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Jūrmalas 2016.gada atklātais čempionāts galda tenisā 
 

1.Vadība 

    Jūrmalas 2016.gada atklāto čempionātu galda tenisā organizē senioru sporta biedrības 
Jūrmala galda tenisa sekcija, sadarbībā ar Jūrmalas domes sporta pārvaldi. Sacensības vada 
galvenais tiesnesis Andris Balbieris. 

 
2. Mērķis  

     Popularizēt galda tenisu Jūrmalā. Nodrošināt iespējas Jūrmalas galda tenisistiem 
sacensties ar citu pilsētu un novadu spēlētājiem. 
 

3. Laiks un vieta 
     Sacensības notiks 2016.gada 7.- 8.maijā Jūrmalas Kauguru vidusskolas sporta zālē Raiņa 
ielā 118. Sacensību sākums 7.maijā plkst.11:00, 8.maijā plkst.10:00. 
 

4. Dalībnieki 
     Sacensībās tiek uzaicināti Latvijas pilsētu un novadu galda tenisa spēlētāji. 
 

5. Izcīņas kārtība, vērtēšana un nosacījumi 

Sacensības notiks 3 meistarības grupās: 
      Elites klase – vienspēles: kopējā grupā kungi ar Latvijas galda tenisa federācijas reitinga 

numuru no 1 līdz 200 un dāmas ar reitinga numuru no 1 līdz 20. Sākums 7.maijā plkst.11:00, 
reģistrācija līdz 10:45. Priekšsacīkstes apakšgrupās, pusfināli, fināli un spēles par pārējām 

vietām. Pēc vienspēlēm notiks arī dubultspēles: priekšsacīkstes apakšgrupās, fināls un spēles 
par vietām – pēc vienmīnusa sistēmas. 
      Tautas klase 1 – vienspēles: kungi ar reitinga numuru no 201 līdz 450, var piedalīties 
veterāni 60+ bez reitinga ierobežojumiem un dāmas ar reitinga numuru no 21 līdz 80. Sākums 
8.maijā plkst.14:00. Sacensību sistēma tiks noteikta atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. 
      Tautas klase 2 – vienspēles: kopējā grupā kungi ar reitinga numuru 451+, un bez reitinga, 

var piedalīties dāmas ar reitinga numuru 81+ un bez reitinga. Sākums 8.maijā plkst.10:00. 
Sacensību sistēma tiks noteikta atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. 
     Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0,5. 
Elites klasē rakešu gumijām jābūt Starptautiskās galda tenisa federācijas (ITTF) atļauto gumiju  
sarakstā. 

 Lai piedalītos sacensībās nepieciešama 1.līmeņa LGTF licence 2015./2016. gada sezonai 
(maksā 2 eiro), licenci varēs noformēt pie sacensību galvenā tiesneša. 

 
6. Apbalvošana 

Vienspēļu uzvarētājs Elites klasē tiks apbalvots ar Jūrmalas domes ceļojošo kausu. 
Sacensību uzvarētājus vienspēlēs visās grupās apbalvos ar kausu, medaļu un balvu,otro un 
trešo vietu ieguvējus ar medaļu un balvu. Balvās - galda tenisa inventārs. 
      Dubultspēlēs godalgoto vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām. 
 

 

Galvenais tiesnesis                                            A. Balbieris 
20093015 

 
 

 


