
 

 
 

XIV Baltijas valstu veterānu čempionāts galda tenisā 
 

Nolikums 
 

 

Vadība: 

Sacensības organizē biedrība Aglona Te Amo sadarbībā ar Preiļu novada domi. 

Atbildīgais par sacensību sarīkošanu: Voldemārs Limans, mob.tālr.29473481. 

Sacensības notiek atbilstoši starptautiskajiem galda tenisa noteikumiem. 

 

Laiks un vieta: Sacensības notiks 2017.gada 27.-28. maijā Preiļos, Preiļu 

1.pamatskolas sporta zālē, Daugavpils ielā-34. 

 

Dalībnieki: Sacensībās uzaicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, 

kuri dzimuši 1977.gadā un agrāk. Dalībniekiem jābūt gataviem uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu. 

Sacensības notiks sieviešu un vīriešu vienspēlēs, kā arī sieviešu un vīriešu 

dubultspēlēs šādās vecuma grupās: 

 

vienspēlēs 

 
 40 – 44 gadi (dzim.1977.g. un agrāk), 

 45 – 49 gadi (dzim.1972.g. un agrāk), 

 50 – 54 gadi (dzim.1967.g. un agrāk), 

 55 – 59 gadi (dzim.1962.g. un agrāk), 

 60 – 64 gadi (dzim.1957.g. un agrāk), 

 65 – 69 gadi (dzim.1952.g. un agrāk), 

 70 – 74 gadi (dzim.1947.g. un agrāk), 

 75 – 79 gadi (dzim.1942.g. un agrāk),  

 80 – 84 gadi (dzim.1937.g. un agrāk), 

 85 gadi un vairāk ( dzim.1932.g. un agrāk) . 

 

dubultspēlēs 
 40 – 49 gadi (dzim.1977.g. un agrāk), 

 50 – 59 gadi (dzim.1967.g. un agrāk), 

 60 – 69 gadi (dzim.1957.g. un agrāk), 

 70 – 79 gadi (dzim.1947.g. un agrāk), 

 80 gadi un vairāk gadi ( dzim.1937.g. un agrāk) . 

 

  



Izcīņas kārtība un noteikumi: Katrs dalībnieks var startēt tikai vienā (savā) vecuma 

grupā vienspēlēs un (savā vai jaunākā vecuma grupā, kurā startē viņa partneris) 

dubultspēlē. Ja vecuma grupā būs pieteikušies vairāk par 6 (sešiem) dalībniekiem vai 

pāriem, tad spēles vispirms notiks apakšgrupās pa 3 (trīs) vai 4 (četriem) spēlētājiem 

vai pāriem katrā grupā. Grupu skaits būs atkarīgs no pieteikušos spēlētāju vai pāru 

skaita. Fināliem, kuros tiks noskaidroti Baltijas 2017.gada čempioni, kvalificēsies 

pirmās un otrās vietas ieguvēji no katras apakšgrupas, bet trešās un ceturtās vietas 

ieguvējiem tiks dota iespēja piedalīties gandarījuma turnīros. 

Fināla turnīri vienspēlēs un dubultspēlēs notiks pēc vienmīnusu sistēmas, 

nenoskaidrojot 3.-4.vietu. Gandarījuma turnīri vienspēlēs notiks pēc vienmīnusu 

sistēmas ar pirmo triju vietu noskaidrošanu. 

Ja vienā grupā būs 4-6 dalībnieki, tiks noskaidrotas visas vietas pēc apļa 

sistēmas. Ja kādā vecuma grupā būs pieteikušies trīs vai mazāk spēlētāji vai pāri – šie 

dalībnieki startēs jaunākā vecuma grupā, bet medaļas saņems savā vecuma grupā. 

Spēles apakšgrupās un finālsacensībās notiek līdz 3 (trim) uzvarētiem setiem, 

gandarījuma turnīrā līdz 3 (trim) uzvarētiem setiem. 

Čempionāta organizatori nodrošinās finālsacensību spēles ar tiesnešiem, grupu 

(kvalifikāciju) un gandarījuma turnīru spēles tiesā paši dalībnieki. 

 

Sacensību inventārs: Sacensības notiek uz STIGA EXPERT galdiem. Oficiālās 

sacensību bumbiņas – baltas, Hushaofa Sports*** ITTF 40+. Spēlētāju raķešu 

gumijām jābūt no pēdējā ITTF atļauto gumiju saraksta. Sarakstu var atrast šeit: 

http://www.old.ittf.com/stories/pictures/LARC_2016B.pdf 

 

Finansiālie noteikumi 
 

Dalības maksa: Līdz 2017.gada 15.maijam – 12.00 EUR, sākot ar 16.maiju – 15.00 

EUR, maksa par banketu 8.00 EUR. Dalības maksai jābūt nomaksātai līdz 19.maijam. 

Dalības maksu var samaksāt skaidrā naudā sacensību rīkotājam Voldemāram 

Limanam. 

 

Pieteikumi: pieteikuma forma pielikumā. 

Pēdējais datums kad jāsaņem pieteikums uz e-pastu: valentina.52@inbox.lv vai arī 

jānodod sacensību organizatoram Voldemāram Limanam, ir 2017.gada 20. maijs. 

 

Apbalvošana: Pirmo četru vietu ieguvēji katrā vecuma grupā vienspēlēs un 

dubultspēlēs tiks apbalvoti ar attiecīgām medaļām. Čempioni visās vecuma grupās 

vienspēlēs saņems prēmijas 20.00 EUR vērtībā. Gandarījuma turnīrā pirmo triju vietu 

ieguvējus vienspēlēs apbalvos ar medaļām. 

 

Naktsmītnes: var pasūtīt zvanot uz mob. tālr.29473481 Voldemāram Limanam, vai 

sūtot pieprasījumu uz e-pastu valentina.52@inbox.lv, norādot vēlamo cenu un uz cik 

diennaktīm nepieciešamas naktsmītnes. 
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Sacensību programma 

 
 

Dalībnieku reģistrācija: 

 

2017.gada 26.maijā no plkst.17.00 līdz 21.00, vai 27.maijā no plkst.8.00 

līdz 9.50 Preiļu 1.pamatskolas sporta zālē, Daugavpils ielā-34, Preiļos. 
 

 

Sestdien 27. maijā 

 10.00  sacensību atklāšana 

 10.10 – 13.20 sacensības 

 13.20 – 14.00 pusdienas 

 14.00 – 20.30 sacensības 

 21.00  bankets turnīra dalībniekiem 

 

Svētdien 28.maijā 

 9.30 – 14.30 sacensības 

 15.00 apbalvošana, sacensību 

noslēgums. 

 

 
 

Precīzāks sacensību kalendārs vienspēlēs un dubultspēlēs pa vecuma 

grupām apakšgrupās un finālgrupās tiks publicēts interneta vietnē: 

www.galdateniss.lv 2017.gada 24.maijā. 

http://www.galdateniss.lv/

