
APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centra “Laimīte”direktore

 
Aiva Sarma  ______________

Rīgā, 2017.gada ___ . __________

Rīgas interešu un vispārējās izglītības iestāžu
galda tenisa turnīrs
„Draudzības kauss”

NOLIKUMS

I Mērķis un uzdevumi

1.1. Popularizēt galda tenisu jauniešu vidū.
1.2. Rosināt jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
1.3. Dot iespēju jauniešiem realizēt savas dotības un spējas.
1.4. Noskaidrot meistarīgākos galda tenisistus Rīgas pilsētā.

II Organizatori

2.1. BJC „Laimīte” - Laura Pavāre, mob. 26301477, e-pasts: laura_pavare@inbox.lv
       BJC „Kurzeme” - Jānis Mauriņš, mob. 28665140, e-pasts: jmaurinsh@inbox.lv

III Laiks un vieta

3.1. Sacensību norises laiks un vieta:

1.kārta – 11.10.2017. - Jaunākā grupa – BJC „Laimīte” - plkst. 17:00
    18.10.2017. - Vecākā grupa – BJC „Kurzeme” - plkst. 17:00

2.kārta – 06.12.2017. - Jaunākā grupa – BJC „Kurzeme” - plkst. 17:00
        13.12.2017. - Vecākā grupa – BJC „Laimīte” - plkst. 17:00
        
3.kārta – 07.02.2018. - Jaunākā grupa – BJC „Laimīte” - plkst. 17:00
        14.02.2018. - Vecākā grupa – BJC „Kurzeme” - plkst. 17:00
    
4.kārta – 18.04.2018. - Jaunākā grupa – BJC „Kurzeme” - plkst. 17:00
        25.04.2018. - Vecākā grupa – BJC „Laimīte” - plkst. 17:00

3.2. Ja kāda cita izglītības iestāde galda tenisa popularizēšanai vēlas organizēt kādu no
sacensību kārtām, tad tās pārstāvim jāsaskaņo sacensību laiks ar „Draudzības kauss”
organizatoriem un jānodrošina vismaz divi galda tenisa galdi. 

mailto:jmaurnsh@inbox.lv


IV Programma

4.1. Sacensību norises kārtība:
4.1.1. 16:30 dalībnieku reģistrācija, sacensību sistēmas izveidošana, izloze, iesildīšanās;
4.1.2. 16:55 sacensību atklāšana;
4.1.3. 17:00 sacensību sākums;
4.1.4. Pēc sacensībām apbalvošana.

V Dalībnieki

5.1.  Dalībnieki  -  Rīgas  pilsētas  vispārējās  un  interešu  izglītības  iestāžu  audzēkņi
vecumā no 9 līdz 25 gadiem, kuri ir apguvuši galda tenisa spēles pamatus un ievēro
sacensību noteikumus. 
5.2. Sacensības norisināsies divās vecuma grupās:
5.2.1. Jaunākā grupa: bērni un jaunieši līdz 12 gadu (ieskaitot) vecumam.
5.2.2. Vecākā grupa: 13 – 25 gadus (ieskaitot) veci spēlētēji, kuri  nav aktīvi Latvijas
galda tenisa reitinga sacensību dalībnieki. Izņēmuma kārtā sacensībām var tikt pielaisti
spēlētāji, kuri pieaugušo reitinga sacensībās vēl nav sasnieguši vērā ņemamus rezultātus
(atbilstību kritērijiem izvērtē organizatori).
5.1.3.  Pēc  organizatoru  pieprasījuma  dalībniekam  jāuzrāda  personu  apliecinošs
dokuments.

VI Pieteikšanās

6.1. Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 16:50.
6.2.  Ja  dalībnieks  kavējas,  pieteikties  var  pa  telefonu,  zvanot  kādam  no  sacensību
organizatoriem.

