
 

APSTIPRINU 

Dobeles Sporta skolas direktors, 

 Prāta sporta spēļu galvenais tiesnesis  

V.Dude 

16.09.2019. 

NOLIKUMS 

19. Prāta sporta spēļu „Zemgale-2019" 

64 LAUCIŅU DAMBRETĒ 

  
19.Prāta sporta spēles "Zemgale-2019" ir komplekss pasākums prāta sporta veidos, spēlēs mācīšanās spēju 

un prasmju attīstīšanai, individuālo spēju pilnveidošanā 

 

Spēles 

organizatori: 

19.Prāta sporta spēles "Zemgale-2019" organizē Dobeles novada Izglītības 

pārvalde sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību. 

Dalībnieki: Sacensības notiek sešās grupās: 
1.-4.klašu zēni; 1.-4.klašu meitenes 
5.-9.klašu zēni; 5.-9.klašu meitenes 
10.-12.klašu skolēni un pieaugušie (vīrieši un sievietes); 

Jaunāko grupu dalībnieki var startēt vecākas grupas - meitenes vai zēnu -

turnīros 

Mērķis un 

uzdevumi:  
 Sekmēt dalībnieku intelektuālo attīstību.  

 Ieinteresēt izglītojamos spēlēt dambreti,  

 Pilnveidot sadarbības prasmes, gūt sasniegumus 

 Veicināt izglītojamo mērķtiecību un vēlmi gūt panākumus 

Reglaments: Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem: Šveices sistēma, 8 kārtas ar apdomas 

laiku uz partiju 12 min. + 5sek. par katru izdarīto gājienu katram dalībniekam.  

Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma DraughtsArbiter.  

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:  

- Solkofa koeficientu sistēmas (S-1, S-2);  

- uzvaru skaita.  

Laiks:  Sacensības notiek 2019. gada 19. oktobrī  

Reģistrēšanās no plkst.9.30. Spēles sākums plkst. 10.00 

Vieta: Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zāle, 3. stāvs, Dzirnavu iela 2, Dobele 

Apbalvošana: Katrā grupā pirmās vietas ieguvējs saņem kausu. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks 
apbalvoti ar 19.Prāta sporta spēļu „Zemgale 2019” medaļām un diplomiem. 
Turnīra organizatori patur tiesības noteikt vēl citas balvas 

Pieteikšanās:   Aizpildītu pieteikuma anketu, 1.pielikums (atrodama adresē: 

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pr%C4%81ta-sporta-sp%C4%93les) 

nosūtīt uz e- pasta adresi: mailto:prataspeles.dobele@gmail.com 

Anketas pieņem līdz 2019. gada 14.oktobrim  

Dalības maksa: Citu novadu izglītības iestāžu skolēniem -2,00 EUR; pensionāriem –2,00 EUR, 

pieaugušajiem 3,00 EUR 

Dalības maksu iespējams maksāt ar bankas starpniecību Dobeles novada Izglītības 

pārvaldei: Reģ. Nr. 90009147276, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, 

A/S SEB bankā LV28UNLA0050014477694 vai  

A/S Swedbank LV73HABA0551026265624 ar norādi "Prāta spēļu dalības maksa". 

Maksājuma uzdevumu nepieciešams uzrādīt reģistrējoties 

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls 

var tikt publiskots 

Atbildīgā persona par spēles norisi: Tatjana Arole, 29545264 
Sacensību galvenais tiesnesis Raivis Paegle (Rīga) 
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