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N O L I K U M S 

Rēzeknes pilsētas 2016.gada atklātais komandu čempionāts 

GALDA TENISĀ 

  

1. Mērķis un uzdevumi 

Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū. 

Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības celšanu. 

Noskaidrot labāko komandu. 

  

2. Vadība 

Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde sadarbībā 

ar galda tenisa klubu „Rebirs sports”. 

Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns. 

  

3. Vieta un laiks 

Sacensības notiks 2016.gada 03.decembrī Valsts robežsardzes koledžas sporta 

zālē Zavoloko ielā 8, Rēzeknē. Sacensību sākums pl.10.00. 

  

4. Sacensību dalībnieki un pieteikumi 

Sacensības notiks vīriešu komandām. Komandas tiks sakārtotas atkarībā no katras 

komandas 3 labāko spēlētāju reitingu summas uz 2016.gada 1.novembri. Pieteikto 

spēlētāju skaits vienā komandā – ne vairāk kā četru. Sacensību dalībniekiem jābūt 

apmaksātai 1.līmeņa spēlētāju licencēm par 2016.gadu un (2017.gada sākumu). 

 



 

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks.  

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot 

dzimšanas datus) jāiesūta līdz 30.11.2016. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv, 

(sīkāka informācija pa tel. 26119393- Bruno Losāns). Pieteikuma nosūtīšana 

uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu un citu pieteikumu formas netiks 

pieņemtas.  

Pieteikuma forma pielikumā Nr.1. 

  

5. Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi 

Sacensību izcīņas kārtība ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. Katra atsevišķa 

komandu spēle sastāvēs no 5 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, dubultspēle B-C 

pret Y-Z, C-Z, A-X, uzvarēs komanda, kura pirmā izcīnīs 3 (trīs) uzvaras atlikušās 

spēles netiks izspēlētas. Visas spēles notiks līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. 

Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. 

Uz katras komandas sacensībām jābūt vismaz 3 dalībniekiem, pretējā gadījumā 

komanda pie tālākām sacensībām netiks pielaista, un, ja izspēlētas mazāk kā 50% 

komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti. Spēlētāju maiņa tiks 

atļauta tikai uz citu komandu sacensību. 

Par uzvaru komanda iegūst 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos 

– 0 punktu. Vienāda punktu skaita gadījumā 2 komandām augstāko vietu noteiks 

pēc uzvaras savstarpējā spēlē, vairākām komandām – pēc uzvarēto un zaudēto 

setu attiecības. 

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. 

  

6. Apbalvošana 

Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu, pirmie trīs vietu ieguvēju komandu 

dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes medaļām un diplomiem. 

 


