Krustvārdu mīklu mazais turnīrs
2014.gada 7. – 20.oktobris
Turnīrs tiek rīkots, lai veicinātu pusaudžu un pieaugušo interesi par prāta spēlēm, kā arī radītu iespēju
jebkuram interesentam pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku, attīstot savu domāšanu un atmiņu.
Turnīrs ir kā Prāta spēļu „Zemgale” popularizēšanas pasākums.
Turnīru organizē Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, sadarbībā ar
Dobeles novada Izglītības pārvaldi.
KAS VAR PIEDALĪTIES?
Turnīrā var piedalīties jebkurš interesents.
Dalībnieki sacenšas 2 vecuma grupās:
1) 5. – 9.klašu skolēni
2) 10. – 12.klašu skolēni un pieaugušie
KĀ PIETEIKTIES TURNĪRAM?
Dalībnieks savu dalību piesaka elektroniski aizpildot reģistrācijas anketu.
Anketa pieejama Prāta spēļu „Zemgale” mājas lapā www.pso.lv.
KAD SĀKAS TURNĪRS?
Turnīrs norisinās 2 kārtās.
Turnīra 1.kārta notiek no š.g.7.oktobra (00:00) līdz 13.oktobrim (24:00).
Turnīra 2.kārta notiek š.g. 14.oktobra (00:00) līdz 20.oktobrim (24:00).
CIK KRUSTVĀRDU MĪKLAS JĀATRISINA?
Katrā turnīra kārtā dalībniekiem jāatrisina viena krustvārdu mīkla latviešu valodā.
Kopējais 1 krustvārdu mīklas risināšanas laiks 20 minūtes.
KAS JĀZINA RISINOT KRUSTVĀRDU MĪKLU ELEKTRONISKI?
Ja krustvārdu mīklas risināšanai lietojiet pārlūkprogrammu Internet Explorer, neizmantot vecāku
versiju par Internet Explorer 6!
Lai uzsāktu risināt mīklu, nospiež pogu SĀKT, kas atrodas zem reģistrācijas anketas.
Jautājumus var apskatīt arī zem krustvārdu mīklas.
Atminējumu ieraksta atbilžu logā, kas parādās izpildot klikšķi krustvārdu mīklā uz jautājuma
numura, un to apstiprina, veicot klikšķi atbilžu logā uz pogas OK vai nospiežot taustiņu Enter.
Atbilžu logā ierakstīto atminējumu atcelt var veicot klikšķi atbilžu logā uz pogas Atcelt vai
nospiežot taustiņu Esc.
Dzēst nepareizi ierakstītu atminējumu var veicot klikšķi atbilžu logā uz pogas Dzēst.
Krustvārdu mīklas risināšana jāpabeidz nospiežot pogu ESMU PABEIDZIS (pie nosacījuma, ka
esat to atrisinājis ātrāk par 20 minūtēm).
UZMANĪBU!
Aizverot krustvārdu mīklas logu, turpināt risināt krustvārdu mīklu vairs nav iespējams!
KĀDAS BALVAS SAŅEM TURNĪRA UZVARĒTĀJI?
Turnīra balvas izcīņā piedalās tikai tie mīklu minētāji, kas ir piedalījušies abās kārtās!
Katras grupas uzvarētājs balvā saņem Kino Citadele dāvanu karti.
2.un 3.vietu ieguvēji saņem veicināšanas balvas no turnīra organizētājiem.
KĀ VAR SAŅEMT BALVU?
Turnīra organizatori pirms apbalvošanas personīgi sazināsies ar turnīra uzvarētājiem. Apbalvošana
notiks 14.Prāta sporta spēlēs „Zemgale – 2014” š.g. 25.oktobrī plkst.18.00 Dobeles 1.vidusskolas
zālē. Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta mājas lapās www.pso.lv un www.dobele.lv.
ORGANIZATORI NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM TEHNISKĀM, AR DATORTEHNIKU VAI TĀS
PROGRAMMATŪRU SAISTĪTĀM NEPILNĪBĀM, TĪKLA SAVIENOJUMA PĀRRĀVUMIEM!
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