Apstiprinu:
Uldis Ābeltiņš
Valmieras Viestura vidusskolas
interešu izglītības skolotājs,
10.01.2020.

Nolikums
Vidzemes atklātais komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē
I Mērķis un uzdevumi
1.Popularizēt 100 lauciņu dambreti skolēnu vidū. 2.Dot iespēju gūt sacensību pieredzi.
II Vadība
Sacensības organizē Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības skolotāji
sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju un biedrību “Valmieras badmintona klubs”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Uldis Ābeltiņš, tel. 29190066.
III Sacensību vieta un laiks
Sacensības notiek 2020.g. 29.februārī Valmieras Viestura vidusskolā, Viestura alejā
3, jaunākajā korpusā. Sacensību sākums pl. 11:00. Reģistrācija dalībai sacensībās no
pl. 10:00 līdz 10:40. Komandas, kuras reģistrējas vēlāk, sāk spēli nākošajā kārtā.
IV Sacensību programma, dalībnieki
Sacensības notiek atsevišķi 4 vecuma grupās: U11 (2009.g.dz. un jaunāki), U10, U9,
U8.
Sacensības notiek starp komandām 4 bērnu sastāvā, kur pie ceturtā galdiņa spēlē tikai
meitenes. Spēlētāju izvietojums komandā pie galdiņiem sacensību laikā nemainās.
Piesakoties, komandā iztrūkstošu spēlētāju var aizvietot ar citas komandas vājāku
brīvo spēlētāju.
Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis pēc pieteikumu saņemšanas.
V Pieteikumi
Dalība sacensībām jāpiesaka
uldis.abeltins@gmail.com .

līdz

21.februārim,

sūtot

ziņu

uz

e-pastu

Iepriekšējā pieteikumā jānorāda komandu skaits katrā vecuma grupā un to nosaukumi,
trenera vārds, uzvārds un telefona Nr.

Sacensību dienā tiesnešiem jāiesniedz komandu vārdisks pieteikums pēc pielikumā
dotā parauga, kurā norādīts komandas nosaukums, vecuma grupa, dalībnieki, treneris
- atbildīgā persona par dalībnieku drošību, veselību un uzvedību sacensībās.
Apbalvošana
Katrā vecuma grupā ar balvu tiek sveiktas 1.-5.vietas komandas un to dalībnieki. Visi
dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas pildspalvām.
VI Finanšu noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā
organizācija vai vecāki. Sacensību laikā ēdināšana netiks centralizēti organizēta.
Dalības maksa balvu iegādei 10,- EUR no komandas, komandas atbildīgajai personai
par visu komandu (delegāciju) kopā, līdz 24.02.2020. jāieskaita biedrības “Valmieras
badmintona klubs” Reģ. Nr. 40008141633, AS Luminor Banka, Kods: RIKO LV 2X,
kontā Nr. LV98RIKO0002013136050, norādot: ”komandas …… dalībai 29.02.2020.
sacensībās”. Dalības maksājumu veicot pēc 24.02.2020., dalības maksa ir 12.- EUR
no dalībnieka un sacensību dienā jāuzrāda bankas maksājuma uzdevums. Valmieras
dambretistiem dalības maksa nav jāmaksā, nepieciešamos izdevums sedz sponsori.

Elektroniskā formā
___________________________________________komandas pieteikums
Vidzemes atklātajam komandu čempionātam 100 lauciņu dambretē
Gald. nr.
Komanda

Komandas nosaukums
Dalībnieka vārds, uzvārds

Vecuma grupa
Bērna dzimšanas gads

U

1.
2.
3.
4.m
Komandas treneris - atbildīgā persona par dalībnieku drošību, veselību un uzvedību
sacensībās (vārds,uzvārds)______________________________________________
ar parakstu apstiprina, ka pieteikumā minētie dati ir pareizi, un vecāki treneri ir
informējuši, ka bērna veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai tie piedalītos sacensībās:
atbildīgās personas paraksts ____________________________________________
Datums:

