujas sāku skolas, Līvā u .vidusskolas un Vecsaules pamatskolas dambretisti. 

Visvairāk iepriekšējā des itgadē uzvarētāju pulkā ija Līvā u .vidusskolas audzēkņi, 
et Rīgas jau ie da retisti kā uzvarētāji pēdējo reizi ājup uz  Juglas vidusskolu 

devās o 9.spartakiādes.  Pir s fi āl īņā  katru gadu tiek ai i āts sarīkot reģio u 
atlases sa e sī as, et kā pierāda fakti tādas otiek tikai Ze gales reģio ā .  
Ievērojot oliku a prasī as, ai i ā  savlai īgi pieteikt dalī u fi ālsa e sī ā . 
Pievie oju sa e sī u oliku u. 

Galvenais dambretes sa e sī u ties esis    Māris Bergs 


