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APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centrs „Bolderāja”
                                                                              direktore R. Dzene ___________
                                                                         2013. gada ___. ___________

IX Rīgas atklātais turnīrs dambretē
“Bolderājas kauss”
NOLIKUMS

I. Mērķi un uzdevumi
	Popularizēt dambreti bērnu un jauniešu vidū vispārējās un interešu izglītības iestādēs.
	Sekmēt pieredzes apmaiņu starp sportistiem un pedagogiem.
	Noskaidrot labākos sportistus.


II. Organizatori
Bērnu un jauniešu centrs “Bolderāja” (turpmāk – BJC “Bolderāja”) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi.

III. Laiks un vieta
IX Rīgas atklātais turnīrs dambretē „Bolderājas kauss” (turpmāk – Turnīrs) notiks 2014. gada 3.janvārī plkst. 12.00 BJC “Bolderāja”, Flotes ielā 3, Rīgā.

IV. Dalībnieki
Turnīrā piedalās Rīgas izglītības iestāžu dambretes pulciņu audzēkņi, kā arī speciāli uzaicināti jaunie dambretisti no citām Latvijas pilsētām bez sporta klašu ierobežojumiem, šādās vecuma grupās:
	7-10 gadi;
	11-13 gadi;
	14-20 gadi.

V. Turnīra reglaments
	Pēc Šveices sistēmas 8 kārtās:
	 64 lauciņu dambretē startē 7-10 un 11-13 gadu vecuma grupas;
	 100 lauciņu dambretē startē 14-20 gadu vecuma grupa.
	 Galvenais tiesnesis – Zoja Golubeva.
	1. un 2. sporta klases sportisti spēlē ar laika kontroles pulksteņiem – 7 min. katram dalībniekam.

Pārējie dalībnieki spēlē bez laika ierobežojumiem.
Zēni un meitenes spēlē atsevišķā konkurencē.

VI. Pieteikšanās
Dalībnieku reģistrācija – pusstundu pirms turnīra sākuma (plkst.11.30).

VII. Vērtēšana un apbalvošana
Meitenes un zēnus vērtē atsevišķi (katrā vecuma grupā).
	I, II, III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem.

VIII. Citi noteikumi, papildus informācija
	Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.

Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
	Papildus informācija par konkursa norisi zvanot skolotājai Zojai Golubevai pa tālr. 67435096, 29622622 vai sūtot e-pastu golubevazoja@gmail.com.
	Sabiedriskais transports līdz BJC „Bolderāja”: no Stacijas laukuma ar 3., 30. autobusu, no Imantas – 36. autobusu, pietura „Daugavgrīvas cietoksnis”.
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SASKAŅOTS
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Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Sporta metodiķe I.Liepiņa elektroniski akceptēja 2013.gada  27.novembrī

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece
D.Vīksna ___________________

2013. gada ___._________________.


