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2019.gada 15.novembrī

JĀŅA PAUNIŅA XX PIEMIŅAS TURNĪRS
64 LAUCIŅU DAMBRETĒ
NOLIKUMS
Jānis Pauniņš dzimis 1944.gada 5.septembrī Preiļu novada sādžā „Lielie Urči”. Vēl mācīdamies
Preiļu 1.vidusskolā, viņš sāka izrādīt lielu interesi par dambretes spēli. Pats darināja dambretes galdiņu, no
koka izgrieza spēles kauliņus. Tālajā Severomorskā 1969.gadā Jānis Pauniņš ieguva PSRS sporta meistara
nosaukumu dambretē, bet Latvijā vairākus gadus - medaļas „Latvijas PSR čempions dambretē”.
Jāņa Pauniņa dzīve izdzisa 1998.gada 10.jūnijā, neilgi pirms Līgo svētkiem...

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 Godināt Latgales novada izcilā dambretes meistara Jāņa Pauniņa piemiņu;
 Popularizēt dambretes spēli bērnu un jauniešu vidū.
 Veicināt jauno spēlētāju meistarības izaugsmi.
LAIKS UN VIETA
Sacensības notiek septembra pēdējā piektdienā - 2019.gada 12.decembrī
plkst.11.00 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā., Kooperatīva ielā 6, Preiļos.
RĪKO
Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs.
DALĪBNIEKI
Sacensības ir individuālas. Sacensības notiek piecās vecuma grupās. Zēni un
meitenes spēlē atsevišķos turnīros:
 U-19 grupa - JUNIORI (2000., 2001., 2002.dzimšanas gads)
 U-16 grupa - KADETI (2003., 2004., 2005.dzimšanas gads)
 U-13 grupa - MINIKADETI (2006., 2007., 2008.dzimšanas gads)
 U-10 grupa - CERĪBAS (2009., 2010.dzimšanas gads)
 U-8 grupa – MAZIŅIE (2011.gadā dzimušie un jaunāki)
Jaunāko grupu dalībnieki var startēt vecākās grupās, meitenes zēnu turnīros.
TURNĪRA NORISE
Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Individuālais vērtējums. Kārtu skaitu
nosaka organizatori, vadoties no dalībnieku skaita.
10.00 – 10.45
11.00 – 11.10
11.10 - ...

Dalībnieku reģistrēšana
Turnīra atklāšana
Sacensības

Uzvar dalībnieki ar lielāko izcīnīto punktu skaitu (uzvara – 2 punkti, neizšķirts – 1
punkts, zaudējums – 0 punktu). Apdomas laiks 5 min uz partiju katram dalībniekam.
APBALVOŠANA

1.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā (zēni un meitenes atsevišķi) tiek apbalvoti ar
kausiem, medaļām un diplomiem; 2., 3.vietas ieguvēji – ar medaļām un diplomiem. Pārējie
dalībnieki saņem pateicības par dalību turnīrā.
PIETEIKUMI
Pieteikuma anketa (pielikums) dalībai sacensībās jāiesniedz
preilubjc@preili.lv līdz 2019.gada 10.decembra plkst.18.00.
Sacensību dienā organizatoriem jāiesniedz pieteikuma oriģināls.

elektroniski:

CITI NOTEIKUMI
Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasības.
Iesniedzot pieteikumu sacensībām, dalībnieki piekrīt, ka sacensību laikā uzņemtie
foto un video materiāli kopā ar turnīra uzvarētāju sarakstu var tikt publicēti plašsaziņas
līdzekļos, tai skaitā www.preili.lv.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz katrs dalībnieks
individuāli vai komandējošā organizācija. Katrs treneris atbild par savu audzēkņu uzvedību
sacensību laikā.
KONTAKTPERSONA
Aija Caune, Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore, tālrunis 29221574,
aija.caune@preili.lv

