
Nolikums 

                  Salaspils GTK 2017/2018 atklātajam čempionātam galda tenisā  
  

 

1. Mērķis un uzdevums. Popularizēt galda tenisu Salaspilī , organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa 

sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.  

  

2. Vadība. Salaspils GTK 2017./2018. gada reitinga sacensības galda tenisā organizē Salaspils 

galda tenisa klubs. Sacensību galvenie tiesneši Jānis Lesničenoks (t. 28349723) un Vadims 

Berežkovs (t. 29233960).  

  

3. Laiks un vieta. Sacensības norisināsies Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī. 

Sacensību sākums 10:00. Pieteikšanās sacensību dienā līdz 9:30. Sacensības notiks 2 posmos: 

1. posms 24.02.2018 2. posms 21.04.2018  

  

4. Dalībnieki. Sacensībās var piedalīties jebkurš galda tenisa interesents. Sievietes un vīrieši 

sacentīsies kopā.  

  

5. Dalības maksa. Dalības maksa – 8 EUR.  Salaspils GTK biedriem – 4 EUR. Dalībniekiem, kas 

dzimuši 2002. gadā un jaunākiem – 4 EUR. Dalībniekiem, kas dzimuši 1958. gadā un vecākiem – 

4 EUR.  

  

6. Izspēles kārtība. Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita: • 16-32: 

dalībnieki tiek sadalīti 4 līdz 8 apakšgrupās, pēc apakšgrupām izspēlējot vienmīnusa sistēmu, 

katram dalībniekam nospēlējot vismaz 5, bet nepārsniedzot 8 spēles turnīra laikā. • 33-48: 

dalībnieki tiek sadalīti 8 līdz 12 apakšgrupās, pēc apakšgrupām izspēlējot vienmīnusa sistēmu, 

katram dalībniekam nospēlējot vismaz 5, bet nepārsniedzot 8 spēles turnīra laikā. • 49+: 

sacensības tiek izspēlētas pēc divmīnusa sistēmas. Sacensibu izloze tiek veikta pēc jaunākā 

pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemniekiem atbilstošās reitinga vietas punktu skaits tiek reizināts ar 

1.5, sievietēm ar 0.25.  

  

7. Noteikumi. Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 

uzvarētiem setiem. Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu 

atiecība, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 

40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar Nittaku *** 40+ bumbiņu, 

tad spēle jāspēlē ar to. Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama 

iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki 

var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām. Pirms sacensībām sacensību 

dalībniekiem ir jāparakstās, par to, ka iepazinušies un ievēros iekšējās kārtības noteikumus.  

  

8. Apbalvošana. Katra posma 1. – 3. vieta tiek apbalvotas ar medaļām un naudas balvām. Ar 

medaļām un naudas balvām tiek apbalvoti arī labākais reitinga 200+ un 400+ spēlētājs, kā arī 

labākā sieviete, labākais jaunietis un labākais veterāns. 1. vieta – 100 EUR 2. vieta – 50 EUR 3. 

vieta – 30 EUR Labākais reitinga grupā 200+ - 10 EUR Labākais reitinga grupā 400+  - 10 EUR 

Labākā sieviete – 10 EUR Labākais jaunietis (2000. un jaunāks) – 10 EUR Labākais veterāns 

(1978. un vecāks) – 10 EUR.  

  

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā.  

  

Visiem spēlētājiem ir nepieciešama licence. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, 

tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences 

cena 10 EUR!  


