
APSTIPRINU: 
                                        Bauskas novada Sporta nodaļas vadītāja                              

L.Rimševica 

                                                                       2022.gada 21.martā 

 

BAUSKAS NOVADA ATKLĀTĀS SACENSĪBAS 64-LAUCIŅU DAMBRETĒ 

“LIELDIENU KAUSS - 2022” 

NOLIKUMS. 

MĒRĶIS. UZDEVUMI. 

 Popularizēt dambreti novada iedzīvotāju vidū.   

 Noskaidrot Bauskas novada labākos dambretistus pa vecuma grupām. 

 Veicināt prāta spēļu attīstību Bauskas novadā. 

 Daudzveidot novada iedzīvotāju sporta aktivitātes. 

 

LAIKS UN VIETA    

 2022.gada 15.aprīlī  plkst. 10.00 Bauskas Kultūras centrs. 

 Dalībnieku reģistrācija no  plkst. 9.00 – 9.40.   

 

VADĪBA 

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa sadarbībā ar 

biedrību “Bauskas Prātnieks” un Bauskas novada dambretes speciālistiem. 

 Galvenais tiesnesis un atbildīgais par Covid 19 ierobežošanas noteikumu 

ievērošanu Jānis Štāls 26434570. 

 

DALĪBNIEKI  

 Turnīrā piedalās Bauskas novada, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dambretisti ar 

meistarkandidāta un augstāku kvalifikāciju. 

 Sacensību dalībnieki atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei! 

 

 IZCĪŅAS KĀRTĪBA  

 Pamatturnīrā sacensības notiek pēc 8 kārtās Šveices sistēmas.  

 Apdomas laiks 15 minūtes (+3 sekundes par gājienu) uz partiju, katram 

dalībniekam. 

 Pēc pamatturnīra notiek ātrspēles turnīrs, kurā dalībnieki sacenšas 8 kārtās pēc 

Šveices sistēmas ar apdomas laiku 3 minūtes (+ 2 sekundes par gājienu) uz 

partiju katram dalībniekam. 

 Izlozes un vietu noteikšanai tiks izmantota datorprogramma Draughts Arbiter. 

  

APBALVOŠANA 

 1.-3. vietu ieguvēji sievietēm, vīriešiem un jauniešiem, pamatturnīrā un ātrspēlē 

tiks apbalvoti ar medaļām. Sacensību uzvarētāji abos turnīros saņems kausu. 

 Dalībnieki saņems turnīra atbalstītāju speciālās balvas. 

 

FINANSES 

 Ar sacensību saistītos izdevumus sedz Bauskas novada pašvaldība. 



 Sportista dalību sacensībās nodrošina komandējošā organizācija vai sportists 

pats. 

 

PIETEIKUMI 

   Iepriekšējie pieteikumi sacensībām jāiesniedz līdz šī gada 12.aprīlim 

galvenajam tiesnesim pa e pastu: janno70@inbox.lv vai pa tālr. 26434570. 

 

 

DAŽĀDI. 

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī pastāvošie Covid-19 ierobežošanas 

noteikumi. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās līdzekļus!  

 

 Sporta nodaļas rīkoto pasākumu laikā iespējama filmēšana un fotografēšana. 

Vizuālais, video un audio materiāls, pasākumu publicitātei un popularizēšanai, 

var tikt izmantots masu mēdijos, interneta resursos un sociālajos tīklos. 

Atrodoties pasākuma teritorijā, jūs aplieciniet, ka esat informēts, ka tiekat 

iekļauts vizuālajā, video un audio materiālā!  

 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā nolikumā, sacensību dalībnieki 

risina vienojoties! 
 


