
LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA 

NOLIKUMS 

Latvijas 2019.gada IXX atklātajam veterānu čempionātam 

galda tenisā 
 

1. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē LGTF un vada LGTF apstiprināts galvenais tiesnesis Jānis Cīrulis. 

 
2. Sacensību norises laiks un vieta. 

 Sacensības notiks 2019.gada 23.-24.novembrī Rīgā, Rīgas O.Kalpaka daiļamatu pamatskolas 

sporta zālē, Skrindu ielā 1,. Sacensību sākums 23.novembrī plkst.11:00 un 24.novembrī plkst.10:00. 

Sacensību kalendārs tiks paziņots 21.novembrī pēc iepriekšējo pieteikumu apkopošanas. Sievietes 

spēlēs tikai 23.novembrī. 

 
3. Sacensību dalībnieki. 

 Sacensībās atļauts piedalīties sievietēm un vīriešiem, kuri dzimuši 1979.gadā un agrāk, Latvijas, 

Igaunijas, Lietuvas un citu valstu sportistiem. Vīriešiem un sievietēm sacensības notiks četrās vecuma grupās: 

40-49 gadi, 50-59 gadi, 60-69 gadi, 70 gadi un vecāki. Vecāki dalībnieki drīkst startēt jaunākās grupās, 

bet katrs dalībnieks sacenšas tikai vienā vecuma grupā. Katram dalībniekam līdzi ir jābūt personību 

apliecinošam dokumentam ar personas kodu, kas jāuzrāda pēc galvenā tiesneša pieprasījuma. Katrs 

dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli atbilstoši fiziskai slodzei. 

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi. 

 Spēļu izspēles kārtību abās sacensību dienās noteiks sacensību galvenais tiesnesis vadoties no 

pieteikušos dalībnieku skaita. 

 Visas spēles notiek līdz trīs uzvarētiem setiem un tiek izspēlētas saskaņā ar Starptautiskās galda tenisa 

federācijas noteikumiem. Sacensības vīriešu, sieviešu un jauktajās dubultspēlēs notiks divās vecuma grupās, 

40-59 gadi un 60 gadi un vecāki, pēc vienmīnusa sistēmas ar 1.-4.vietas noskaidrošanu. 

Vienspēļu sacensību rezultāti (savstarpējās spēles) tiek iekļauti LGTF reitinga ar koeficientu 0,5. 

 

5. Sacensību inventārs. 

 Sacensības notiks uz ‘‘STIGA’’ Expert galdiem, oficiālā sacensību bumba – Xushaofa Sports 3*** 

(seamless). Visos sacensību veidos, kā vienspēlēs, tā arī dubultspēlēs spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF 

atļauto gumiju saraksta https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/10/LARC_2018B_03.pdf  
 

6. Finansiālie noteikumi. 

 Visus izdevumus, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa izdevumiem sedz komandējošā 

organizācija vai pats dalībnieks. Pārējie sacensību izdevumi tiks segti no dalībnieku iemaksātās dalības naudas. 

Dalības maksa – EUR 10.00, LR pensionāriem – EUR 5.00. LR spēlētājiem ir jābūt aktīvai LGTF spēlētāja 

licencei. Dalības maksu var iemaksāt ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 

AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22) Rīgā, tās filiālēs vai jebkurā citā bankā. Dalības nauda jāiemaksā līdz 

izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām. 

 

7. Pieteikumi.  

 Dalībnieku vārdiskie pieteikumi nosūtami pa e-pastu latgtf@latnet.lv līdz šā gada 19.novembrim. 

Pieteikumi papīra formātā (ar dalībnieku personas kodiem) iesniedzami sacensību vietā vismaz 30 minūtes 

pirms attiecīgās vecuma grupas sacensību sākuma. 

 Dalībniekiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes zvaniet Genādijam Kartuzovam mob.tālr.26043582, 

līdz šā gada 15.novembrim. 
 

8. Apbalvošana. 

 Sacensību uzvarētāji visās grupās un divās grupās dubultspēles tiek apbalvoti ar kausiem. LGTF 

apbalvo pirmo četru vietu ieguvējus katrā vecuma grupā un divās grupās dubultspēles ar medaļām un balvām. 

Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas. 

 

 Nolikums ir apstiprināts LGTF valdes sēdē 2019.g. 15.oktobrī. Nolikums izsūtīts visiem LGTF 

kolektīvajiem biedriem, Lietuvas un Igaunijas galda tenisa federācijām un klubiem, kā arī citiem interesentiem. 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās 

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv 
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19th Latvian Open Veterans 

Table Tennis Championships 
 

 

1. Table Tennis Federation of Latvia welcomes all veteran players from other countries to the 19th 

Latvian Open Veterans Table Tennis Championships. 

 

2.  The tournament will be played in the Sport Hall of O.Kalpaks Riga folk-art primary school, 

Skrindu Street 1, Riga, LV-1003, on November 23-24, 2019. 

 

3.  Events: 

 

Singles (men and women) 

40-49 years (born 1979 or earlier) 

50-59 years (born 1969 or earlier) 

60-69 years (born 1959 or earlier) 

over 70 years (born 1949 or earlier) 

Doubles (men’s, women’s and mixed) in two age groups, 40-59 years and over 60 years. 

 

The oldest participants can take part in upper age groups, but each participant can compete 

only in one group. 

 

4. The system of play will depend from the number of players in each category. All matches will be 

played best of five games (11 points). 

 

4.1. If there are less than 4 players or pairs in any event, it will be cancelled and the entries will be 

moved to the next younger category. 

4.2. Every entered player is allowed to participate in one single and two double events. 

 

5. Timetable: 

 

5.1. Friday, November 22th afternoon and evening and November 23th morning – arrival of the 

participants; 

5.2. Saturday, November 23th 9:00 – 10:00 – registration of participants; 

5.3. Saturday, November 23th from 11:00 singles men’s, singles women’s, all doubles; 

5.4. Sunday, November 24th from 10:00 singles men’s – finals. 

 

6. Entries: 

 

6.1. Final entries – not later than November 19th send to the e-mail latgtf@latnet.lv for each event. 

6.2. Every player will have to undersign that he (she) has consulted with doctor, he (she) feel 

present health allows him to participate at the 19th Latvian Open Veterans Table Tennis 

Championships 2019 and will do it on his own responsibility. 

 

7. Entry fee – 10.00 EUR from each player (to pay together with registration). 

 

8. The winners of each category will receive a cup. The 4 best players in each category will receive 

the medal and prize. 

 

9. Equipment - https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/10/LARC-2019B-FINAL_14.10.2019.pdf 

 

10. Additional information: Genadijs Kartuzovs, mobile phone +371 26043582. 
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