
LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
N O L I K U M S

Latvijas 2011.gada individuālajam čempionātam galda tenisā
1. Vadība.

Sacensības organizē LGTF un vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Egils Puriņš. 
Priekšsacīkstēs galvenais tiesnesis Genādijs Kartuzovs. Par priekšsacīkšu izlozi atbild Egils Puriņš. 
Sacensības notiek atbilstoši galda tenisa sacensību noteikumiem.
2. Laiks un vieta.

Priekšsacīkstes sievietēm – 2011.gada 19.februārī,  SK “US” sporta zālē, Kr.Valdemāra ielā 
48.,  plkst.10.00,  Priekšsacīkstes  vīriešiem –  2011.gada  19.februārī,  SK  “US”  sporta  zālē, 
Kr.Valdemāra ielā 48, plkst.12.00. Nepieciešamības gadījumā vīriešiem priekšsacīkstes turpināsies arī 
2011.gada 20.februārī.

Priekšsacīkšu izloze,  kas  notiks  17.februārī,  LSFP telpās  Grostonas  ielā  6b,  plkst.13:00 un 
sacensību  sākums  konkrētās  apakšgrupās  tiks  publicēti  LGTF  mājas  lapā  www.lgtf.lv un/vai 
www.galdateniss.lv 17.februārī.

Finālsacensības notiks  2011.g.  5.-6.martā,  KSC  sporta  zālē  Piltenes  ielā  25,  Kuldīgā. 
Sacensību sākums 5.martā plkst. 12:00., 6.martā plkst. 10:30. Finālsacensībās bez priekšsacīkstēm tiek 
pielaisti vīrieši, kuru reitings ir no 1.-20. LGTF reitingā 2011-1 un sievietes, kuru reitings ir no 1.-8. 
LGTF reitingā  2011-1,  2  vīrieši  un  2  sievietes  saskaņā  ar  LGTF valdes  lēmumu,  kā  arī  1  vieta 
vīriešiem  un  1  vieta  sievietēm  finālsacensībās  tiek  piešķirtas  Kuldīgas  novada  sportistiem,  pēc 
Kuldīgas GTK un Kuldīgas rajona BJSS savstarpējās vienošanās. Pārējās – 9 vietas vīriešiem un 5 
vietas sievietēm tiek noskaidrotas priekšsacīkstēs. Gadījumā, ja nestartē kāds no 1.-20.v. vīriešiem un 
1.-8.v. sievietēm, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm. LGTF 
valde patur tiesības rezervēt 2 vietas finālsacensībās un piešķirt tās pēc saviem uzskatiem. Ja LGTF 
nav  nepieciešamas  rezervētās  vietas,  tad  finālsacensībās  tiek  pielaisti  nākamo  vietu  ieguvēji 
priekšsacīkstēs.
3. Dalībnieki.

Sacensībās tiks pielaisti visi sportisti - Latvijas Republikas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji, 
kurus  pieteikuši  LGTF  kolektīvie  biedri  un  kuriem  ir  2010./2011.g.  LGTF  spēlētāju  licences. 
Atsevišķos gadījumos LGTF var apstiprināt arī citu sportistu dalību.  Dalības naudai un naudai par 
spēlētāja  licenci  ir  jābūt  nomaksātai  kopā  ar  pieteikuma  iesniegšanu  līdz  16.februārim 
priekšsacīkstēm  un  līdz  5.marta  11:00  finālsacensībām.  Dalības  naudas  nenomaksāšanas 
gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts.
4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, vienā apakšgrupā esot vismaz 4 spēlētājiem. Apakšgrupu 
skaitu un tālāko izcīņas kārtību atkarībā no saņemto pieteikumu skaita noteiks sacensību galvenais 
tiesnesis. Apakšgrupu izloze notiks 17.februārī un tā tiks veikta, saskaņā ar LGTF reitingu 2011-1, 
pielietojot t.s. „čūskas metodi”, iespēju robežās nodrošinot, lai vienā apakšgrupā nebūtu spēlētāji no 
viena LGTF kolektīvā  biedra.  Finālsacensībās  vīrieši  tiks  sadalīti  astoņās apakšgrupās  un sievietes 
četrās apakšgrupās. 1.-2.vietu ieguvēji apakšgrupās pēc vienmīnusa sistēmas sacenšas par 1.-16.vietu 
vīriešiem  un  1.-8.vietu  sievietēm  ar  visu  vietu  noskaidrošanu,  bet  3.-4.vietu  –  par  16.-32.vietu 
vīriešiem un  9.-16.vietu  sievietēm ar  visu  vietu  noskaidrošanu.  Spēles  par  3.-4.vietu  nenotiek  un 
pusfinālu zaudētāji tiek apbalvoti ar bronzas medaļām.
Sacensības apakšgrupās un spēlējot par 5-32.vietu vīriešiem un 5.-16.vietu sievietēm notiek līdz 3 
(trīs) uzvarētiem setiem, bet pamattīklā par 1.-2.vietu līdz 4 (četriem) uzvarētiem setiem.
5. Dubultspēles.

Dubultspēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri startē finālsacensībās vienspēlēs, kā arī tie spēlētāji, 
kuru  vieta  LGTF  reitingā  2011-1  no  1.-30.  (vīriešiem)  un  no  1.-14  (sievietēm),  kuri  nestartē 
finālsacensībās vienspēlēs. Dalības nauda, startējot tikai dubultspēlēs, – 5,00 Ls, tā jānomaksā kopā ar 
pieteikumu līdz dubultspēļu izlozes  sākumam. Vīriešu,  sieviešu un jauktās dubultspēles notiks pēc 
vienmīnusa sistēmas ar 1.-2.vietas noskaidrošanu. Spēles par 3.-4.vietu nenotiek. Visas spēles līdz 3 
(trīs) uzvarētiem setiem.
5. Sacensību inventārs.
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Finālsacensības  notiek  uz  “STIGA”  galdiem  un  ar  baltām  JOOLA  Gold  ***  bumbiņām. 
Spēlētāju  rakešu  gumijām  jābūt  no  ITTF  atļauto  gumiju  Nr.  30B  saraksta.  Sarakstu  varat  atrast 
http://www.ittf.com/ittf_equipment/Racket_Covering_List_30B.pdf.
6. Finansiālie noteikumi.

Dalības  maksa  priekšsacīkstēs  –  3,00  Ls.  Dalības  maksa  finālsacensībās  –  5,00  Ls. 
Finālsacensību  dalībniekiem,  kuri  izcīnījuši  šīs  tiesības,  startējot  priekšsacīkstēs,  papildus  dalības 
maksa finālsacensībās – 2,00 Ls. Sacensību dalībniekiem ceļa, naktsmītņu un uztura izdevumus sedz 
komandējošās  organizācijas  vai  paši  dalībnieki.  LGTF  apmaksā  sacensību  sarīkošanas  izdevumus 
(zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, sekretāru (tikai finālsacensībās) un 10 tiesnešus 
pie galdiem (tikai finālsacensībās)). Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu 
LGTF norēķinu kontā Nr.LV52RTMB0000000804829 Rietumu bankā (kods RTMBLV2X). LGTF 
Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618.
7. Pieteikumi un izlozes.

Pieteikumi tiks pieņemti tikai no LGTF kolektīvajiem biedriem, kas samaksājuši LGTF 
biedru  naudu  par  2010.gadu.  Lūdzu,  izmantojiet  pievienoto  veidlapu.  Visiem  LGTF 
kolektīvajiem biedriem,  kuri  vēlas,  lai  viņu  spēlētāji  startētu  Latvijas  Republikas  2011.gada 
individuālajā čempionātā,  rakstiskie pieteikumi ir jānosūta uz LGTF (Grostonas iela 6b, Rīga, 
LV 1013,  fakss  67288924,  e-pasts:  latgtf@latnet.lv )  līdz  2011.g.  16.februārim (ieskaitot),  tai 
skaitā, par spēlētājiem, kuri var tikt pielaisti finālsacensībās bez priekšsacīkstēm un spēlētājiem, 
kuri vēlas piedalīties tikai dubultspēlēs.

