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NOLIKUMS
Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēlēm

galda tenisā
1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt galda tenisu Pierīgas novados;
Noskaidrot spēcīgākās novadu komandas galda tenisā.
Sacensības ir iekļautas Pierīgas novadu 2017.gada sporta spēļu kopvērtējumā.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2017.gada 4.februārī Ulbrokas sporta kompleksā.
Vārdisko pieteikumu iesniegšana sacensību vietā līdz plkst. 9.30. Sacensību sākums plkst.10.00.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde. Galvenais tiesnesis Jānis Cīrulis
(tel. 29971663).
4. Dalībnieki
Dalībnieku vecums – 2001. gadā dzimuši un vecāki.
Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar
nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību biedri, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās
pašvaldības teritorijā (kluba biedrs ne mazāk kā 2 mēnešus).
No katra novada drīkst pieteikt vienu komandu.
Visas komandas tiks sadalītas apakšgrupās. Apakšgrupu skaits atkarīgs no pieteikto komandu skaita.
Apakšgrupas tiks veidotas ņemot vērā Latvijas Galda Tenisa federācijas pēdējo aprēķināto
reitingu un komandas izcīnīto vietu Pierīgas novadu 2016.gada sacensībās. Katra atsevišķa
komandu spēle sastāvēs no 7 spēlēm sekojošā kārtībā: vīriešiem A-Y, B-X, C-Z, tad sieviešu
vienspēle, vīrieši A-X,C-Y,B-Z. Uzvar komanda, kas pirmā izcīnīs 4 uzvaras. Atlikušās spēles
netiks izspēlētas.
Precīzu sacensību izspēles kārtību noteiks atkarībā no pieteikto komandu skaita - pārstāvju
sanāksmē pirms sacensībām /plkst.9.45/.
Komandas sastāvā 3 vīrieši + 1 sieviete.
Komandā drīkst pieteikt 1 (vienu) dalībnieku jaunāku par nolikumā noteikto vecumu.
Komandas sastāvā drīkst pieteikt vienu leģionāru (viesspēlētāju).
Komandai atļauts startēt nepilnā sastāvā, bet ne mazāk kā 2 dalībniekiem.
5. Vērtēšana
Pie vienādu uzvaru skaita divām komandām augstāku vietu ieņem savstarpējās spēles uzvarētājs. Ja 3 un
vairāk komandām vienāds uzvaru skaits, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai labāka komandu
savstarpējo spēļu attiecība. Pie vienādas attiecības ņem vērā setu attiecību, ja tā vienāda, tad mazo
punktu attiecību, bet, ja tā vienāda, tad visu spēļu attiecību.
Sacensību sistēmu atkarībā no pieteikto komandu skaita noteiks galvenais tiesnesis.
6. Apbalvošana
1.-3.vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar sporta kausiem un diplomiem.
1.-3.vietu ieguvēju komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām.
7. Uzņemšana un finansēšana
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

2
Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši
sportisti.
8. Pieteikumi
Dalība sacensībās jāpiesaka līdz 30.janvārim Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē
T.Tračumam pa e-pastu tadeuss.t@inbox.lv, tel. 29471145. Novada priekšsēdētāja (vietnieka,
izpilddirektora) parakstītus un apzīmogotus vārdiskos pieteikumi ar norādītu dalībnieka vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu, precīzu viņa saistību ar pārstāvēto novadu (adrese, deklarētā dzīves
vieta, darba vieta) jāiesniedz galvenajam tiesnesim sacensību vietā līdz 9.30. Dalībnieka
veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar savu parakstu un zīmogu apliecina ārsts. Ārsta
atļaujas trūkuma gadījumā savas veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām ar parakstu
apliecina pats dalībnieks, kas uzņemas visu atbildību par iespējamajām sekām. 18 gadus
nesasniegušu sacensību dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ārsts vai
komandas pārstāvis (ar savu parakstu).
Informācija Jānis Cīrulis (tel. 29971663).

