
Uzmanību! 

  

Ir izmaiņas par Latvijas Universitātes atklātajām reitinga sacensībām galda tenisā. 
Sacensības notiks 8.-9. jūnijā Skrindu ielā 1 (nevis kā bija plānots Aspazijas bulv. 5). 

  

8. jūnijā 

Plkst. 16:00 – vīrieši, kuru reitings ir 301+++ 

                                                     sievietes, kuru reitings ir 41 un lielāks 

Dalības maksa – 7 EUR, skolniekiem un nestrādājošajiem pensionāriem – 5 EUR. 

  

9. jūnijā 

Plkst. 15:00 – vīrieši, kuru reitings ir 1+++ 

                                                       sievietes, kuru reitings ir 1+++ 

Dalības maksa – 8 EUR. 

  

Apbalvošana. 
1.-3. vietu ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar balvām un medaļām. 1. vietu ieguvēji ar kausiem. Augstākās 
vietas ieguvējas sieviešu konkurencē ar medaļām un balvām. Gandarījuma turnīra finālistiem un sensāciju 
autoriem medaļas. Pārsteiguma kauss reitingā 501+++ un 701+++. 

  

Sacensību koeficients – 0.25-0.5. 

  

Visiem spēlētājiem ir nepieciešama licence. 

  

Pagalmā varēs novietot automašīnas. 

  

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

  

P.S. Noslēguma turnīrs paliek 29. jūnijā Aspazijas bulvāri 5. 

  

 

  

Nolikums-izsaukums 

  

  

LU atklātās reitinga sacensības galda tenisā. 

  



  

Laiks un vieta. Sacensības notiek Aspazijas bulvārī 5 (LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē). 

  

2019.gadā 

III kārta – 5.janvārī; 
IV kārta – 26.janvārī; 
V kārta – 23.martā; 
VI kārta – 11.maijā; 

VII kārta – 8.jūnijā (skatiet izmaiņas!); 
VIII kārta – 29.jūnijā – sezonas noslēguma turnīrs. 

  

Katras kārtas sacensības notiks pēc reitinga, kurš publicēts mēneša sākumā, ja reitings vēl nav publicēts, tad 
pēc iepriekšējā mēneša reitinga. Reitinga grupu sadalē var būt izņēmumi. 

  

Plkst. 10:00 – visi, kuri nav reitinga sarakstā, kā arī tie, kuri reitinga sarakstā ir ar Nr. 401+++. 
Plkst. 13:00 – dalībnieki, kuru reitings Nr. 201+++. 

Plkst. 17:00 (bija 16:30) – dalībnieki, kuru reitings Nr. 45+++. 
Šajā grupā var startēt veterāni 50+++, kuriem ir augstāks reitings. 

  

Sievietēm, jaunietēm tiek dota iespēja spēlēt vīriešu konkurencē, izvēloties savam meistarības līmenim 
atbilstošu reitinga grupu. 

  

Dalības nauda katrā reitinga grupā – 5 EUR. 

  

Sacensību koeficients: 0.25-0.5. 

  

  

Apbalvošana: 1.-3.vietu ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar balvām, kuru lielums būs atkarīgs no dalībnieku 
skaita, kā arī augstākās vietas ieguvēja sieviešu konkurencē. Medaļas: 1.-3.vietu ieguvējiem, gandarījuma 
turnīra finālistiem, sensāciju autoriem. 

  

  

P.S. Ar automašīnām tagad vispār nevar iebraukt pagalmā. Domājiet savlaicīgi, kur atstāt 

automašīnas! 


