
 

Salaspils novada 2017.gada atklātais čempionāts galda tenisā. 

 

Nolikums. 

1. Sacensības vadība. 

Sacensības organizē Salaspils galda tenisa klubs sadarbībā ar Salaspils novada Domi un 

Salaspils sporta namu . 
Sacensības galvenais tiesnesis – Aleksandrs Ivanovs . 

2. Mērķis un uzdevums. Popularizēt galda tenisu Salaspilī . 

3. Norises vieta , laiks un pieteikšanās . 

Sacensības notiek 5 posmos : 1.posms – 14.01.2017.g. 2.posms – 04.03.2017.g. 3.posms – 

30.04.2017.g. 4.posms – 13.05.2017.g. 5.posms – 21.05.2017.g. 6.posms – 11.06.2017.g. 

7.posms – 09.09.2017.g. 8.posms – 14.10.2017.g. 9.posms – 11.11.2017.g. 

10.posms – 10.12.2017.g. 
Sacensības notiek Salaspils novada pašvaldības iestādē 

„Salaspils sporta nams” , Smilšu ielā 1 , Salaspilī . Dalībnieku pieteikšanās notiek arī 

elektroniski E-pastā: kkaton@inbox.lv. 

4. Dalībnieki. 
Sacensībās piedalīties tiek uzaicināts jebkurš galda tenisists , kas izteicis vēlēšanos tajās 

piedalīties . Sievietes spēlē kopējā grupā ar vīriešiem . 

5. Sacensības izcīņas kārtība un laiks. 

Sacensības notiks 2 meistarības grupās : 
1.grupa – piedalās dalībnieki ar reitinga vietu 201+ un bez reitinga . 

1.grupas sacensību sākums plkst.10.00 . Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 9.00 līdz 9.30 . 
2.grupa – piedalās dalībnieki ar reitinga vietu līdz 200. 

1. grupas sacensību sākums plkst.14.00 . Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 13.00 līdz 

13.30 . 

Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās . Finālsacensības un spēļu par vietām sistēmu noteiks 

galvenais tiesnesis, atkarībā no dalībnieku skaita . 

Sacensības notiek ar 40+ galda tenisa bumbiņām . 

6. Dalības maksa. 

Dalības maksa – 6.00 EUR. 

Salaspils galda tenisa kluba dalībniekiem – 3.00 EUR. 

7. Apbalvošana. 



 

Katra posma 1-3. vietas ieguvējus visās grupās apbalvo : 

1. vietai 2. vietai 3. vietai 

- 15.00 EUR , - 10.00 EUR , - 7.00 EUR . 

Kopvērtējumā tiek apbalvoti uzvarētāji: 

1. vietai - 2. vietai - 3 vietai - 

50.00 EUR , 30.00 EUR , 20.00 EUR . 

Lai novērtētu kopvērtējumā nepieciešams piedalīties vismaz sešos posmos . Vērtē sešus 

labākos posmu rezultātus . 

8.Sacensību koeficients. 
Sacensību koeficients 0,25 - 0,5. 

Informācija : Aleksandrs Ivanovs tel.29391347 

E-pasts: kkaton@inbox.lv 

Vadims Berežkovs 
tel.29233960 

E-pasts: vadim.berezkov@inbox.lv 

 


