APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra “Kvartāls” vadītāja
__________________I.Zvaigzne-Sniķere
2019. gada 22. augustā
LĪVĀNU NOVADA ČEMPIONĀTU GALDA TENISĀ, NOVUSĀ
2019./2020. GADĀ
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis
1.1. Popularizēt galda spēles Līvānu novada iedzīvotāju vidū.
1.2. Noskaidrot Līvānu novada galda spēļu čempionus tenisā, novusā.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības norisināsies Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC)
“Kvartāls” lielajā zālē un apmācību telpā.
2.2. Sacensības galda tenisā notiks 12 kārtās no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim.
2.3. Sacensības novusā notiks 12 kārtās no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada aprīlim.
3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”, atbildīgā par pasākumu ir JIC “Kvartāls” vadītāja
vietniece Mārīte Vilcāne sadarbībā ar Līvānu novada brīvprātīgajiem.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis galda tenisā – Voldemārs Limanis
3.3. Sacensību galvenais tiesnesis novusā – Ilmārs Visockis.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās tiek aicināti piedalīties Līvānu novada iedzīvotāji, jaunieši un skolēni.
4.2. Sacensības ir individuālas.
4.3. Sacensību dienā pie reģistrācijas dalībnieki apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības
stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
4.4. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru
uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
5. Sacensību izcīņas kārtība
5.1. Atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita, tālāko sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis.
5.2. Sacensības notiks kārtās saskaņā ar šī nolikuma 2. punktu.
5.3. Galda tenisa kopvērtējumā uzvarētājs tiks noteikts, vērtējot 8 labākās ieskaites. Ja kārtā
diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka savstarpējā
spēle, iegūto un zaudēto punktu setu attiecība, iegūto un zaudēto punktu skaitu vai piemērojot
koeficientu sistēmu. Ja kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu
skaits, tad augstāka vieta ir dalībniekam, kuram ir augstāka vieta pēdējā kārtā.
5.4. Novusa kopvērtējumā uzvarētājs tiks noteikts, vērtējot 8 labākās ieskaites. Ja diviem vai
vairākiem dalībniekiem vienā kārtā vai kopvērtējumā par pirmo, otro vai trešo vietu ir
vienāds punktu skaits, notiek pārspēles.
6. Apbalvošana
6.1. Sacensību organizatoriskos, tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz JIC
“Kvartāls” no sava budžeta, sponsoru vai citiem finanšu līdzekļiem.
6.2. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji galda tenisā (sievietes un vīrieši), novusā, šahā,
dambretē (pieaugušie un skolēni) tiks apbalvoti ar kausu un saldajām balvām.
7. Dalībnieku pieteikšanās
7.1. Dalībnieki var pieteikties personīgi sacensību dienā.
7.2. Dalība sacensībās ir bez maksas
Nolikumu sagatavoja:
JIC “Kvartāls” vadītājas vietniece _____________________ M. Vilcāne

