NOLIKUMS
1.Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt LR speciālajās internātskolās dambretes spēli.
1.2. Pilnveidot izglītojamo intelektuālo attīstību un loģisko domāšanu.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2018.gada 5.aprīlī
Dalībnieku iebraukšana 5. aprīlī līdz plkst.10.30.
Sacensību sākums plkst.11.00.
3.Dalībnieki un programma
Katras skolas komandā 4 dalībnieki: 2 zēni, 1 meitene, C apmācības līmeņa skolēns
(uzrādot invaliditātes apliecību).
Komandas pārstāvis sadala savus spēlētājus pa numuriem pie galdiņiem – 1. un 2.
numurs – zēni; 3. numurs – meitene; 4. numurs – C apmācības līmeņa skolēns
(uzrādot invaliditātes apliecību). Skolēns visu sacensību gaitu spēlē tikai pie konkrētā
numura galdiņa. Galdiņu numerācija tiek norādīta skolas pieteikumā pretim
spēlētājiem.
Sacensības notiek komandu cīņā ( 1.galdiņš pret 1.galdiņu; 2.galdiņš pret 2.galdiņu,
u.t.t.).
Katra skola ņem līdzi divus dambretes komplektus.
4.Vadība
Sacensības organizē: Latvijas Speciālā Olimpiāde
Sacensības vada: Sveķu internātpamatskola
Sacensību galvenais tiesnesis: Velga Janoviča
5. Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2018.gada 29.martam sacensību
tiesnesim pēc dotā parauga:
Galdiņa Nr.
1.
2.
3.
4.

Vārds, uzvārds

Komandas pārstāvis:

Personas kods

Klase, kurss

/paraksta atšifrējums/

Sveķu internātpamatskola, Aduliena, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads,
LV-4420
Tālrunis/fakss 64430434;
mob.t. 29492995, 26578280;
e-pasts: paija34@inbox.lv
Nosūtot skolu dalības pieteikumu e-pasta tematā lūdzu norādiet skolas nosaukumu un
vārdu dambrete.
Paraugs: Sveķi - dambrete
6. Vērtēšana
Individuālā vērtējumā par katru uzvaru pie galdiņa dalībnieks iegūst 2 punktus, par
neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktu. Uzvar dalībnieks, kurš ieguvis pie sava
galdiņa visvairāk punktus. Ja punktu skaits ir vienāds, uzvaru nosaka savstarpējā
spēle.
Komandu cīņā uzvar komanda ar visu 4 galdiņu summēto kopējo lielāko punktu
skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā pirmkārt vērtē komandu savstarpējās spēles
rezultātu. Ja tas ir vienāds, tad, kurai komandai augstāka vieta pie 1. galdiņa. Ja arī tas
ir vienāds, tad attiecīgi vieta pie 2.galdiņa, u.t.t.
7. Apbalvošana
Labākās trīs komandas apbalvo ar diplomiem un kausiem
Individuālos uzvarētājus ( 1.- 3.vieta ) pie katra galdiņa apbalvo ar medaļām.
8. Finansēšanas noteikumi
Sacensību organizatoriskos izdevumus sedz -Latvijas Speciālā Olimpiāde (LSO) .
Izdevumus, saistītus ar komandas nosūtīšanu uz sacensībām, nodrošina komandējošā
skola. Ēdināšana netiek nodrošināta.

LSO Nacionālais direktors:
z.v.

A. Lasis

