
      Uzmanību! 
 

NOLIKUMS – IZSAUKUMS 

Latvijas Universitātes 

atklātajām Lielturnīra sacensībām galda tenisā 

I Laiks un vieta. Sacensības notiek 2017. gadā 14. maijā O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu 

pamatskolas sporta zālē. 

II Sacensību dalībnieki. Aicināts piedalīties ikviens galda tenisa spēles cienītājs, kurš vēlas 

pārbaudīt savu meistarību. Sacensības notiek 4 reitinga grupās. Šoreiz spēlētājiem tiek dota 

iespēja izvēlēties pēc kura reitinga viņiem labāk spēlēt uz 1.aprīļa vai uz 1.maija reitingu. 

9.30 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings ir Nr. 395 un lielāks, kā arī kuri nav reitingā. Sievietes 

un jaunietes drīkst spēlēt šajā grupā ar reitinga Nr. 51 un lielāks. 

Dal. maksa – skolniekiem un nestrādājošiem pensionāriem – 4 EUR, pārējiem – 5 

EUR 

13.00 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 251. – 394.v. Sievietes un jaunietes drīkst spēlēt 

šajā grupā ar reitingu Nr. 31. – 50. vietai un lielāks. 

Dal. maksa – 5 EUR 

15.30 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 131. – 250.v. Sievietes un jaunietes, kuru reitings 

ir Nr. 15. – 30. vietai un lielāks. 

Dal. maksa – 5 EUR 

18.30 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 1 un +++, kā arī sievietes un jaunietes, kuru 

reitings ir Nr. 1 +++. 

Dal. maksa – 5 EUR 

Reitinga grupu sadalē var būt izņēmumi. 

III Sacensību izcīņas kārtība. Pamatsistēma – vienmīnuss ar vismaz 1. – 17. vietu 

noskaidrošanu. Ja gadījumā dalībnieku skaits būs vairāk kā 40 dalībnieki un sacensības 

aizkavēsies, tad tiks noskaidrotas no 1. – 4.vietai, 9., 17., un 33. vieta. Sacensības notiek līdz 3 

uzvarētiem setiem. 

IV Dalībnieku uzņemšana. Visus ar komandējumu saistītos izdevumus sedz komandējošā 

organizācija vai pats sportists. 

V Pieteikumi. Pieteikties sacensību dienā 20 min. pirms savas reitinga grupas sacensību 

sākuma. Pieteikumā obligāti jānorāda personas kods (Jaunpienācējiem!) 

VI Apbalvošana. Šoreiz būs īpaša. 

Grupā Nr. 395 un lielāks, Nr. 251. – 394.v., Nr. 131. – 250.v.: 1. – 3. vietu ieguvēji vīrieši un 

labākā sieviete tiek apbalvoti ar sporta inventāru vai citām balvām, kā arī ar medaļām. 

Gandarījuma turnīra finālisti ar medaļām. 

Bet reitinga grupā Nr. 1 un +++ ar naudas balvām, kuras būs atkarīgas no dalībnieku skaita. 

 Gandarījuma turnīra finālisti un labākā sieviete tiks apbalvoti ar medaļām. 

 Vēl papildus medaļas: jaunākajam un vecākajam sacensību dalībniekam, sensāciju 

autoram. 
 

 Piebilde: Tie galda tenisisti, kuri piezvanīs pa telefonu 30 minūtes pirms savas grupas 

sākuma, droši varēs kavēt vismaz 15 minūtes un tiks droši pielaisti. 
 

Sacensību koeficients – 0,5. 
 

PS. Ja kavējaties, tad zvaniet pa tālruni 26043582 (G.Kartuzovam). 
 

 

Skolas pagalmā varēs novietot automašīnas un par automašīnu stāvēšanu nebūs jāmaksā. 

(Ja vārti ciet, tad pašiem jātaisa vaļā). 


