
  

  

  

  

 Nolikums 

  

Aizkraukles atklātais čempionāts 

  

1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt galda tenisu Aizkrauklē, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa starptautiskas sacensības. 

2. Vadība 

               Sacensības organizē “GTK Aizkraukle” sadarbībā ar Aizkraukles sporta centru. Sacensību galvenais tiesnesis - Nauris Mazjānis. 

  

3. Laiks un vieta 

               Sacensības notiks 22.12.2018., Aizkrauklē, Aizkraukles sporta hallē, Lāčplēša ielā 21 

 

  

  

Dalībnieki spēlēs sadalījuma grupās un sacensību sākums: 

• Plkst. 10.00 - OPEN vīrieši 

• Plkst. 10.00 - OPEN sievietes 

• Plkst. 15.00 - Veterāni 50+ 



• Plkst. 16.00 - 2004.g. dzimušie zēni un jaunāki 

• Plkst. 16.00 - 2004.g. dzimušās meitenes un jaunākas 

• Plkst. 16.00 - 2007.g. dzimušie zēni un jaunāki 

• Plkst. 16.00 - 2007.g. dzimušās meitenes un jaunākas 

  

Vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 20. decembrim (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pastu: nauris.mazjanis@inbox.lv vai zvanot uz telefona 

numuru +371 26211751. 

Izloze visām grupām tiks veikta nākamajā dienā pēc visu pieteikumu saņemšanas. 

  

4. Izcīņas kārtība un noteikumi 

               Jaunieši 2004. gads un 2007. gada grupas spēlēs kopā, bet tiks vērtēti atsevišķi pēc ieņemto vietu secības. Sacensības notiek saskaņā 

ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis, ņemot vērā pieteikušos dalībnieku skaitu. Sacensību izloze 

notiek pēc LR reitinga, aprēķinātā uz sacensību brīdi, neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo 

valstu reitings. 

Visiem Latvijas reitingā esošajiem spēlētājiem ir nepieciešama licence. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var 

samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR! Ārzemju spēlētājiem licences nav nepieciešamas. 

  

  

  

5. Sacensību inventārs 

               Sacensību oficiālā bumba Nittaku premium 3***. Spēlētājiem atsevišķi vienojoties var spēlēt arī ar jebkuru citu 40+ bumbiņu. 

Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt 

šeit: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/03/LARC_2018A.pdf 

  

6. Finansiālie noteikumi 

               Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina. 

                 

Sacensību dalībniekiem dalības maksa– 

• 10.00 EUR - Vīrieši OPEN   

• 10.00 EUR - Sievietes OPEN   

• 6.00 EUR - Jaunieši un jaunietes  2004. un 2007. gads   

• 7.00 EUR -Veterāni 50+ 

• 5.00 EUR - “GTK Aizkraukle” kluba biedriem 

  

  

8. Apbalvošana 

               

Vīrieši OPEN, sievietes OPEN, veterāni 50+ grupās pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām un naudas balvām: 

  

Vīrieši OPEN: 

• 1.vieta 250 EUR 

• 2.vieta 150 EUR 

• 3.vieta 100 EUR 

https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/03/LARC_2018A.pdf


  

Gandarījuma turnīra uzvarētājiem pārsteiguma balva. 

  

Sieviešu OPEN (% no sieviešu iemaksām): 

• 1.vieta 50% EUR 

• 2.vieta 30%EUR 

• 3.vieta 20% EUR 

               

Veterāni 50+ 

• 1.vieta 70 EUR 

• 2.vieta 50 EUR 

• 3.vieta 30 EUR 

  

Jaunieši un jaunietes 2004.gads un 2007. g.  pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu, medaļu un balvu. 

  

9. Informācija    

  

Jaunieši tiek aicināti izmantot iespēju piedalīties nākošajā dienā  - 23.12. 2018.g. - Latvijas 2018./2019.gada sezonas jaunatnes STIGA 

kausa izcīņas sacensību II posmā Aizkrauklē! 

  

Dalībniekiem tiek piedāvāta dienesta viesnīca - Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles pilsēta. Cena - 7 eiro par guļvietu diennaktī. 

  

  

  

Šajā pasākumā tiks fotografēts, notiks video tiešraides un ierakstīts video. Piedaloties šajā pasākumā, Jūs piekrītat, ka var tikt uzņemtas Jūsu 

bildes, translēts vai ierakstīts video un audio materiāls ar Jūsu dalību. Visus šos materiālus pasākuma organizators vai organizatora sadarbības 

partneri var izmantot drukātā vai elektroniskā veidā publicēšanai medijos, sociālajos tīklos un interneta lapās, pasākuma publicitātei un 

atpazīstamības veicināšanai! 

  

  

Apstiprinu:                          “GTK Aizkraukle” valdes priekšsēdētājs - Nauris Mazjānis 

  

Apstiprinu:                             Aizkraukles sporta centra direktors - Valdis Padoms 