VII Sacensību noteikumi un vērtēšana

7.1. Sacensības notiks pēc vispārējiem galda tenisa noteikumiem.
7.2.  Sacensību  spēļu  kārtība  tiks  paziņota  sacensību  norises  dienā,  atkarībā  no
dalībnieku skaita.
7.3.  Ja  meiteņu  skaits  mazāks  par  4,  tad  spēlē  kopā  ar  zēniem,  bet  tiek  vērtētas
atsevišķi. 
7.4. Spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (2:0 vai 2:1).
7.5. Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos
uz spēli vai apzinātu nespēlēšanu - 0 punkti.
7.6.  Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem grupā ir  vienāds punktu skaits,  tad skatās:
savstarpējo  spēļu  rezultātus;  setu  attiecību  savstarpējās  spēlēs;  punktu  attiecību
savstarpejās spēlēs. Ja arī tad nevar noskaidrot uzvarētāju, tad tādā pašā secībā skatās
pretendentu spēļu rezultātus ar pārējiem grupas dalībniekiem.
7.7.  Par  uzvaru  sacensību  kārtā  dalībnieks  saņem  punktu  skaitu,  kas  atbilst  visu
dalībnieku skaitam. Par otro vietu vienu punktu mazāk u.t.t.. 
7.8. Katra dalībnieka labākie rezultāti četrās sacensību kārtās tiek skaitīti kopvērtējumā.
Sezonas kopvērtējumā uzvar dalībnieks, kam visvairāk punktu. Ja punktu skaits diviem
vai vairākiem dalībniekiem vienāds, uzvar tas, kurš piedalījies vairāk sacensību kārtās.



Vienāda rezultāta gadījumā skatās, kuram no pretendentiem ir augstāka vieta kādā no
sacensību  kārtām.   Ja  arī  tad  nevar  izšķirt  uzvarētāju,  skatās  otro  labāko  rezultātu
atsevišķā sacensību kārtā,  pēc tam trešo labāko rezultātu u.t.t..  Kā pēdējais  kritērijs
uzvarētāja noteikšanai ir pretendentu savstarpējo spēļu rezultāti visās sacensību kārtās. 
7.9.  Par  atteikšanos  no  spēles  vai  tīšu  izstāšanos  no  sacensībām,  dalībnieks  tiek
diskvalificēts un saņem 0 punktus attiecīgajā sacensību kārtā. Sodītā dalībnieka punkts
tiek pieskaitīts pārējiem dalībniekiem. Nospēlēto spēļu rezultāti netiek anulēti.
7.10. Ja pēdējā sacensību kārtā kāds dalībnieks, kurš ir ieradies uz sacensībām, bet bez
redzama  iemesla  (piemēram,  savainojuma  dēļ)  atsakās  piedalīties  tajās,  saņem  0
punktus, bet viņa punkts tiek pieskaitīts pārējiem dalībniekiem.

VIII Apbalvošana

8.1.  Pirmo trīs  vietu ieguvēji  gan  zēniem,  gan meitenēm katrā  sacensību kārtā  tiks
apbalvoti  ar  diplomiem un organizatoru  sarūpētām balvām,  bet  kopvērtējumā arī  ar
medaļām.  

IX Citi noteikumi

9.1.  Izdevumus,  kas saistīti  ar sacensību organizēšanu un sarīkošanu sedz sacensību
organizētāji.
9.2. Izdevumus, kas saistīti ar sportistu komandēšanu uz sacensībām un piedalīšanos
tajās, sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti.
9.3.  Izglītības  iestāde,  kuras  audzēkņi  piedalās  sacensībās,  saskaņā  ar  20.11.2001.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības  iestādēs  un to  organizētajos pasākumos ”  3.8.  punktu,
nosaka  atbildīgo  personu  par  dalībnieku  sabiedrībā  pieņemto  uzvedības  normu
ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību
laikā.
9.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild komandējošā organizācija.
9.5. Dalībnieki tiks nodrošināti ar raketēm un bumbiņām spēļu laikā.
9.6. Līdzi jāņem maiņas apavus.
9.7. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to
iepriekš nebrīdinot.

Laura Pavāre
BJC „Laimīte”

26301477
laura_pavare@inbox.lv
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