Finālsacensību (32 vīriešiem un 16 sievietēm) apakšgrupu izloze notiks 2011.gada 5.martā 
plkst. 11:15 sacensību vietā.  Izlozē ar Nr.1 tiks lozēts Matīss Burģis un ar Nr.2 Oļegs Kartuzovs. 
Pārējā izloze saskaņā ar LGTF reitingu 2011-1. Finālsacensībās pie izlozes netiks ņemta vērā piederība 
pie LGTF kolektīvā biedra. Vīriešiem un sievietēm apakšgrupās pirmās vietas tiks izliktas pēc reitinga 
dilstošā secībā. Vīriešiem 9.-12.vietu lozēs 5.-8.apakšgrupās, bet 13.-16.vietu 1.-4.apakšgrupās. Tālāk 
lozēs  17.-24.vietu  un  pēc  tam  25.-32.vietu  1.-8.apakšgrupās.  Sievietēm  5.-6.vietu  lozēs  3.-
4.apakšgrupā,  bet  7.-8.vietu  1.-2.apkašgrupā.  Tālāk  lozēs  9.-12.vietu  un  pēc  tam  13.-16.vietu  1.-
4.apakšgrupās.

Vienmīnusu  sistēmā,  spēlējot  par  1.-16.vietu  vīriešiem un 1.-8.vietu  sievietēm,  lozējot  tiks 
ņemts vērā, lai pirmajā spēlē netiktos spēlētāji no vienas apakšgrupas. Vispirms pēc reitinga izlozēs 
pirmo  vietu  ieguvējus  apakšgrupās,  tad  otro  vietu  ieguvējus.  1.-2  numuri  tiks  attiecīgi  izlikti,  bet 
pārējie pielozēti klāt. Izlozēs 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. un 13.-16.numurus vīriešiem un 3.-4., 5.-6., 7.- 8 
numurus sievietēm. Šī izloze notiks 6.martā pēc sacensībām apakšgrupās.

Vienmīnusu sistēmā, spēlējot par 17.-32.vietu vīriešiem un 9.-16.vietu sievietēm, lozējot tiks 
ņemts vērā, lai pirmajā spēlē netiktos spēlētāji no vienas apakšgrupas. Vispirms pēc reitinga izlozēs 
trešo vietu ieguvējus apakšgrupās, tad ceturto vietu ieguvējus. 1.-2 numuri tiks attiecīgi izlikti,  bet 
pārējie pielozēti klāt. Izlozēs 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. un 13.-16.numurus vīriešiem un 3.-4., 5.-6., 7.- 8 
numurus sievietēm. Šī izloze notiks 6.martā pēc sacensībām apakšgrupās.

Dubultspēļu  pieteikumi  iesniedzami  vienspēļu  sacensību  laikā  6.martā.  Dubultspēļu  izloze 
notiks  ņemot  vērā  reitinga  summu  abiem  spēlētājiem.  Izlozēs  1.-2.,  3.-4.,  5.-6.,  7.-8.,  9.-12.  utt. 
numurus.

Visas izlozes notiks pēc LGTF reitinga 2011-1.
8. Apbalvošana.

Čempionāta  1.-4.vietas  ieguvējus  vienspēlēs  un  dubultspēlēs  apbalvo  ar  medaļām  un 
diplomiem (kopā 32 gab.).  LR čempioni  tiek apbalvoti  ar piemiņas kausiem. LR čempions vīriešu 
vienspēlēs saņems arī Jūlija Drabkina dāvāto kausu un naudas balvu. 17.vietas ieguvējs vīriešiem un 
9.vietas ieguvēja sievietēm saņems gandarījuma balvu.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2011.gada 25.janvārī.
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LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
LGTF kolektīvā biedra

(nosaukums)
 

PIETEIKUMS

Latvijas 2011.gada individuālajam čempionātam galda tenisā
priekšsacīkstēm 19.-20.02. Rīgā un finālsacensībām 05.-06.03. Kuldīgā.

