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               NOLIKUMS 
 

              Jēkabpils pilsētas atklātais 

                     Lieldienu paralimpiskais turnīrs  galda tenisā 
 

Mērķis un uzdevumi. 1.Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju, ar ierobežotām spējām, vidū. 

                                     2. Veicināt spēlētāju iekļaušanu sabiedrībā un sporta aktivitātēs. 

                                     4. Veicināt paralimpiešu meistarības izaugsmi.  

                                     3. Noskaidrot labākos spēlētājus (-as). 

 Laiks un vieta.   Turnīrs notiek 2018.gada 25.martā, plkst. 10:00  

Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j., https://goo.gl/maps/QNKjx4hdkV62   
 

 Dalībnieki.   Turnīrā piedalās tenisisti un tenisistes bez vecuma ierobežojuma, kuriem ir noteikta invaliditātes grupa un ir 

spēkā esoši dokumenti, kas to apliecina. 

Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai 

sacensību publiskajos materiālos. 

 Vadība.   Turnīru organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar Biedrību Invalīdu apmācības un dienas centrs “AUSMA”. 

Galvenais tiesnesis Māris Jaudzems (mob. 26391609). 
 

 Izcīņas kārtība. Sacensības notiek atbilstoši starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem. Sacensības notiks 

sieviešu un vīriešu vienspēlēs. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai.  

Par uzvaru dalībnieks saņem- 3 punktus, pie rezultāta 3 : 0, 3 : 1;  

Par uzvaru dalībnieks saņem- 2 punktus, pie rezultāta 3 : 2;  

Par zaudējumu dalībnieks saņem - 1 punktu, pie rezultāta 2 : 3;  

Par zaudējumu dalībnieks saņem - 0 punktu, pie rezultāta 0 : 3, 1 : 3. 

Izcīņas sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.  
 

 Vērtēšana.   Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Ja 2 vai vairākiem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, 

tad vietas sadala pēc: 

1) savstarpējās spēles rezultāta;  

2) uzvarēto, zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;  

3) uzvarēto, zaudēto setu attiecības visās spēlēs.  
 

Rezultātus izvērtē sekojošās grupās: 
Dalībnieki var startēt vienā no sekojošām kategorijām: „vīrieši sēdus”, „vīrieši stāvus”, „sievietes sēdus”, „sievietes stāvus.  

 Kategorija „vīrieši sēdus” un „sievietes sēdus” attiecas uz dalībniekiem, kas veselības stāvokļa dēļ vai pēc personīgas 

izvēles spēlē sēdus stāvoklī, nepieceļoties kājās visas partijas garumā. 

 Kategorija „vīrieši stāvus” un „sievietes stāvus” attiecas uz dalībniekiem, kas spēlē stāvus. 

 Apbalvošana.   1.-3.vietu ieguvējus visās grupās apbalvo ar kausiem un diplomiem. 

 Pieteikumi.   Dalība turnīrā jāpiesaka iepriekš līdz 2018.gada 20.martam, plkst. 12:00  

e-pastā: iadcausma@inbox.lv vai zvanot uz tālr.28311319. vai arī sacensību dienā līdz plkst.9:30. 

Dalībniekiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes zvanīt Valdim Strodam (28311319). 
 

 Finansēšana.   
Ar inventāru nodrošina turnīra organizētāji. Katram dalībniekam jābūt savai raketei un bumbiņai. 

Organizēšanas un  apbalvošanas saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs.  

Tiesnešu darba apmaksu un dalībnieku ēdināšanu, no dalības maksu fonda, sedz IADC “AUSMA’’.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar transportu, uzturēšanos sacensību vietā un piedalīšanos sacensībās, dalībnieki sedz paši. 

Dalības maksa EUR 5,00. Jēkabpils pilsētas sportistiem EUR 3,00. 

(dalības maksā iekļautas pusdienas) 
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