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NOLIKUMS 

 

2017.gada Liepājas atklātajam čempionātam galda tenisā  
Vadība 
Sacensības organizē Liepājas pilsētas Sporta pārvalde un vada Sporta pārvaldes apstiprināta 

tiesnešu kolēģija. Sacensības notiek atbilstoši galda tenisa sacensību noteikumiem. 

 

Laiks un vieta 

Sacensības notiek Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39. 

29.aprīļa līdz 1.maijam 

Sacensību sākums visās dienās plkst.10.00  

 

29.aprīlī –  I grupa vienspēles jaunietēm un jauniešiem (1998.-2001.g.)  

        II grupa vienspēles jaunietēm un jauniešiem (2003.g. un jaunāki) 

Ieskaitot arī  finālu spēles. 

30.aprīlī –sieviešu un vīriešu apakšgrupas (dubultspēles līdz pusfinālam). 

1.maijā - fināli  

Finālos var piedalīties arī citu valstu sportisti. 

Izcīņas kārtība un noteikumi 
Priekšsacīkstēs tiesnešu kolēģija izcīņas kārtību nosaka atkarībā no dalībnieku skaita. Spēles 

notiek līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. 

Finālsacensībās piedalās 16 dalībnieki, no kuriem 12 labākie sportisti pēc LGTF reitinga un 1.-

4.vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm. 

Finālsacensības notiek četrās apakšgrupās. Tālāk sacensības notiek sekojoši – 1.vietu ieguvēji 

veido pirmo finālgrupu un spēlē par 1. - 4.vietu, otro vietu ieguvēji spēlē par 5. – 8.vietu utt. 

Dalības maksa jauniešiem – 3 €, bet pārējiem – 4 €. 

Sacensību inventārs 
Sacensības notiek uz sporta bāzē esošajiem „JOOLA” galdiem un spēlē ar 40+ mm baltajām 

bumbiņām, bet gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. 

 

Pieteikumi un izloze 
Iepriekšējus pieteikumus līdz 25.aprīlim nosūtīt elektroniski KSS direktora vietniecei izglītības 

jomā – inaguzaite@inbox.lv  

Var pieteikties arī sacensību dienā 30 min pirms sacensību sākuma. Izloze notiek pēc LGTF 

reitinga dilstošā secībā. 

 

Apbalvošana 
Gan I grupas, gan II grupas jaunietes un jaunieši, kuri ieguvuši godalgotās vietas tiks apbalvoti ar 

Liepājas pilsētas Sporta pārvaldes diplomiem un balvām. 

Arī pieaugušo finālu grupā ieguvušie 1-.3.vietu tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām. 

Ar balvām tiks apbalvoti sieviešu un vīriešu dubultspēļu godalgoto vietu ieguvēji. 

  

Galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par sacensību norisi – Rasma Freiberga  

(mob.-29886298) 

 
Gan jauniešu, gan pieaugušo sacensības ir iekļautas LGTF reitingā  

 

Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumiem sacensību laikā. 

  Nolikums ir oficiāls ielūgums uz šīm sacensībām. 
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