
 
 

NOLIKUMS – IZSAUKUMS 

„NORD līzings” 

 

atklātajām Ziemassvētku reitinga sacensībām galda tenisā 

I Sacensību vadība.  Pasākuma organizators Genādijs Kartuzovs.  

 Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Lesničenoks. 
 

II Laiks un vieta. Sacensības notiek 2019. gadā 21. decembrī O.Kalpaka Rīgas Tautas 

daiļamatu pamatskolas sporta zālē (Skrindu ielā 1). 
 

III Sacensību dalībnieki. Aicināts piedalīties ikviens galda tenisa spēles cienītājs, kurš vēlas 

pārbaudīt savu meistarību pēc reitinga uz 01.12.2019.g. 

10:00 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings ir Nr. 401 un lielāks, kā arī kuri nav reitingā. 

Sievietes un jaunietes drīkst spēlēt šajā grupā ar reitinga Nr. 61 un lielāks. 

Dal. maksa - skolniekiem un nestrādājošiem pensionāriem – 6 EUR, pārējiem – 7 EUR 

13:30 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 201 un lielāks. Sievietes un jaunietes drīkst spēlēt 

šajā grupā ar reitingu Nr. 36 un lielāks. 

Dal. maksa – 7 EUR 

17:30 – vīrieši, jaunieši, kuru reitings Nr. 1 un lielāks, kā arī sievietes un jaunietes, kuru 

reitings ir Nr. 1 un lielāks. 

Dal. maksa – 8 EUR 
 

Reitinga grupu sadalē var būt izņēmumi. 
 

IV Sacensību izcīņas kārtība. Pamatsistēma – vienmīnuss ar vismaz 1. – 17. vietu 

noskaidrošanu. Ja gadījumā dalībnieku skaits būs vairāk kā 40 dalībnieki un sacensības 

aizkavēsies, tad tiks noskaidrotas no 1. – 4.vietai, 9., 17., un 33. vieta. 
 

V Dalībnieku uzņemšana. Visus ar komandējumu saistītos izdevumus sedz komandējošā 

organizācija vai pats sportists. 
 

VI Pieteikumi. Pieteikties sacensību dienā 20 min. pirms savas reitinga grupas sacensību 

sākuma. Pieteikumā obligāti jānorāda personas kods (Jaunpienācējiem!). 
 

VII Apbalvošana ar svētku noskaņu. 

Grupās: Nr. 401 un lielāks, Nr. 201 un lielāks 1. – 3. vietu ieguvēji un labākā sieviete tiks 

apbalvoti ar sporta inventāru vai citām balvām, kā arī ar medaļām. 1. vietu ieguvēji ar kausiem. 

Gandarījuma turnīra finālisti, labākā sieviete un sensāciju autori tiks apbalvoti ar medaļām. 

Pārsteiguma balva labākam jaunpienācējam. Tāpat medaļas gandarījuma turnīra finālistiem un 

sensāciju autoram. 

 Balvu fonds grupā Nr. 1 un lielāks: 1. vieta – 100 EUR, 2. vieta – 70 EUR, 3. vieta – 30 EUR 

 Augstākās vietas ieguvējai sieviešu konkurencē – 15 EUR 

 Augstākās vietas ieguvējam veterāniem 50+ – 15 EUR 
 

 Piebilde: Tie galda tenisisti, kuri piezvanīs pa telefonu 30 minūtes pirms savas grupas 

sākuma, droši varēs kavēt vismaz 15 minūtes un tiks droši pielaisti.  
 

Sacensību koeficients – 0,25-0,5.  
 

Visiem spēlētājiem ir nepieciešama licence. 
 

Pagalmā varēs novietot automašīnas. 
 

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


