LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

NOLIKUMS
Latvijas 2013.gada 13.atklātajam veterānu čempionātam galda tenisā.
1. Sacensību vadība.
Sacensības organizē LGTF un vada LGTF apstiprināts galvenie tiesneši Agnese Gāga un Māris
Ozoliņš.
2. Sacensību norises laiks un vieta.
Sacensības notiks 2013.gada 30.novembrī un 1.decembrī Iecavā, SAKS ‘‘Dartija’’ sporta namā.
Sacensību sākums 30.novembrī plkst. 12.00., 1.decembrī plkst. 10.00. Sacensību kalendārs tiks paziņots
26.novembrī pēc iepriekšējo pieteikumu apkopošanas. Sievietes spēlēs tikai 1.decembrī.
3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās atļauts piedalīties sievietēm un vīriešiem, kuri dzimuši 1973.gadā un agrāk, Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas un citu valstu sportistiem. Vīriešiem un sievietēm sacensības notiks četrās vecuma
grupās: 40-49 gadi, 50-59 gadi, 60-69 gadi, 70 gadi un vecāki. Vecāki dalībnieki drīkst startēt jaunākās
grupās, bet katrs dalībnieks sacenšas tikai vienā vecuma grupā. Katram dalībniekam līdzi ir jābūt
personību apliecinošam dokumentam ar personas kodu, kas jāuzrāda pēc galvenā tiesneša pieprasījuma.
Katrs dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli atbilstoši fiziskai slodzei.
4. Izcīņas kārtība un noteikumi.
Spēļu izspēles kārtību abās sacensību dienās noteiks sacensību galvenais tiesnesis vadoties no
pieteikušos dalībnieku skaita.
Visas spēles notiek līdz trīs uzvarētiem setiem un tiek izspēlētas saskaņā ar Starptautiskās galda
tenisa federācijas noteikumiem. Sacensības vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs notiks vienā vecuma
grupā pēc vienmīnusa sistēmas ar 1.-3. vietas noskaidrošanu.
5. Sacensību inventārs.
Sacensības notiek uz ‘‘STIGA’’ Expert galdiem, ar baltām 40 mm *** bumbiņām. Spēlētāju rakešu
gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta.
6. Finansiālie noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa izdevumiem sedz komandējošā
organizācija vai pats dalībnieks. Pārējie sacensību izdevumi tiks segti no dalībnieku iemaksātās dalības
naudas. Dalības maksa – Ls 5.00, LR pensionāriem – Ls 3.00. Dalības maksu var iemaksāt skaidrā naudā vai
ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22)
Rīgā, tās filiālēs vai jebkurā citā bankā. Dalības nauda jāiemaksā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas
gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām.
7. Pieteikumi.
Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās pa e-pastu latgtf@latnet.lv līdz šā gada 25.novembrim.
Vārdiskie pieteikumi (ar dalībnieku personas kodiem) iesniedzami sacensību vietā vismaz 30 minūtes pirms
attiecīgās vecuma grupas sacensību sākuma.
Dalībniekiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes (Sporta namā – Ls 4.00 – 5.30) tās jāpiesaka
Baibai Gāgai (mob.tālr.29413982, fakss +37163941103, e-pasts dartija@inbox.lv) līdz šā gada
25.novembrim. Vēršam uzmanību uz to, ka Iecavā ir atvērta arī jauna viesnīca "HOTEL IECAVA", cena 1
personai no 7.00 līdz 20.00 LVL (par cenu var vienoties), direktora tālrunis 26083532. Iespējams rezervēt
naktsmājas motelī „Brencis” (Ls 10.00-15.00), tālrunis (+371) 63928033.
8. Apbalvošana.
LGTF apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā ar diplomiem, medaļām un naudas
balvām. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas. Dubultspēlēs pirmo trīs vietu
ieguvējus apbalvo ar diplomiem un balvām.
Nolikums ir apstiprināts LGTF valdes sēdē 2013.g. 12.novembrī. Nolikums izsūtīts visiem LGTF
kolektīvajiem biedriem, Lietuvas un Igaunijas galda tenisa federācijām un klubiem.
Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapā
www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv

