
Salaspils novada 2015. gada atklātais čempionāts galda tenisā 
 

NOLIKUMS 

 

1.Sacensību vadība 

 Sacensības organizē Salaspils galda tenisa klubs sadarbībā ar Salaspils novada 

Domi. 

 Sacensību galvenais tiesnesis – Aleksandrs Ivanovs. 

 

2.Mērķis un uzdevumi 

   Popularizēt galda tenisu Salaspilī, lai Salaspils galda tenisisti varētu sacensties 

ar citu Latvijas pilsētu un novadu spēlētājiem. Noskaidrot sacensības uzvarētājus. 

 

3. Norises vieta un laiks  

Sacensības notiek četros posmos: 

1. posms -17.maijā , 

2. posms-22.augustā , 

3. posms -10. oktobrī , 

4. posms -12.decembrī . 

   Sacensības sākums plkst. 10.00, Salaspils novada pašvaldības iestādē "Salaspils 

sporta nams" Smilšu ielā 1, Salaspilī. 

   Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:35 

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalīties tiek uzaicināts jebkurš galda tenisists, kas izteicis vēlēšanos 

tajās piedalīties. Sievietes spēlē kopējā grupā ar vīriešiem. 

 

5.Sacensības izcīņas kārtība  

Sacensības notiks 3 meistarības klasēs:                                                                   

 Elites klase – ar vietu LGTF reitingā līdz 200. Elites klasē dalībnieku skaits būs 

ierobežots -    32 dalībnieki.                                                                                             

1. grupa –  ar reitinga vietu no 200 līdz 400 (kuri neiekļuva dalībai Elites klasē).             

Tautas klases– ar reitinga vietu 401+ un bez reitinga. 

Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, finālsacensību un spēļu par vietām sistēmu 

noteiks galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.  

 

Sacensības notiek četros posmos, lai rezultāts tiktu ņemts vērā kopvērtējumā 

obligāti, ir jāpiedalās vismaz trīs posmos. Kopvērtējumā katram spēlētājam vērtē 

trīs labākos posma rezultātus. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu 

kopvērtējumā iegūst tas sportists, kuram ir labāks rezultāts noslēdzošajā, ceturtajā 

sacensību posmā. 

 

Sacensības visos posmos notiek ar 40+ galda tenisa bumbiņām. Pretiniekiem 

vienojoties var tikt izmantotas arī citas bumbiņas. 



Posmos punktus sadala sekojoši: 

1.v. 50 punkti 

2.v. 48 punkti 

3.v. 46 punkti 

4.v. 44 punkti 

5.v. 42 punkti 

6.v. 40 punkti 

7.v. 39. Punkti 

8.v. 38 punkti 

9.v. 37 punkti 

10.v. 36 punkti 

un tā uz leju. 

6.Dalības maksa  

   Elites klase un 1.grupas spēlētājiem –5,00 EUR., 

   Tautas klases spēlētājiem -3,00 EUR . 

Salaspils galda tenisa kluba dalībniekiem – dalība bez maksas. 

 

Izdevumus, kas saistīti ar sportistu dalības nodrošināšanu sacensībās sedz 

komandējošā organizācija, vai paši sportisti. 

 

7.Apbalvošana  

Apbalvo 1.-3.vietas vīriešiem un sievietēm. 

Katras kārtas 1.vietu ieguvējus visās klases apbalvo ar medaļām un balvām. 

   2.-3.vietu ieguvēji saņem medaļas. 

 Kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvēji saņems medaļas, kausus un balvas. 

8.Pieteikumi  

Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst.9:35. Pieteikumā jāuzrāda personas kods 

un ar parakstu jāapstiprina savs veselības stāvoklis.  

 

9. Sacensību koeficients 

Sacensību koeficients-0.5 

 

Informācija 

Aleksandrs Ivanovs tel.29391347 

e-pasts: kkaton@inbox.lv 

 

Vadims Berežkovs tel.29233960 

e-pasts: vadim.berezkov@inbox.lv 
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