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Latvijas 2012.gada komandu čempionātam galda tenisā

1. Vadība.
Latvijas 2012.gada komandu čempionātu organizēs Latvijas Galda tenisa federācija un vadīs 

LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Genādijs Kartuzovs.
2. Laiks un vieta.

Sacensības notiks LGTF sacensību kalendārā norādītos laikos: 27.02., 11.03., 18.03., 01.04., 
08.04.,  21.-22.04.  un  12.-13..05.  dažādās  Latvijas  pilsētās  atkarībā  no  pieteikto  komandu  skaita. 
Sacensību vietas un sākuma laiki tiks paziņoti atsevišķi pēc 15.01.2012.
3. Dalībnieki un pieteikumi.

Lai  tiktu  ievēroti  Eiropas  Galda  tenisa  savienības  noteikumi,  LR 
2012.gada  komandu  čempionātā  nedrīkstēs  piedalīties  spēlētāji,  kuri 
2011./2012.gada spēļu sezonā startē vai ir pieteikti klubu komandās citu valstu 
komandu čempionātos  augstākajās  līgās.  Pārējo  ārvalstu  līgu  spēlētāji  drīkst 
spēlēt LR 2012.gada komandu čempionātā, uzņemoties atbildību sava ārzemju 
kluba priekšā.

Čempionāts  notiks  atsevišķi  vīriešu  un  sieviešu  komandām.  Tajā  varēs  piedalīties  LGTF 
kolektīvo biedru komandas. Jābūt samaksātām LGTF biedru naudām par 2011.gadu, biedru naudai par 
2012.gadu un dalības naudai. Katrā komandā (kā vīriešiem, tā sievietēm) jābūt vismaz 3 dalībniekiem. 
Katrs LGTF kolektīvais biedrs var pieteikt vairākas komandas (kā vīriešiem, tā sievietēm). Var startēt 
arī  apvienotās  klubu  komandas.  Komandas  nosaukumā  var  tikt  minēta  komandu  sponsorējošā 
organizācija vai firma, bet noteikti jābūt arī LGTF kolektīvā biedra nosaukumam Pieteikto spēlētāju 
skaits vienā komandā – ne vairāk kā pieci. LR komandu čempionātā vīriešiem un sievietēm var startēt  
tikai sportisti, kuriem ir 2011./2012.gada LGTF spēlētāju licence.

Katrā komandā var pieteikt ne vairāk kā divus sportistus, kuri nav attiecīgā LGTF kolektīvā 
biedra  individuālie  biedri.  Šo  sportistu  startam  Latvijas  komandu  čempionātā  ir  nepieciešamas  
rakstiskas atļaujas no viņu LGTF kolektīvā biedra, ja attiecīgais kolektīvais biedrs arī piesaka savu 
komandu. 

Atkarībā  no  katras  komandas  3  labāko  spēlētāju  reitingu  uz  2012.gada  1.janvāri  summas 
komandas  tiks  sadalītas  attiecīgajās  līgās  (pirmajā,  otrajā  un,  ja  būs  nepieciešamas,  arī  trešajā).  
Komandu skaitu attiecīgajās līgās noteiks LGTF valde pēc visu pieteikumu saņemšanas.  Otrajā un 
trešajā  līgās  netiks  pieņemti  papildus  pieteikumi  ar  spēlētājiem,  kuru  reitings  uz  2012.gada 
1.janvāri ir lielāks par trešā labākā sākumā pieteiktā spēlētāja reitingu.

Pieteikumus uz  klāt  pieliktās  veidlapas  (mašīnrakstā  vai  drukātiem burtiem, personu  kodi  
obligāti) katrai no komandām atsevišķi jānosūta uz LGTF (Grostonas iela 6b, Rīgā, LV-1013, fakss 
67288924) līdz 2012.gada 10.janvārim vai jānosūta uz e-pastu latgtf@latnet.lv vai jāiesniedz personīgi 
līdz 10.janvārim Inai Jozepsonei vai Genādijam Kartuzovam. Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja 
(kapteiņa)  vārds  un  uzvārds,  telefona  numurs,  kā  arī  adrese  (ar  pasta  indeksu),  uz  kuru  izsūtīt 
pieteikuma kopiju ar galvenā tiesneša atzīmēm un rēķinu par dalības maksu un LGTF biedru naudu 
2012.gadam. Ja dalības maksu un biedru naudu pārskaitīs kāda cita organizācija (piemēram, sponsors 
vai pašvaldība), nepieciešams atspoguļot to pieteikumā. Pieteikumu veidlapas būs iespējams saņemt, ja 
nosūtīsiet lūgumu uz LGTF e-pasta adresi latgtf@latnet.lv.

Pieteikumā lūdzam norādīt arī to, vai ir iespējas un vēlme rīkot priekšsacīkstes.
4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Sacensību sistēmu atkarībā no pieteikto komandu skaita noteiks LGTF valde. Katra atsevišķa 
komandu spēle sastāvēs no 7 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, C-Z, A-X, C-Y, B-Z, dubultspēle. 
Uzvarēs komanda, kas pirmā izcīnīs 4 uzvaras. Atlikušās spēles netiks izspēlētas. 

