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N O L I K U M S  
LATGALES ATKLĀTAJAM 2016.GADA KOMANDU ČEMPIONĀTAM 

GALDA TENISĀ 
 

1.Mērķis un uzdevumi 

Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū. 

Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības izaugsmi.  

Noskaidrot labākos spēlētājus un komandas.  

 

2.Vadība 

Latgales atklāto 2016.gada komandu čempionātu organizē Rēzeknes novada dome sadarbībā 

ar Rēzeknes novada pašvaldības BJSS un tenisa klubu „Rebirs Sports”.  

Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns. 

 

3.Vieta un laiks 

       Sacensības notiks Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas 

pagastā, Rēzeknes novadā, kalendārā norādītos datumos: 19.03.2016.; 23.04.2016. Nākamie 

sabraukumi plānoti 2016.gada augustā un oktobrī, datumi tiks precizēti. Izloze plkst. 9.45, 

sacensību sākums plkst.10.00.  

 

4. Sacensību dalībnieki un pieteikums 

Kopējais pieteikto spēlētāju skaits vienā komandā- ne vairāk, kā seši. Komandas tiks 

sakārtotas atkarībā no katras komandas 3 labāko (vīriešu) spēlētāju reitinga summas uz 

2016.gada 1.martu.  

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks.  

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot dzimšanas 

datus) jāiesūta līdz 12.03.2016. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv (papildus informācija pa 

tālruni 26119393- Bruno Losāns). Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un 

uzvārds, tālruņa numurs, kā arī adrese (ar pasta indeksu) un e-pasts, uz kuru izsūtīt rēķinu par 

dalības maksu.  

Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī Nolikuma noteikumu akceptēšanu. 

 

5.Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi  

Katra komandu čempionāta spēle starp divām komandām notiks pie viena galda, taču 

iespējams izņēmums, ja spēle pēc laika aizkavē citu komandu spēles.  

Katrai komandai jānodrošina vismaz viens punktu skaitīšanas tiesnesis. Tiesnesis var 

būt arī no spēlētāju vidus.  

Sacensības notiks pēc riņķa sistēmas un sabraukumos, riņķu un sabraukumu skaits 

atkarīgs no pieteikto komandu skaita (plānoti četri sabraukumi).  

Izcīņas kārtības variants ir atkarīgs no pieteikto komandu skaita: 

            a) variants - katrā sabraukumā katra komanda izspēlēs ne vairāk kā četras komandu 

spēles. Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no sešām spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, C-

Z, A-X, C-Y, B-Z.  
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Komandu savstarpējās spēles notiks saskaņā ar augšminēto kārtību, un tiks izspēlētas 

visas spēles. 

 

Pēc sešām nospēlētām spēlēm tiks fiksēts gala rezultāts. Visas spēles notiks līdz trīs 

uzvarētiem setiem. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām būs vienāds punktu skaits, 

labāko komandu noteiks pēc:  

1) uzvarēto spēļu skaita;  

2) neizšķirto spēļu skaita;  

3) savstarpējo spēļu rezultāta; 

4) savstarpējo spēļu setu attiecības. 

            b) variants - katrā sabraukumā katra komanda izspēlēs ne vairāk kā trīs komandu spēles. 

Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no deviņām spēlēm sekojošā kārtībā: A-X, B-Y, C-Z,  

B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y.  

Komandu savstarpējās spēles notiks saskaņā ar augšminēto kārtību, un tiks izspēlētas 

visas spēles. 

Pēc deviņām nospēlētām spēlēm tiks fiksēts gala rezultāts. Visas spēles notiks līdz trīs 

uzvarētiem setiem. Gadījumā, ja divām vai vairākām komandām būs vienāds punktu skaits, 

labāko komandu noteiks pēc:  

1) uzvarēto spēļu skaita;  

2) savstarpējo spēļu rezultāta; 

3) savstarpējo spēļu setu attiecības. 

Uz katras komandas sacensībām komandā jābūt vismaz trīs dalībniekiem, pretējā 

gadījumā komanda pie tālākām sacensībām netiks pielaista. Ja izspēlēti mazāk kā 50% komandu 

sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu 

komandu spēli.  

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. 

 

6.Sacensību inventārs 

 Par sacensību oficiālām bumbām tiek uzskatītas STIGAS OPTIMUM 40+ 3-Star baltās 

bumbas. Rīkotājs sacensību norisei nodrošina kvalitatīvus tenisa galdus.  

Vienas komandas spēlētājiem vēlams spēlēt vienādas krāsas kreklos.  

 

7. Finansiālais noteikums 

Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu, ir uz komandējošo 

organizāciju vai pašu spēlētāju rēķina.  

Dalības nauda 75.00 EUR apmērā saskaņā ar saņemto rēķinu jāiemaksā veicot 

pārskaitījumu Rēzeknes novada pašvaldībai: reģ. Nr.90009112679, Atbrīvošanas aleja 95A, 

Rēzekne, LV-4601, A/S Swedbank, kods HABALV22, konta Nr. LV56HABA0551026407356 

līdz 2016.gada 16.marta.  

Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā komanda pie sacensībām netiks 

pielaista. No dalības naudas tiek atbrīvoti sacensību rīkotāji. 

 

 

8.Apbalvošana 
                    Komandas, pirmo trīs vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem un diplomiem, komandas 

spēlētāji- ar medaļām un diplomiem. Seši labākie individuālie spēlētāji, kā arī Rēzeknes novada 

komandas labākais individuālais spēlētājs tiks apbalvoti ar gandarījuma balvām. 
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(Komandas nosaukums) 

 

 

PIETEIKUMS 
 

Latgales atklātais 2016.gada komandu čempionāts  

galda tenisā 

 

Nr. Vārds, uzvārds 
Dzimšanas 

datums 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6. .  

   

Adrese rēķina nosūtīšanai: 

  

(adresāts, kontakttālrunis) 

 

(iela, pilsēta, novads, pasta indekss/ e-pasts) 

Rēķinu apmaksās: 

 

 
(organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs) 

 

 
Komandas pārstāvis  

(kapteinis)   ______________ ______________________________ 
(paraksts)   (vārds, uzvārds)  

 

2016.gada ___. ________________ 

 

 
Katrai komandai pieteikums jāaizpilda uz atsevišķas veidlapas! 
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Pieteikums jānosūta uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv  

līdz 2016.gada 12.martam. 
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