
N O L I K U M S 

GTK Namejs kauss  

2018./2019.  

1.Mērķis un uzdevums 

Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem, iesaistīt jaunus spēlētājus.   

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

2. Laiks un vieta GTK Namejs zāle Rīga, Ranķa dambis 24a. 

 

 1.posms             2018.gada 2. septembris 

 2.posms             2018.gada 22. septembris 

 3. posms           2018.gada 29. septembris 

 4. posms           2018.gada 14. oktobris 

 5. posms           2018.gada 20. oktobris 

 6. posms           2018.gada 27. oktobris 

 7. posms           2018.gada 3. novembris 

 8. posms           2018.gada 10. novembris 

 9. posms           2018.gada 24. novembris 

 10. posms         2018.gada 27. decembris 

 11. posms         2018.gada 27. decembris 

 12. posms         2018.gada 27. decembris 

 

 pl 10.00  Pirmā grupa reitings 400+vīrieši un 50++ sievietes. (var spēlēt arī 

visi bez reitinga) 
 pl. 12.30 Otrā grupa  reitings  250++ vīrieši un 40++ sievietes 

 pl. 15.30 Trešā grupa reitings 150++ vīrieši un 10++ sievietes 

 pl. 18.30 Ceturtā grupa reitings 1++ vīrieši un 1 ++ sievietes 

Sacensības notiek pēc iepriekšējā mēneša izliktā reitinga 

3. Sacensību vadība 

Sacensības organizē GTK Namejs   

4. Dalībnieki 

Sacensībās piedalās visi galda tenisa spēles interesenti. 

Spēlētāji, kuri vēlas, var spēlēt vairākās grupās, ja vien reitings nav pārāk augsts 

priekš attiecīgās grupas. 

Dalības nauda 6 eiro, GTK Namejs kluba biedriem un 5 eiro,  



5. Vērtēšana 

Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem 

uzvarētiem setiem. Izspēles sistēmu noteiks sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto 

dalībnieku skaita. 

6. Apbalvošana 

Balvu vērtība atkarīga no pieteiktā dalībnieku skaita katrā grupā. 

  

7. Nosacījumi 

Pieteikumus sacensībām jāiesniedz 30 min. pirms grupas sākuma  vai 

kavējuma gadījumā zvanīt +371 29971663 (Jānis Cīrulis)  

                                 Sacensību koeficients 0,5 

Spēlētājiem no 2018.gada 1.janvāra, piedaloties turnīros, nepieciešama licence, 

kuras termiņš ir gads un maksa par šo licenci ir 10 eiro. Licence derīga gadu no 

tās aktivizēšanas. Svarīgākais uz ko jāpievērš uzmanība ir, ka licences ir 

nepieciešamas visiem spēlētājiem un bez tās sacensībās nevar piedalīties 

  

 


