
                                                                                                                                               APSTIPRINU  

Jēkabpils sporta centra  
direktora vietniece 

A.Jakubovska 
 

                     NOLIKUMS 
                                    

                          Jēkabpils 40. atklātajam Lieldienu turnīram   

                      galda tenisā 

 

Mērķis un uzdevumi. 1.Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū. 

                                     2. Veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi.   

                                     3. Noskaidrot labākos spēlētājus (-as). 
 

 Laiks un vieta.   Turnīrs notiek 2016. gada 2.aprīlī, plkst. 10:00  

Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j.  
 

 Dalībnieki.   Turnīrā piedalās Jēkabpils pilsētas un Latvijas galda tenisisti un tenisistes bez 

vecuma ierobežojuma. 

Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.  

Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai personas, kas viņu pavada. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 
 

 Vadība.   Turnīru organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar SK ,,Jēkabpils Lūši’’. 

Galvenais tiesnesis Māris Jaudzems (mob. 26391609). 
 

 Izcīņas kārtība. Turnīrs ir individuāls. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai atbilstoši 

Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem.  

Par uzvaru dalībnieks saņem- 2 punktus;  

Par zaudējumu- 1 punktu;  

Par zaudējumu nespēlētā vai nepabeigtā spēlē- 0 punktu.  

Izcīņas sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.  

Turnīra rezultāti tiks iekļauti Latvijas Galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0,5. 
 

 Vērtēšana.   Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Ja 2 vai vairākiem 

dalībniekiem punktu summa ir vienāda, tad vietas sadala pēc: 

1) savstarpējās spēles rezultāta;  

2) uzvarēto, zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;  

3) uzvarēto, zaudēto setu attiecības visās spēlēs.  

Rezultātus izvērtē sekojošās grupās:  
 vīrieši, sievietes 1999.-1957.g.dz.; /sievietes, kuras LGTF reitingā ieņem 1.-15.vietas, var 

spēlēt vīriešu konkurencē, bet pēc tam izspēlē ar sieviešu grupas 1.-2.vietu ieguvējām, lai 

noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu sieviešu konkurencē./ 

 seniori, seniores 1956.g.dzim. un agrāk;  

 zēni, meitenes- 2000.g.dzim. un vēlāk. 
 

 Apbalvošana.   1.-3. vietu ieguvējus visās grupās apbalvo ar kausiem, medaļām un diplomiem.  
 

 Pieteikumi.   Dalība turnīrā jāpiesaka iepriekš līdz 1.aprīlim, plkst. 12:00  

e-pastā: jekabpilssc@inbox.lv vai zvanot uz tālr.26391609, 26320116, vai arī sacensību dienā. 
 

 Finansēšana.   Turnīra organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs, 

tiesnešu darba apmaksu sedz SK ,,Jēkabpils Lūši’’.  Pārējos izdevumus sedz komandējošā 

organizācija vai paši dalībnieki.  

Dalības maksa EUR 3,00.  Jēkabpils pilsētas sportistiem EUR 1,00. 
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