
  
Apstiprinu:    A.Lukss  ,  LSSF prezidents 

2017.gada .augustā 

Nolikums  

Latvijas skolu 71.spartakiādes finālsacensībām dambretē 

I Mērķis un uzdevumi .Popularizēt dambreti skolēnu vidū. .Noskaidrot valsts labākās skolu komandas. 
II Vadība Sacensības organizē LSSF sadarbībā ar Bauskas Valsts ģimnāziju,  Bauskas BJSS dambretes nodaļu un biedrību „Prāta Laiks”.  

III Sacensību programma, dalībnieki Sacensības notiek  posmos 6  lauciņu dambretē: 
1.posms – skolās; .posms – novadā; .posms – reģionā. Pirmo trīs posmu sacensību norises kārtību un izcīņas laikus nosaka attiecīgo organizāciju apstiprinātie nolikumi; 
4.posms – finālsacensības skolu komandām notiks 8.gada 7.aprīlī Bauskā, Uzvaras ielā   Bauskas Valsts ģimnāzijas telpās. Sacensības finālā tiek sarīkotas četrās vecuma grupās starp skolu komandām. Spēļu kārtu skaits tiks precizēts pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas. 
Vecākajā  vecuma grupā piedalās 2002.gadā dzimušie un jaunāki audzēkņi  , komandu sastāvs 4 dalībnieki, tajā skaitā vismaz divas meitenes .   

Vidējā  vecuma grupā piedalās 4.gadā dzimušie un jaunāki audzēkņi , komandu sastāvs 5 dalībnieki, tajā skaitā vismaz divas meitenes . 

 Jaunākā  vecuma grupā piedalās 7.gadā dzimušie un jaunāki audzēkņi, komandu sastāvs 5 dalībnieki, tajā skaitā vismaz divas meitenes . 

Visjaunākā  vecuma grupā piedalās 9.gadā dzimušie un jaunāki audzēkņi, komandu sastāvs 4 dalībnieki, tajā skaitā vismaz divas meitenes . 

  Finālsacensībās katrā grupas turnīrā   reģions var tikt pārstāvēts ar četrām 
komandām.  Papildus katrā grupā ar trim komandām var piedalīties finālsacensību rīkotāju – 

Bauskas novada komandas. 



  IV Nosacījumi: 

 Uz finālsacensībām katrai komandai līdzi jāņem dambretes komplekti un pulksteņi. 
Valsts finālsacensībās tiek pielaistas tikai tās komandas, kuras par komandu 
piedalīšanos finālā iesūta iepriekšējo vārdisko pieteikumu līdz 8. gada 

3.aprīlim pl. 6 sacensību galvenajam tiesnesim Mārim Bergam pa E pastu 

marro44@inbox.lv . Ja kādā no Latvijas reģioniem novadiem  netiek sarīkotas .un .posma sacensības, tad finālsacensībās no attiecīgā reģiona skolu komandas tiek pielaistas iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas kārtībā. Apstiprinājumu komandas līdzdalībai finālsacensību rīkotāji paziņo līdz 5.aprīlim. Vārdiskos pieteikumus jāiesniedz sacensību vietā mandātu komisijai 7.aprīlī līdz 
pl.10.30.  

 V Apbalvošana Komandas, kuras finālsacensībās izcīnījušas . – .vietu, tiek apbalvotas ar spartakiādes kausiem un diplomiem, bet šo komandu dalībnieki un treneri,   tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem. 
VI Finanšu noteikumi Visus izdevumus,kas saistīti ar komandu piedalīšanos finālsacensībās, sedz komandējošā organizācija. LSSF sedz finālsacensību organizēšanas izdevumus.         Dalības maksa 5  Eiro no skolas.  Komandu pārstāvji, kas dalības maksu maksās skaidrā 
naudā mandātu komisijā, pretī saņems stingrās uzskaites kvīti. Skolām, kas vēlas dalības 
maksu apmaksāt ar rēķinu, jāsazvanās ar A. Luksu – tel.29388661, jāatsūta skolas rekvizīti uz 
e-pasts: andris.lukss@inbox.lv , lai sagatavotu rēķinu un nosūtītu to apmaksai.     

Dalības maksa nav jāmaksā LSSF biedriem, kuri samaksājuši biedra naudu   

 Skolas komandas vārdiskais pieteikums 

LR skolu 71.spartakiādes finālsacensībām dambretē ________________________ vecuma grupā   Galdiņa 
nr. 

Dalībnieka vārds,uzvārds Dzimšanas 
dati 

   

Māc. 
kl. 

Paraksts par veselības stāvokli 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     Dalībnieku skaits skolas sacensībās_______ Komandas atbildīgās personas vārds,uzvārds_________________________________ 

Apstiprinu, ka visi pieteikumā minētie dalībnieki ir mūsu skolas audzēkņi. Direktors  ______________ paraksts  ________________________________ vārds,uzvārds  
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