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“GTK BIRZGALE” atklātais čempionāts jauniešiem 

2017/2018 

  

1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt galda tenisu starp Ķeguma novada jauniešiem un visu līmeņu spēlētājiem, iesaistīt jaunus 

spēlētājus. Galvenais mērķis - kļūt par regulāru galda tenisa sacensību norises vietu. 

Līdzekļi, kas iegūti no sacensību organizēšanas, tiks novirzīti jauniešu treniņiem. 

2. Laiks un vieta. 

Sacensības norisināsies Birzgales pamatskolas sporta zālē - Skolas ielā 1, Birzgale, Ķeguma novads. 

Sākums plkst. 10.00. 

Pieteikšanās līdz sacensību dienas plkst. 9.30. 

I kārta - 7. oktobris , 2017. gads 

II kārta - 25. novembris, 2017. gads 

III kārta - 20. janvāris, 2018. gads 

IV kārta – 24. marts, 2018. gads 

V kārta – 5. maijs, 2018. gads 

3. Sacensību vadība 

Sacensības organizē „GTK BIRZGALE. Sacensību galvenais tiesnesis Nauris Mazjānis. 

4. Dalībnieki 

Sacensības norisināsies divās grupās, sadalot pēc spēlētāju līmeņa un vecuma. Meitenes un zēni spēlēs 

kopā, bet apbalvoti tiks atsevišķi. 

1. grupa - 1999. gads un jaunāki - zēni ar reitingu no 1 līdz 400, meitenes ar reitingu no 1 līdz 80. 

2. grupa- 2002. gads un jaunāki - zēni ar reitingu virs 400, meitenes ar reitingu virs 80. 

(dalībnieku izmaiņas var tikt koriģētas sacensību dienā, vadoties pēc spēlētāju 

līmeņa)                                                

5. Dalības maksa 

Dalības nauda 5 EUR 

6. Vērtēšana 

Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem. 

Izspēles sistēmu noteiks sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. 

7. Apbalvošan 
Katrā kārtā katrai grupai 1.-3. vieta tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un balvām. Noslēguma kārtā tiks 

apbalvoti kopvērtējuma uzvarētāji, vērtējot trīs labāko kārtu uzrādīto rezultātu. Lai saņemtu kopvērtējuma 

balvas, iepriekšējo kārtu uzvarētājiem uz piekto (noslēguma) kārtu jāierodas obligāti. Neierašanās gadījumā 

balvas pavirzās vienu vietu uz augšu. Balvu vērtība atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita. 

  

 8. Izdevumi 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz „GTK BIRZGALE” un Ķeguma novada dome. 

9. Nosacījumi 
Pieteikumus sacensībām jāiesniedz 30 min. pirms sacensību sākuma  vai kavējuma gadījumā zvanīt +371 

26211751 (Nauris Mazjānis) un +371  26749283 (Ieva Mazjāne) 

Sacensību koeficients 0,25-0,5 


