
NOLIKUMS – IZSAUKUMS

Latvijas Universitātes un SIA „Namejs L”
atklātajām Ziemassvētku reitinga sacensībām galda tenisā

I Laiks un vieta. Sacensības notiek Kr. Valdemāra ielā 48, Ķīmijas fak. sporta zālē.
2011. gada 24. decembrī 

II Sacensību dalībnieki.  Aicināts  piedalīties  ikviens  galda tenisa spēles  cienītājs,  kurš vēlas 
pārbaudīt savu meistarību pēc reitinga uz 2011. gada 01.07.

9.00 –  vīrieši,  jaunieši,  kuru  reitings  ir  Nr.  221+++ un  lielāks,  kā  arī  kuri  nav  reitingā. 
Sievietes un jaunietes drīkst spēlēt šajā grupā ar reitinga Nr. 38 un lielāks.

Dal. maksa - skolniekiem un nestrādājošiem pensionāriem – 2,00 Ls, pārējiem – 2,50 Ls
12.00 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 118. – 220. Sievietes un jaunietes drīkst spēlēt šajā 

grupā ar reitingu Nr. 21. – 37. vietai un lielāks. 
Dal. maksa – 3,00 Ls

15.00 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 25. – 117, kā arī sievietes un jauniete, kuru reitings 
ir Nr. 8. – 20. vietai un lielāks.

Dal. maksa – 3,00 Ls  
18.00 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 1 un +++, kā arī sievietes un jaunietes, kuru reitings 

ir 1 +++.
Dal. maksa – 3,00 Ls

SIA „Namejs L” visās trijās grupās dalības nauda jāmaksā visiem 100%, neatkarīgi, ka 
iepriekšējā grupā tika izcīnītas 1. – 3. vietas.
III  Sacensību  izcīņas  kārtība.  Pamatsistēma  –  vienmīnuss  ar  vismaz  1.  –  17.  vietu 
noskaidrošanu.  Ja  gadījumā  dalībnieku  skaits  būs  vairāk  kā  32  dalībnieki  un  sacensības 
aizkavēsies, tad tiks noskaidrotas no 1. – 4.vietai, 9., 17., 33. un 41. vieta.
Atkarībā no dalībnieku skaita tiks spēlēts līdz diviem vai trim uzvarētiem setiem.
IV  Dalībnieku  uzņemšana.  Visus  ar  komandējumu  saistītos  izdevumus  sedz  komandējošā 
organizācija.
V Pieteikumi. Pieteikties sacensību dienā 20 min. pirms savas reitinga grupas sacensību sākuma. 
Pieteikumā obligāti jānorāda personas kods (Jaunpienācējiem!)
VI Apbalvošana. Šoreiz īpaša apbalvošana.
Grupā Nr. 221 un lielāks: 1. – 3. vietu ieguvēji vīrieši un labākā sieviete tiek apbalvoti ar sporta 
inventāru vai citām balvām, kā arī ar medaļām. Gandarījuma turnīra uzvarētāji ar medaļām.

SIA „Namejs L” balvu fonds būs trijās reitinga grupās: Nr. 118. – 220. v., Nr. 25. – 117. v. 
un reitinga Nr. 1 +++.

1. vieta – 30 Ls
2. vieta – 20 Ls
3. vieta – 10 Ls

Tāpat visu triju grupu 1. – 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, gandarījuma turnīra 
uzvarētājs un labākā sieviete ar medaļām.

Būs arī pārsteiguma balvas.

Sacensību koeficients – 0,5.

Iebraukšana Kr. Valdemāra ielas 48 pagalmā ar automašīnu maksās – 2 Ls.
PS. Ja kavējaties, tad zvaniet pa tālruni 26043582 (G.Kartuzovam).

Galda tenisa sekcija


