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1. Vadība 

Sacensības organizē Senioru sporta biedrība Jūrmala sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas 

domi, tās vada galvenais tiesnesis Andris Balbieris. Sacensības notiek atbilstoši galda 

tenisa sacensību noteikumiem. 

 

2. Laiks un vieta 

Sacensības notiks 18.maijā Jūrmalas Kauguru vidusskolas sporta zālē, Jūrmalā, 

Raiņa ielā 118. Transports: mikroautobusi Rīga – Sloka vai Rīga – Jaunķemeri. 

Sacensību sākums: 

 vīriešiem ar LGTF reitinga numuru 401 un vairāk, vai bez reitinga, 

sievietēm ar LGTF reitinga numuru 41 un vairāk - plkst.9:30. 

 vīriešiem ar LGTF reitinga numuru no 101 līdz 400, sievietēm ar 

LGTF reitinga numuru no 21 līdz 40 - plkst.10:30 - par iekļūšanu 

tālākajā sacensību stadijā.  

 vīriešiem ar LGTF reitinga numuru līdz 100, sievietēm ar LGTF 

reitinga numuru līdz 20 - plkst. 13:30. 

 

3. Dalībnieki, izcīņas kārtība un noteikumi 

Sacensībās tiks pielaisti visi sportisti, kas izteikuši vēlēšanos tajās piedalīties un 

pieteikušies pusstundu pirms attiecīgās reitinga grupas sacensību sākuma. Sievietēm 

atsevišķa grupa tiks veidota, ja pieteiksies vismaz 6 dalībnieces. Ja pieteiksies mazāk 

par sešām dalībniecēm, sievietes spēlēs kopā ar vīriešiem. Dalībniekiem ar LGTF 

reitinga numuru 101-400 vienspēļu priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, vienā 

apakšgrupā esot vismaz 4 spēlētājiem. Tālāko izcīņas kārtību noteiks sacensību 

galvenais tiesnesis. Dalībnieki ar reitinga numuru līdz 100 sacensības uzsāk no 

ceturtdaļfināliem vai pusfināliem. Dalībniekiem ar reitinga numuru 401 un vairāk, vai 

bez reitinga, tiks veidota atsevišķa grupa (401+). Dubultspēles notiks pēc vienmīnusa 

sistēmas ar pirmo 3 vietu noteikšanu. Visas spēles līdz 3 uzvarētiem setiem. 

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā ar koeficientu 0.5.  

 

4. Apbalvošana 

Sacensību uzvarētājs vīriešu vienspēlēs tiks apbalvots ar Jūrmalas pilsētas domes 

ceļojošo kausu, medaļu, balvu un diplomu, bet godalgoto vietu ieguvēji ar medaļu, 

balvu un diplomu. Sacensību uzvarētāja sieviešu vienspēlēs un godalgoto vietu 

ieguvējas tiks apbalvotas ar medaļu, balvu un diplomu. Dubultspēļu uzvarētāji un 

godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām, balvām un diplomiem. Uzvarētāji 

un godalgoto vietu ieguvēji reitinga grupā 401+ tiks apbalvoti ar balvām un 

diplomiem. 
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