
 

 

  

 

PRĀTA LAIKS DAMBRETES FESTIVĀLS BAUSKĀ 

NOLIKUMS 

 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 Popularizēt lidojošo dambretes spēli Latvijā;  
 Popularizēt 64 lauciņu dambreti jauniešu vidū Bauskā un tās novadā;  

 Noskaidrot Latvijas spēcīgākos dambretistus lidojošajā 64 lauciņu dambretē;  
 Attīstīt un popularizēt lidojošo dambreti Bauskā un tās novadā;  

 

LAIKS UN VIETA 

 Sacensības notiek 2019.gadā 22. aprīlī, Bauskas pilsētas pamatskolā, Rīgas ielā 32. Ieeja no 
Plūdoņu ielas; 

 Sacencību sākums pulkstens 10:30. Dalībnieku reģistrācija no 09:30; 
 Provizoriskais sacensību noslēgums plājos ap ~16.00;  
 Nokļūt var ar autobusu Rīga – Bauska 8:30 un pienāk 09:45 Bauskā vai 09:00 un pienāk Bauskā 

10:10. Biļetes cena uz vienu pusi 3.05 Euro; 

 Paralēli notiks arī jauniešu Prāta Laiks dambretes festivāls jauniešiem, atsevišks 
nolikums būs pieejams vēlāk;  

VADĪBA 

 Sacensības rīko dambretes biedrība “Prāta Laiks”;  
 Sacensību oficiālā vietne: www.pratalaiks.lv  

 Sacensību galvenais tiesnesis Edijs Novickis;  
 

 

 

http://www.pratalaiks.lv/


 

 

Sacensību noteikumi, dalības maksa, uzvarētāju 
noteikšana 

 Sacencības notiek pēc IDF64 noteikumiem (spēlēs pēc IDF64 tabulas ar 745 pozīcījām);  
 Sacencības notiek pēc Šveices sistēmas 8 kārtās;  
 Sacencību laika kontrole ir 7 min + 5 sek par gājienu uz katru partiju;  
 Par uzvaru mikromačā tiek piešķirti 2 punkti (rezultāts 4-0, 3-1), par neizšķirtu 1 punkts 

(rezultāts 2-2);  

 Vietu noteikšana un vienādu punktu gadījumā vietas nosaka sekojoši kritēriji: 
a) Galvenais tiesnesis to nosaka atkarībā no dalībnieku skaita;  
b) Savstarpējā spēle;  

 Sacensībās var piedalīties jebkurš dambretists, kam ir II un augstāka sporta klase un 
kurš veicis sacensību dalības maksu: 4.00,- EUR, bet studenti, skolēni un pensionāri – 

2.00,- EUR.  

Apbalvošana 

 Pirmās sešas vietas tiks apbalvotas ar kausiem, diplomiem un naudas balvām + 

pārsteiguma balvas; 
 Sacensību balvu fonds ir 110,- Euro un to sadalījums ir sekojošs: 
 1.vieta:   30,- Euro 

 2.vieta:   25,- Euro 

 3.vieta:   20,- Euro 

 4.vieta:   15,- Euro 

 5.vieta:   10,- Euro 

 6.vieta:   10,- Euro 

 

DALĪBAS NOTEIKUMI 
 

 Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija;  
 Par veselības stāvokli atbild pavadošā persona un komandējošā organizācija; 
 Sacensību tiesnesim ir tiesības sodīt nedisciplinētos sacensību dalībniekus piešķirot 

diskvalifikāciju; 
 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos; 

 

CITI JAUTĀJUMI 
 Papildus informācija un pieteikšanās pa epastu;  
 E-pasts: info@pratalaiks.lv  

mailto:info@pratalaiks.lv

