
Nolikums 
Vidzemes atklātais skolu komandu čempionāts 100 lauciņu dambretē 

I Mērķis un uzdevumi 

1.Popularizēt 100 lauciņu dambreti skolēnu vidū. 2.Dot iespēju gūt sacensību pieredzi. 

3.Audzināt atbildību un pienākumu censties komandas labā. 

II Vadība 

Sacensības organizē Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības skolotāji sadarbībā ar 

Latvijas Dambretes federāciju. Sacensību galvenais tiesnesis – Uldis Ābeltiņš, tel. 29190066. 

III Sacensību vieta un laiks 

Pateicoties Raivja Paegles atļaujai, skolu komandu čempionāta vērtējumam tiek ņemti 

dalībnieku individuālie rezultāti no LDF organizētā Ziemas kausa izcīņas 3.posma: U9 grupai 

9.decembrī, U11 grupai 11.decembrī 2020.g., kur sacensības https://www.playok.com/  

platformā sākas pl. 18:30, ar reģistrācijas laiku no pl. 18:15 (sk. http://dambrete.lv/lv ). 

IV Sacensību programma, dalībnieki 

Sacensības notiek atsevišķi 2 vecuma grupās: U9 (2011.g.dz. un j.) un U11 (2009.g.dz. un j.). 

Sacensības notiek, dalībniekiem piedaloties LDF organizētajā Ziemas kausa izcīņā. 

Komandas vērtējumā tiek ieskaitīti četru augstāko individuālo vietu saņēmušo, no kuriem 

vismaz viena ir meitene, iegūtie punkti. Ja dalībnieku no skolas ir vairāk, tiek rēķināta punktu 

summa nākošai skolas komandai. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir tai 

komandai, kuras dalībniekam ir augstāka vieta LDF organizētajā individuālajā turnīrā 

playok.com tabulā. Sacensībās vietas tiks piešķirtas arī nepilnajām komandām – atbilstoši 

kopā saņemtajiem punktiem. Tiek dota iespēja katram bērnam pārstāvēt savu skolu.  

V Pieteikumi 

 Dalība sacensībām jāpiesaka līdz 8.decembrim, sūtot pieteikumu uz e-pastu 

uldis.abeltins@gmail.com . 

Pieteikumā jānorāda: skolas nosaukums un skolas oficiālā e-pasta adrese, trenera vārds, 

uzvārds un telefona Nr.; katra dalībnieka: playok lietotājvārds, vārds, uzvārds, dzimšanas 

gads, zēns vai meitene. Jāpiesaka visi iespējamie spēlētāji, tad tiesnesis sameklēs, kurš 

piedalījies un cik punktus saņēmis. 

Sacensību dienas vakarā līdz pl. 23:00 var atsūtīt papildinājumu pieteikumam, ja pēkšņi 

piedalījies arī necerēts dalībnieks. 

Apbalvošana 

Katrā vecuma grupā ar balvu tiek sveikts 1.-6.vietas ieguvējas komandas dalībnieks. Balvas 

tiks nogādātas dalībnieku treneriem pēc savstarpējas vienošanās. 

VI Finanšu noteikumi 

Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu piedalīšanos sacensībās, sedz skola, komandas 

pieteicējs vai vecāki. Izdevumus sacensību dalībnieku apbalvošanai sedz organizators.  
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