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N O L I K U M S 

 
Jūrmalas pilsētas  

 sacensības galda tenisa senioriem  
 

Mērķis un uzdevums  
Popularizēt galda tenisu senioru vecumā, nodrošināt Jūrmalas senioriem iespējas piedalīties 
sacensībās ar Latvijas galda tenisa labākajiem senioriem. Noskaidrot sacensību uzvarētājus. 
 
Sacensību vadība 
Sacensības organizē Senioru sporta biedrība Jūrmala sadarbībā ar Jūrmalas domi. Sacensību 
galvenais tiesnesis – Andris Balbieris, SSB Jūrmala. 
 
Laiks un vieta  
Sacensības notiks šā gada 12.-13.septembrī Jūrmalas Kauguru vidusskolas sporta zālē Raiņa ielā 
118. 
Sacensību sākums 12.septembrī: 
Plkst. 10:00 – Vienspēles 50+ grupa,  
Plkst. 13:00 – Dubultspēles 40+ grupa, 
Plkst. 14:00 – Vienspēles 40+ grupa. 
Sacensību sākums 13.septembrī: 
Plkst. 10:00 – Vienspēles 70+ grupa,  
Plkst. 12:00 – Dubultspēles 60+ grupa, 
Plkst. 13:00 – Vienspēles 60+ grupa 
 
Dalībnieki 
Sacensībās tiek uzaicināti galda tenisisti, kas dzimuši 1975.gadā un agrāk. 
Vienspēlēs sacensības notiks 4 vecuma grupās: 40+ grupa, 50+ grupa, 60+ grupa un 70+ grupa. 
Dubultspēlēs sacensības notiks 2 vecuma grupās: 40+ grupa un 60+ grupa. 

 
Vērtēšana un sacensību sistēma 
Sacensības notiks pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem. Katra spēle līdz trim 
uzvarētiem setiem. Izspēles sistēma vienspēlēs: priekšsacīkstes apakšgrupās, fināli (ja vajadzēs arī 
pusfināli) - riņķa sistēma, spēles par pārējām vietām – vienmīnusa sistēma. Dubultspēles tiks 
izspēlētas pēc vienmīnusa sistēmas. 
 
Apbalvošana 
Vienspēļu uzvarētāji visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar Jūrmalas domes kausu, 50+ grupā arī ar 
J.Reinsona piemiņas balvu, 60+ grupā ar G.Vorobeičika piemiņas balvu. Visi godalgoto vietu ieguvēji 
vienspēlēs tiks apbalvoti ar medaļām un balvām (galda tenisa inventārs), dubultspēlēs ar medaļām. 

 
Nosacījumi 
Spēlētāji ar savu parakstu apliecina, ka viņu veselības stāvoklis atbilst dalībai sacensībās. 
Sacensību reitinga koeficients - 0,5.  
Spēlētāji, kuriem nav LGTF 2015.gada spēlētāja licence, reģistrējoties sacensībām licenci varēs 
noformēt pie galvenā tiesneša. To spēlētāju rezultāti, kuri spēlēs bez licences, reitinga aprēķinā 
netiks iekļauti. 
Ja sacensību dalībnieks kavēsies, zvanīt pa norādīto telefonu. 
Mikroautobusi Rīga-Sloka un Rīga-Jaunķemeri līdz pieturai “ Raiņa iela”. 

Sacensību organizators un galvenais tiesnesis - A.Balbieris 

Uzziņas - 20093015 