Visas  sacensības  notiks  līdz  trim uzvarētiem  setiem.  Uz  katru  komandu  sacensību  jābūt 
vismaz  2  dalībniekiem,  pretējā  gadījumā  komanda  pie  tālākām  sacensībām  netiks  pielaista  un,  ja  
izspēlētas mazāk kā 50 % komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti.

Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Par uzvaru komandu sacensībā 
komanda iegūs 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, par neierašanos – 0 punktu. Vienāda punktu 
skaita  gadījumā  2  komandām  augstāko  vietu  noteiks  pēc  uzvaras  savstarpējā  spēlē,  vairākām 
komandām - pēc uzvarēto un zaudēto spēļu (setu) attiecības (starpības) savstarpējās spēlēs.

Pārējie  čempionāta  izcīņas  noteikumi  saskaņā  ar  galda  tenisa  sacensību  vispārējiem 
noteikumiem.
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5. Sacensību inventārs.
Visās  sacensībās  ir  jāspēlē ar  40 mm baltām bumbām (JOOLA GOLD ***) un spēlētāju 

rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta 29 un 29b. Vienas komandas spēlētājiem jāspēlē 
vienādas krāsas kreklos.

Sacensību rīkotājs nodrošina kvalitatīvus galdus un tīkliņus. Ar citām gumijām, kuras nav 
ITTF aizliegto gumiju sarakstā, bet atbilst galda tenisa pamatnoteikumiem, atļauts spēlēt dalībniekiem,  
kuri LGTF reitingā 2012.gada 1.janvāri nav 150 labāko sieviešu un 300 labāko vīriešu skaitā.
6. Finansiālie noteikumi.

Visi  izdevumi,  kas  saistīti  ar  naktsmītnēm,  ēdināšanu,  ceļa  naudu,  uz  komandējošo 
organizāciju vai pašu spēlētāju rēķina. LGTF uz startējošo komandu dalības maksas rēķina apmaksās 
sacensību sarīkošanas izdevumus finālsacensībās (arī pusfinālsacensībās, ja tādas būs nepieciešamas) - 
zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un 5 tiesnešus pie galdiem (tikai finālsacensībās)). 
LGTF  daļēji  kompensēs  priekšsacīkšu  sacensību  sarīkošanas  izdevumus  –  rīkotājiem  nebūs 
jāmaksā par VIENAS savas komandas dalību Latvijas komandu čempionātā un nodrošinās ar 
baltām 40 mm JOOLA GOLD *** bumbiņām.

Dalības  nauda  1  komandai  –  15.00  LVL.  Dalības  nauda  un  arī  LGTF biedru  nauda  par 
2012.gadu (25.00 LVL apmērā) saskaņā ar saņemto rēķinu jāpārskaita vai jāiemaksā skaidrā naudā 
LGTF norēķinu kontā Nr.LV52RTMB0000000804829 Rietumu bankā (kods RTMBLV2X) Rīgā, tās 
filiālēs vai jebkurā citā bankā līdz attiecīgās komandas pirmajām sacensībām šajā čempionātā. LGTF 
Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudas un LGTF biedru naudas par 2011.gadu 
un 2012.gadu nenomaksāšanas gadījumā komandas pie sacensībām netiks pielaistas.
7. Apbalvošana.

Komandas,  pirmo trīs vietu ieguvējas tiks apbalvotas ar kausiem un diplomiem, komandas 
spēlētāji  ar  piemiņas  medaļām  un  diplomiem.  Pirmās  līgas  uzvarētāji,  gan  sieviešu,  gan  vīriešu 
komandu konkurencē izcīna tiesības pārstāvēt Latviju draudzības spēlēs starp klubu komandām, kas 
uzvarēja 2012.gada klubu komandu čempionātos Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Sacensības paredzētas 
2012.gada maijā Igaunijā. Ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus segs LGTF.

Nolikums elektroniski apstiprināts LGTF Valdē.

Nolikums ievietots interneta mājas lāpā www.galdateniss.lv  ,   Nolikums izsūtīts visiem LGTF 
kolektīvajiem biedriem.

http://www.galdateniss.lv/


LATVIJAS  GALDA  TENISA  FEDERĀCIJA

___________________________________________ komandas 
PIETEIKUMS

Latvijas 2012.gada komandu čempionātam 
galda tenisā

Nr. Vārds, uzvārds Personas kods
LGTF 

kolektīvais 
biedrs

LGTF 
reitings

1.
2.
3.
4.
5.

Vēlamies  rīkot  sacensības  2012.gada “___” ______________ uz 
_____________________ galdiem.                           (datums)    
   (galdu skaits un marka)

Adrese rēķina nosūtīšanai:
 

(kam adresēt, kontakttelefons)

(iela, pilsēta, rajons, pasta indekss, faksa Nr.)
rēķinu apmaksās:

(organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs)

P.S. Katrai komandai pieteikums jāizpilda uz atsevišķas veidlapas!
2012.gada "___" _______________.

Sporta kluba priekšsēdētājs:
_____________________________

/_________________/

Komandas pārstāvis-treneris:
____________________________

 /__________________/

Pieteikums jāsaņem LGTF fakss 67288924, tālr.29138476
e-pasts: latgtf@latnet.lv ne vēlāk kā līdz 2012.gada 10.janvārim
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