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1.
Mērķis un uzdevums.
Popularizēt Ropažu pagasta iedzīvotāju un viesu vidū galda tenisu, iespējas spēlēt un
pilnveidot prasmes Ropažu Sporta centrā. Popularizēt galda tenisu kā aktīvas atpūtas iespēju un
sporta veidu skolēnu vidū. Veicināt paaudžu līdzdarbošanos sportā, jauniešu - skolēnu
komandas izveidošanu. Paaugstināt galda tenisa spēles līmeni, veidot pagasta un novada
izlases, komandas. Noskaidrot labākos spēlētājus. Piesaistīt kaimiņu novadu spēlētājus spēļu
pieredzei.
2.
Laiks un vieta.
Sacensības notiek no 2022. gada janvāra līdz decembrim, ne mazāk kā 5 posmos.
3.
Dalībnieki.
Visi spēles interesenti no 14 gadu vecuma, kuru veselība atbilst sacensību slodzei.
Nepilngadīgajiem dalībniekiem nepieciešama vecāku atļauja. Visiem dalībniekiem un
līdzjutējiem un/vai skatītājiem ir saistoši Ropažu Sporta centra noteiktie iekšējās kārtības
noteikumi, kā arī jāievēro vispār pieņemtās ētikas normas un valstō noteiktie spēkā esošie
epidemioloģiskās drošības noteikumi.
4.
Pieteikumi.
Iepriekšējā pieteikšanās līdz sacensību dienai (pa tālruni 29212457 Whatsapp vai ar
SMS). Vārdiska pieteikšanās sacensību dienā pie galvenā tiesneša, ne vēlāk kā 20 (divdesmit)
minūtes pirms sacensību sākuma, aizpildot pieteikuma anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu,
dzimšanas gadu, dzīves vietu, tālruņa numuru. Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina
savu personīgo atbildību par savu un savas veselības atbilstību sacensību nolikuma prasībām
un par godīgas spēles principu un sporta ētikas ievērošanu.
5.
Sacensību vadība.
Sacensību galvenais tiesnesis Andrejs Ploriņš, organizē Ropažu Sporta centrs sadarbībā
ar biedrību ”SK Brīze”. Posmu tiesnesis vada turnīru, nosaka posma sacensību kārtību, izšķir
strīdus, ja nepieciešams pielieto disciplinārus sodus. Tiesnešiem atļauts piedalīties sacensībās,
netiesājot savas spēles (nozīmē tiesneša vietnieku, pirms spēlēm). Galvenais tiesnesis veic
kopvērtējuma rezultātu apkopošanu, nozīmē papildspēles vietu noskaidrošanai;
nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas sacensību kārtībā, pirms kārtējā posma sākuma,.
6.
Sacensību izcīņas noteikumi.
Turnīra spēles notiek pēc galda tenisa oficiālajiem starptautiskajiem noteikumiem. Spēlē
vienspēli. Sacensību kārtību, punktu pārsvaru, setu skaitu, nosaka posma tiesnesis, atkarībā no
dalībnieku skaita. Par katra posma norises laiku, rezultātiem informācija www.ropazi.lv.
Sievietēm un skolas vecuma jauniešiem var tikt noteiktas atsevišķas papildus sacensību
grupas vērtēšanai posmā, kā arī kopvērtējumā, grupai pieteikušies vismaz 5 dalībnieki Tiek
izveidots papildus atsevišķs reitinga vērtējumsgrupās: jauniešiem līdz 20 gadu vecumam un
sievietēm, ja dalībnieku skaits grupai lielāks par 5.
7.
Izloze.
Izlozi posmam organizē tiesnesis, ne vēlāk kā 15 min. pirms sacensību sākuma. Tiesības
izdarīt pirmo servi spēlē, spēlētāji izlozē paši pirms spēles sākuma. Nākamo setu sāk otrais,
turpmāk mainās pēc kārtas.

8.
Vērtēšana. Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji. Sievietes un vīrieši spēlē vienā
grupā, ja piesakās mazāk kā 4 dalībnieki uz grupu.