Nr. Vārds, uzvārds

Vēlas 
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1.
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LGTF kolektīvā 
biedra pārstāvis:

(paraksts) (vārds, uzvārds)

Pieteikums jānosūta uz LGTF fakss 67288924, e-pasts: latgtf@latnet.lv 
ne vēlāk kā līdz 2011.gada 16.februārim (ieskaitot)

Izloze priekšsacīkstēm 17.februārī, finālsacensībām 5.martā

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 3.00 Ls. Dalības maksa finālsacensībās – 
5.00  Ls.  Finālsacensību  dalībniekiem,  kuri  izcīnījuši  šīs  tiesības,  startējot 
priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 2.00 Ls.

Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai 
kopā ar pieteikuma iesnieg  šanu līdz 16.februārim priekšsacīkstēm un līdz   
5.marta 11:15 finālsacensībām. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā 
dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts.

Pielikums / viesnīcu saraksts
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1. KULDĪGAS RAJONA SPORTA SKOLAS VIESNĪCA  

Kalna iela 6, Kuldīga, 5.00 LVL /50 vietas/

tel.63322465

2. KULDĪGAS SPORTA CENTRS  , jauniešu viesnīca

Virkas iela 13, Kuldīga, 4.00 LVL /40 vietas/

tel.63322671, mob.29286759

3. VIRKAS MUIŽA  ,  www.hotelvirka.lv

Virkas iela 27, Kuldīga 5.00 LVL un vairāk, atkarībā no numuriņa /47 vietas/

tel.63322787, mob.28657664

4. ĪVANDES MUIŽA  

Īvandes pagasts, 13 km no Kuldīgas, 5.00 LVL /90 vietas/

tel.63343153, mob.29168626

5. SKRUNDAS ARODVIDUSSKOLA  

Skrundas pilsētas lauku teritorija, 37 km no Kuldīgas, 3.50 LVL /100 vietas/

tel.63336145, 63336143 mob.29468199

6. ZS PILSKALNI  , jauniešu viesnīca

Kaļķu iela 1, Kuldīga, 4.50 LVL /30 vietas/

tel.29146515

7. VIESU MĀJA „RUMBA  ”, www.ventasrumba.lv 

Stendes iela, Kuldīga, 6.00 LVL /15 vietas/

tel.63324168, mob.26438250

8. VIESNĪCA KOLONNA  

Pilsētas laukums 6, Kuldīga, 18.00 LVL un vairāk, atkarībā no numuriņa 
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tel.63322430, 63323671

9. VIESNĪCA JĀŅA NAMS  , www.jananams.lv 

Liepājas iela 36, Kuldīga, 22.00 LVL un vairāk, atkarībā no numuriņa

tel.63323456, 63323785

10. VIESNĪCA ALEKSIS,   www.aleksis.viss.lv 

Pasta iela 5, Kuldīga, 20.00 LVL un vairāk, atkarībā no numuriņa

tel.63322153, 63320283, mob.26559280

11. VIESNĪCA METROPOLE  ,  www.hotel-metropole.lv 

Baznīcas iela 11, Kuldīga, 40.00 LVL un vairāk, atkarībā no numuriņa

tel.63350588, 63350599

12. STRUŅĶU KROGS  , viesu māja  www.strunkukrogs.viss.lv 

Padures pagasts, 13 km no Kuldīgas, 4.00 – 10.00 LVL /26 vietas/

tel.63325114, mob.29485322

13. VIESU MĀJA  MAZSĀLIJAS  , www.mazsalijas.viss.lv 

Snēpeles pagasts, 15 km no Kuldīgas, 8.00 – 60.00 LVL /100 vietas/

tel.29411497
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