
APSTIPRINU: 
Sporta nodaļas vadītāja                                  L.Rimševica 

                                                            2022.gada 3.oktobrī 
 

 

Bauskas novada 2022..gada atklātais čempionāts dambretē . 
 

NOLIKUMS   
 MĒRĶIS UN 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 30.oktobrī  plkst. 10 00 Bauskā, Bauskas Kultūras centrā 
  Dalībnieku reģistrācija no  plkst. 9.15 – 9.45.   
 Sacensību aptuvenais ilgums 7 stundas. 

 

VADĪBA 

 Sacensības organizē un vada Bauskas novada Sporta nodaļa sadarbībā ar 

biedrību “Bauskas Prātnieks” un Bauskas novada dambretes speciālistiem. 

 Galvenais tiesnesis J.Štāls 26434570 
 

DALĪBNIEKI  

 Čempionātā piedalās jaunieši un jaunietes U26, vīrieši, sievietes un veterāni 

no Bauskas novada -  bez kvalifikācijas un vecuma ierobežojuma , kā arī 

novada izlases dalībnieki un Lietuvas un Igaunijas dambretisti. 
 Sportisti atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei.  

 

 IZCĪŅAS KĀRTĪBA  

 Izcīņas kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto 

dalībnieku skaita. 

 Apdomas laiks uz partiju katram dalībniekam 15 minūtes + 5 sekundes par 

katru izdarīto gājienu. 
      

APBALVOŠANA 

 1. vietu ieguvēji  vīriešu un sieviešu grupās tiks apbalvoti ar kausiem. 
  1.-3. vietu ieguvēji jaunieši U26, vīriešu, sieviešu un veterānu grupās tiks 

apbalvoti ar medaļām.  
 Dalībnieki saņems piemiņas balvas.   

  

FINANSES 

 Ar sacensību saistītos izdevumus sedz Bauskas novada pašvaldība. 

 Sportista dalību čempionātā nodrošina komandējošā organizācija vai 

sportists pats. 
 
 

PIETEIKUMI 

 Iepriekšējie pieteikumi sacensībām jāiesniedz līdz šī gada 29.oktobrim  

pl.19.00  pa  e-pastu:  janno70@inbox.lv  vai 

            telefoniski 26434570 galvenajam tiesnesim Jānim Štālam. 

       

       DAŽĀDI. 

 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!  

 Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas 

noteikumus. noteikumus. Katrs dalībnieks izmanto personīgos dezinficēšanās 

līdzekļus! 

 Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā dalībnieki risina, 

savstarpēji vienojoties. 


