
Apstiprinu:        Saskaņots 

SSB Jūrmala valdes priekšsēdētājs     ar Jūrmalas pilsētas  

_________________ U. Zeitmanis     domi 

 

NOLIKUMS 

Jūrmalas pilsētas domes balvu izcīņai 

galda tenisā senioriem 
1. Mērķis un uzdevumi 

 Uzturēt sporta senioru (veterānu) saikni ar iemīļoto sporta veidu – galda tenisu, 

popularizēt galda tenisu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. 

  Nodrošināt iespējas Jūrmalas sporta senioriem sacensties ar Latvijas labākajiem 

sava vecuma galda tenisistiem. Noskaidrot šo sacensību labākos spēlētājus. 

 

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē un vada Senioru sporta biedrība Jūrmala sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas 

domi. Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Balbieris. 

 

3. Laiks un vieta 

Sacensības notiks 2013.gada 14.septembrī Jūrmalas Kauguru vidusskolas sporta zālē, Raiņa 

ielā 118. Satiksme no Rīgas : mikroautobuss Rīga –Sloka vai Rīga – Jaunķemeri. 

 

4. Dalībnieki un pieteikumi 

Sacensības vienspēlēs notiks šādās vecuma grupās, (dāmām un kungiem vienā 

kompānijā):  

Viscienījamākā grupa - (70+), sākums plkst. 10.00; 

Vecākā grupa - (60-69), sākums plkst. 10.00; 

Vidējā grupa – (50-59), sākums plkst. 13.00; 

Jaunākā grupa: (40-49), sākums plkst. 13.00, (šajā vecuma grupā jūrmalnieki tiek 

pielaisti sacensībās no 35 gadu vecuma). 

Sacensības dubultspēlēs notiks 2 vecuma grupās: vecākajā grupā (60+) un 

jaunākajā grupā – līdz 59 gadu vecumam. 

Dalībnieki ar parakstu apstiprina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst dalībai 

sacensībās. Dalībniekiem jāpiesakās 30 minūtes pirms attiecīgās vecuma grupas sacensību 

sākuma. 

 

5. Sacensību kārtība  

Vienspēlēs katrā vecuma grupā notiks sacensības apakšgrupās, turpinājumā spēles 

par vietām. Pirmo vietu ieguvēji savā vecuma grupā savstarpēji sacenšas par sacensību 

galveno balvu – Jūrmalas pilsētas domes kausu.  

Dubultspēles notiks pēc vienmīnusa sistēmas. Pāri tiks veidoti šādi: reitingā 

augstāk esošais dalībnieks veido pāri ar reitingā viszemāk esošo dalībnieku, otrais ar otro 

zemāko no reitinga un tā tālāk. 

 

6. Apbalvošana 

Sacensību kopvērtējuma uzvarētājs tiks apbalvots ar Jūrmalas domes ceļojošo 

kausu. 

Uzvarētājs 70+ gadu grupā tiks apbalvots ar ceļojošo Jūrmalas domes balvu un 

medaļu. 

Uzvarētājs 60-69 gadu grupā tiks apbalvots ar ceļojošo Gdalija Vorobeičika 

piemiņas balvu un medaļu. 

Uzvarētājs 50-59 gadu grupā tiks apbalvots ar ceļojošo Jāņa Reinsona piemiņas 

balvu un medaļu. 

Uzvarētājs 40-49 gadu grupā tiks apbalvots ar ceļojošo Bulduru kausu, kas šogad 

tiks izcīnīts 30.reizi un medaļu. 

Godalgoto vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar medaļām. 

 

 Nolikumu sastādīja Andris Balbieris 
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