SB SK Ezerzeme

Latvijas Darts Organizācija

Rēzeknes Sporta pārvalde

Ezerzeme Darts

Rēzeknes novada pašvaldība

Viļānu novada pašvaldība

Viesu māja `Rāznas pērle`

Spēļu klubs `Melnais kaķis` Rēzekne

Kravu pārvadājumi, celtniecība

LATGALES KAUSS 2012
2012.gada 5.maijs

Sacensību vieta:
Adamovas sanatorijas internātskolas sporta zālē, Adamova, Verēmu pag., Rēzeknes novads, LV4647
Sacensības organizē:
Sporta klubs „Ezerzeme”, sadarbībā ar Latvijas darts organizāciju, Rēzeknes pilsētas domes „Sporta
pārvaldi”, Rēzeknes novada pašvaldību un Viļānu novada pašvaldību.
Sacensību programma:
2012.gada 5.maijs

9.00
11.30
12.00
12.10
15.00
16.00

Atvērta spēļu zāle dalībniekiem
Dalībnieku reģistrācijas beigas
Sacensību atklāšana
Sacensību sākums
Jauniešu sacensību sākums
Gandarījuma turnīrs

Pieteikšanās:
Iepriekšējā
pieteikšanās
līdz
4.04.2012.
LDO
mājas
lapā
norādītajā
saitē:
http://www.latviadarts.com/registracija-uz-sacensibam/?id=11 un sacensību dienā līdz plkst. 11.00
Dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri ir apguvuši spēles pamatus un ievēro sacensību
noteikumus. Jaunieši var startēt pieaugušo grupā. Jauniešu sacensībās zēni un meitenes startē kopā.
Jauniešu sacensībās var piedalīties visi, kuri sacensību dienā nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
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Dalības maksas:
Pieaugušo individuālās sacensības: Iepriekš pieteikšanās: - Licencētiem spēlētājiem Ls 5;
- Jauniešiem Ls 2;
- Nelicencētiem spēlētājiem Ls 6.
Sacensību dienā:
- Licencētiem spēlētājiem Ls 6;
- Nelicencētiem spēlētājiem Ls 7;
- Jauniešiem Ls 3.
Jauniešu individuālās sacensības:
- Visiem spēlētājiem bez maksas;
Tiesneši:
Sacensību galvenais tiesnesis – Madars Razma, tiesneša palīgi – Jānis Armanovičs, Anita Puncule.
Sacensību nolikums:
Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas reitinga sacensību noteikumiem un Latvijas reitinga sacensību
izspēles noteikumiem. Dalībniekus velveta auduma, kā arī ādas un sporta apģērbā un apavos
nepielaidīs pie sacensībām! Dalībniekus džinsu apģērbā nepielaidīs pie izslēgšanas spēlēm! Spēļu
norises zonā aizliegts smēķēt un lietot alkoholu!
Balvu fonds:
Kungu, dāmu un jauniešu individuālo godalgoto vietu ieguvējus spēlē „501” apbalvo ar medaļām,
kausiem un naudas prēmijām:
Vieta
Kungi
Dāmas
Jaunieši
1.
70
50
6
2.
40
30
4
3.
20
15
2
5.
5
5
Individuālo sacensību gandarījuma turnīra uzvarētājus apbalvo ar sacensību organizatoru
sagādātajām piemiņas balvām.
Informācija:
Plašāku informāciju par turnīru var iegūt no Jāņa Armanoviča pa e – pastu armatura@inbox.lv,
tālruni +37129123819 vai skype - jarmanovich.
Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši.
Naktsmītnes un atpūta pie Rāznas ezera viesu mājā `Rāznas pērle`. Dalībniekiem īpašas atlaides.
Info Artūrs Šķesters tel.+37129364196, http://raznas-perle-viesu-nams.infolapa.zl.lv/
Gulbene

Kārsava
ADAMOVA

Rīga

D-pils

Ludza
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