
APSTIPRINU  

Rēzeknes novada BJSS direktors 

Aldis Ciukmacis  

 

__________________________  

Rēzeknē, 2015.gada 28.janvārī 

 

Rēzeknes novada jaunatnes līga galda tenisā  
 

NOLIKUMS 

 
Mērķis un uzdevumi 

 

1.Popularizēt galda tenisu Rēzeknes novada skolēnu vidū.  

2.Noskaidrot labākos galda tenisistus.  

3.Noskaidrot dalībnieku sastāvu Rēzeknes novada Pavasara kausa izcīņai.  

 

Sacensību dalībnieki un pieteikumi 

 

Sacensībās piedalās Rēzeknes un Viļānu novada 1996.-1998. un 1999.-2003.gadā 

dzimušie jaunieši un jaunietes ar vismaz 1 mēneša treniņu stāžu.  

Sacensību dalībniekiem jābūt sporta apģērbā: sporta krekliņš, šorti vai sporta bikses un 

piemēroti sporta apavi. Bez sporta apģērba dalībnieks pie sacensībām netiek pielaists. 

    Pieteikumi jāiesūta līdz 13.02.2015. plkst.12.00 uz e-pastu: sports@rdnet.lv (papildus 

informācija pa tālruni 26175110 – Aldis Ciukmacis), pretējā gadījumā dalībnieks netiek 

pielaists pie sacensībām. Pēc 13.02.2015. papildus pieteikumi netiks pieņemti. 

Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par Nolikuma noteikumu akceptēšanu.   

Lēmumu par izmaiņām nolikumā tiesīgs pieņemt Rēzeknes novada BJSS 

direktors. Par šādām izmaiņām, sacensību dalībnieki tiek informēti pirms sacensību 

sākuma.  

Pieteikuma forma pielikumā Nr.1. 

 

Vadība 
 

    Sacensības organizē Rēzeknes novada BJSS sadarbībā ar GTK „Rebirs Sports”. 

Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns. 

 

Sacensību norises laiks un vieta 

 

Sacensības notiek Dricānu vidusskolas sporta zālē, Dricānos, Dricānu pagastā, 

Rēzeknes novadā.  

Dalībnieku reģistrēšanās sacensību dienā līdz plkst. 9.30. Sacensību sākums 

plkst.10.00. 

   Sacensības notiks trīs posmos: 

 

1.posms - 14.februārī 

2.posms - 14.martā 

3.posms - 4.aprīlī 

 

 

 

 

mailto:sports@rdnet.lv


Izcīņas kārtība un noteikumi 

 

Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. 

Visas spēles notiek līdz 2 (diviem) vai 3 (trīs) uzvarētiem setiem atkarībā no pieteikto 

dalībnieku skaita. 

1996.-1998. un 1999.-2003.gadā dzimušās jaunietes piedalās kopējā  dalībnieču grupā, 

bet 1996.-1998. un 1999.-2003.gadā dzimušie jaunieši piedalās kopējā dalībnieku grupā. 

Sacensības notiek trīs posmos. Kopvērtējumam obligāti jāpiedalās vismaz divos 

posmos. 

Kopvērtējumā katram spēlētājam vērtē divus labāko posmu rezultus. Vienāda punktu 

skaita gadījumā augstāku vietu kopvērtējumā iegūst tas sportists, kuram ir labāks rezultāts 

noslēdzošajā trešajā sacensību posmā. 

  Punktus piešķir sekojoši: 

1.v. 50 punkti 

2.v. 48 punkti 

3.v. 46 punkti 

4.v. 44 punkti 

5.v. 42 punkti 

6.v. 40 punkti 

7.v. 39 punkti 

8.v. 38 punkti 

9.v. 37 punkti 

10.v. 36 punkti utt. 

Sacensības notiek saskaņā ar ITTF galda tenisa noteikumiem.  

 

Apbalvošana 
 

    Pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem. Godalgoto vietu ieguvēji 

(jaunietes un jaunieši) 1996.-1998. un 1999.-2003. gadā dzimušie, tiek apbalvoti katrā 

vecuma grupā ar attiecīgās pakāpes diplomiem un medaļām.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    1.pielikums 

 

PIETEIKUMS 

 

_________________________________________________________________________ 

(skolas nosaukums) 

_____________________________________________________________ 

(sacensību nosaukums ) 

_____________________________________________________________ 

(sporta veids ) 

_____________________________________________________________ 

(vieta, laiks ) 

 

Nr. 

p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds Dzimšanas dati 

Dalībnieka paraksts 

par drošības 

instruktāžu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

                                             

                                             Skolas direktors _____________________________ 

                                                                         (paraksts un atšifrējums)   

    

 

                                              Sporta skolotājs _____________________________ 

                                                                        (paraksts un atšifrējums ) 

 

 

                                             Ārsts z.v.  ___________________________________  

                                                                                    (paraksts un atšifrējums) 

 

 
 


