APSTIPRINU:
________________
DAB valdes loceklis
/Vitauts Budreika /
2019. gada 30. janvāris
Salaspils

NOLIKUMS
par Salaspils atklāto pirmsskolas dambretes turnīru 2019 - sešgadniekiem.
1. Mērķi un uzdevumi.
Sacensības tiek rīkotas, lai:
• popularizētu un attīstītu dambretes sporta veidu starp pirmsskolu audzēkņiem
• paaugstinātu dambretes sporta meistarību;
• nodrošinātu iespēju pirmsskolu audzēkņiem pārbaudīt spēkus starp pirmsskolu iestādēm
dambretes sacensībās;
• sekmētu iekļaušanos dambretistu sabiedrībā;
• noteiktu 2019. gada uzvarētājus.
2. Turnīra rīkošanas vieta un laiks.
Turnīrs tiek rīkots 2019.gada 22. februāris plkst.1000 Salaspils sporta namā (Smilšu iela 1, Salaspils).
3. Turnīra norises vadība.
Turnīra norises vadību un organizāciju veic Dambretes attīstības biedrība, Salaspils filiāle.
4. Turnīra programma.
Sacensības paredzēts rīkot:
• Kopējā turnīrā starp meitenēm un zēniem.
5. Turnīra dalībnieki.
Turnīrā tiek pielaisti Salaspils novada PII “Atvasīte”, “Ritenītis”, “Saulīte” un viesi - Ķekavas novada PII
“Avotiņš”, “Bitīte”, Baldones PII “Vāverīte”, Ikšķiles PII “Urdaviņa”, Jelgavas PII “Kamolītis”, Talsu PII
“Sprīdītis” bērni, kas 2019. gada ies skolā. No vienas iestādes drīkst piedalīties ne vairāk kā septiņi bērni.
6. Turnīra kalendārs
Dalībnieku reģistrācija 22.nov.2019. 945 līdz 1000, Sacensību plānotais laiks līdz 2:30 h.
Turnīrs notiek 6 kārtās pēc Šveices sistēmas.
Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.
7. Sacensības norises noteikumi
Sacensības tiek rīkotas atvieglotā 64-lauciņu dambretes versijā. T.i. spēle notiek
tikai ar divām kauliņu rindām.
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8. Laika kontrole
Dalībnieki spēlē bez laika kontroles. Ieilgušajām partijām tiesnesis veic pozīcijas novērtēšanu un nosaka
rezultātu.
9. Uzvarētāja noteikšana.
Vietas nosaka pēc maksimālā punktu skaita:
- par uzvaru - 2 punkti,
- par neizšķirtu - 1 punkti,
- par zaudējumu - 0 punkts,
- par neierašanos uz kārtu - 0 punktu,
- par uzvaru bez spēles (pretinieka neierašanās gadījumā) - 2 punkti.
Vienāda punktu skaita gadījumā, spēlētāja ieņemtā vieta šveices sistēmā tiek aprēķināta pēc (547):
• Solkofa (-1) koeficients (visu savu pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju)
• Buholca koeficients (visu savu pretinieku punktu summa)
• Berger (savu pretinieku punktu summa, saskaitot uzvaras x 2, neizšķirtus x 1, zaudējumus neskaita)
• Savstarpējais mačs, vai pēc tiesnešu lēmuma.
10. Apbalvošana.
Pirmā absolūtā vieta saņem uzvarētāja kausu. Trīs labākie zēni un trīs labākās meitenes saņem medaļas un
diplomus. Pārējie dalībnieki saņem dalībnieka diplomus. Visi dalībnieki saņem balvas, kuras izvēlas
secīgi, sākot ar augstākām vietām.
11. Dalības nosacījumi.
Visi ceļa izdevumi par nokļūšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas.
Turnīra dalības maksa - bezmaksas.
12. Rezultātu publicēšana.
Turnīra rezultāti un fotogrāfijas tiks publicētas biedrības mājas lapā www.dambrete.org un
www.salaspils.lv

Turnīra galvenais tiesnesis
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