Ropažu Sporta centrs
Ropažu turnīrs TENISĀ „Cerību rakete”

NOLIKUMS
1.Mērķis un uzdevums.

Mācīt Ropažu Sporta centra tenisa interešu izglītības tenisa grupu
dalībniekiem sacensību reglamentu, stimulēt centīgu treniņu darbu,
noskaidrot perspektīvākos grupu dalībniekus, apgūt sacensību pieredzi, ar
kaimiņu novadu interešu izglītības tenisā grupu audzēkņiem, uzsākt treniņu
sezonu tenisa kortos..
2. Laiks un vieta.

Sacensības notiek 2015. gada 31.maijā, plkst. 11.00 Ropažu Sporta centrā,
dalībnieku rīcībā 2 tenisa laukumi. Nelabvēlīgos laika apstākļos – Ropažu
sporta zālē.
3. Dalībnieki.
Ropažu novada interešu izglītības tenisā grupu audzēkņi novada uzaicinātie
tenisa grupu audzēkņi. Dalībnieki 3 grupās: 1.- 3.klašu skolas vecuma
skolēni; 2. - 6.klases vecuma meitenes; 4. - 6.klases vecuma zēni.
Viena no vecākiem klātbūtne sacensībās obligāta, vecāki ar parakstu
pieteikumā apliecina bērna veselības atbilstību sacensību prasībām un
pesronīgo atbalidību par bērna veselību un drošību sacensību laikā.
4. Pieteikumi.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni Z.Upītis. 29233304, vārdisko pieteikšanos
veic dalībnieka vecāks vai aizbildnis, sacensību vietā, līdz plkst. 10.40.
5. Sacensību vadība.

Organizē Ropažu Sporta centrs, sacensību galvenais tiesnesis R. Upīte,
Z.Upītis. 29233304
6.Sacensību izcīņas noteikumi.

Spēlē vienspēli. Turnīrā spēlē vienu setu, pie rezultāta 6 : 6 „tai - break”
7. Izloze.

Izlozi organizē tiesnesis, plkst. 10.45.
8. Vērtēšana. Vienāda punktu skaita gadījumā skaita uzvarētāju nosaka:
1) labilākais uzvarēto geimu skaits;
2) mazākais zaudēto geimu skaits;
3) savstarpējā spēle
9. Apbalvošana.

Turnīra 1. - 3. vietu ieguvēji grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.
10. Sacensību izdevumi.

Sacensību izdevumi: diplomi, kausi, tiesnesis, laukumi - sedz Ropažu Sporta
centrs.
Nolikumu sagatavoja
Ropažu Sporta centra vadītāja E. Eglāja
18.05.2015.
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