RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV - 1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd.sportjaun@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
___.___._____.

Nr.

- nos

Starptautisko sacensību galda tenisā jauniešiem „Rīgas domes kausa izcīņa”
nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Starptautiskās sacensībās galda tenisā
„Rīgas domes kausa izcīņa jauniešiem” (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt galda tenisu jauniešu vidū.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus galda tenisā.
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa
federāciju.
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek no 2016. gada 12.februāra līdz 2016.gada 14.februārim.
6. Sacensības notiek Rīgas O.Kalpaka skolas sporta bāzē, Skrindu ielā 1, Rīga LV1003 un to sākums:
6.1. 12.februārī plkst. 11.00;
6.2. 13.februārī plkst. 11.00;
6.3. 14.februārī plkst. 10.00.
7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
www.sports.riga.lv, www.lgtf.lv un www.gadateniss.lv
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
8. Sacensībās piedalās uzaicinātie dalībnieki šādās vecuma grupās:
8.1. 2003.gadā dzimušie un jaunāki, zēni un meitenes;
8.2. 2001.gadā dzimušie un jaunāki, zēni un meitenes;

2

8.3. 1998.gadā dzimušie un jaunāki, zēni un meitenes;
9. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem.
10. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni 26043582,
67183468 (sacensību direktors G.Kartuzovs) un e-pastu:latgtf@latnet.lv.
IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
11. Iepriekšējos pieteikumus dalībai Sacensībās iesniedz līdz 2016.gada 16.janvārim
plkst.23.59 Latvijas Galda tenisa federācijā, nosūtot pieteikumus, kas aizpildīti saskaņā ar
pievienotajām veidlapu paraugiem, uz e-pastu: latgtf@latnet.lv.
12. Komandas galīgais pieteikums ir jāiesniedz LGTF līdz 6.februārim.
13. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai,
iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
14. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām
apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem vai treneris ar savu parakstu.
15. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
16. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību sarīkošanu, sedz sacensību rīkotāji.
17. Sacensību organizatori ārzemju sportistiem sedz naktsmītņu un ēdināšanas
izdevumus.
18. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija.
V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
19. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji un komanda
uzvarētāja kopvērtējumā. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora
medaļām, balvām, diplomiem, kausiem un suvenīriem.
Priekšniece
Kļaviņa 67105352
SASKAŅOTS
Latvijas Galda tenisa federācijas
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