Par uzvarētu spēli 1 punkts, zaudētu 0. punkts. Vienāda punktu skaita gadījumā:
1)
savstarpējās spēles rezultāts
2)
savstarpējo uzvarēto un zaudēto setu attiecība
3)
kopējo uzvarēto un zaudēto setu attiecība
Gada kausa izcīņas vērtējumam tiek ieskaitīti punkti izcīnītājām 1. – 8. vietām posmos:
par 1. vietu posmā 10 punkti, par 2. vietu 8 punkti, par 3. vietu – 6 punkti, par 4. - 5, par 5v. –
4p , 6.v. - 3., 7.v. -2 p, 8.v. -1 p. Kopvērtējumā tiek vērtēti dalībnieki, kuri piedalījušies vismaz
3 posmos, vietu nosaka gada posmos izcīnīto augstāko punktu summa. Tiek vērtēti visos
posmos. Vienādā punktu gadījumā kopvērtējuma augstāku vietu nosaka lielāks augstāku vietu
skaits: 1) vairāk izcīnītās 1. vietas; 2) vairāk izcīnītās 2. vietas; utt.
Jauniešu un sieviešu grupās, tiek vērtētas izcīnītās vietas attiecībā pret posmā esošo
dalībnieku skaitu un noteikts vidējais rezultāts – noteikts spēlētāja reitings. Ja katrā no šīm
grupām (sievietes, vīrieši, skolēni) ir vairāk kā 5 dalībnieki vismaz 3 posmos - kopvērtējumā
grupu rezultāti un dalībnieki tiek izvērtēti un apbalvoti atsevišķi, par savā grupā izcīnīto
rezultātu.
9.
Apbalvošana.
Katra turnīra posma uzvarētājs - 1. vietas ieguvēji saņem kausu. Kopvērtējumā 1. - 3.
vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem.
Kopvērtējumā papildus tiek atsevišķi noteikta
un apbalvota labākā sieviete un
perspektīvais jaunais spēlētājs (dalībnieks vecumā līdz 20 gadu vecumam), ja tie piedalījušies
vismaz 4 posmos. Ja tiek izveidodas regulāras atsevišķas jauniešu un sieviešu grupas – tās tiek
apbalvotas kopvērtējumā atsevišķi, atkarībā no grupu dalībnieku skaita un piedalīšanas reižu
skaita posmos.
10.
Citi noteikumi. Dalībniekiem sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā
esošie Ministru kabineta noteikumi nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-l9
infekcijas izplatības ierobežošanai". Sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē jeb "zaļajā
režīmā”, t.i., sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir Covid-I9
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ko jāuzrāda ierodoties sacensību norises vietā, kopā
ar personu apliecinošu dokumentu. Sacensību norises laikā jāievēro divu metru distance, kā arī
jālieto sejas maskas Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, tiek mainīta arī sacensību norises
epidemioloģiskās drošības kārtība.
11.
Sacensību izdevumi. Sacensību izdevumus – diplomi, apbalvojumi, telpas,
inventārs – nodrošina Ropažu Sporta centrs. Tiesneši, sacensību sekretāri nodrošina biedrība
“SK Brīze”, par tiesneša honorāru 1,50 euro (dalībnieki vienojas). Nepilngadīgajiem – bez
dalības maksas.
12.
Informācija par sacensībām. Ar paredzamajiem sacensību laikiem, ar posmu
rezultātiem var iepazīties Ropažu pagasta mājas lapā www.ropazi.lv sadaļa “tuvākie
pasākumi”, ”nolikumi”, „rezultāti’’. Info: A.Ploriņš 29212457, an522@inbox.lv vai
evita.eglaja@ropazilv.
13.
Personas dati un pasākuma publicitāte. Dalībnieka iesniegtie personas dati
tiek izmantoti sacensību rezultātu apstrādei; sacensību posmu rezultāti, kuros norādīts
dalībnieka vārds, uzvārds, dzīves vieta (ciemats, novads vai pilsēta), foto un video no
sacensību posma, tiek publicēti sociālajos tīklos, Ropažu pagasta pašvaldības informatīvajās
vietnēs un izdevumos. Dalībnieks, kurš nevēlas, lai informāciju par viņa dalību sacensībās,
viņa foto, video publicē, iesniedz posma rīkotājam rakstisku lūgumu par savu datu un
informācijas nepubliskošanu - līdz sacensību sākumam, reģistrējoties.
Nolikumu sagatavoja E. Eglāja, A.Ploriņš.
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