APSTIPRINU
Līvānu Novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja p.i.
__________________ E. Pastare
17.10.2017.

LĪVĀNU NOVADA INDIVIDUĀLAIS GALDA TENISA
TURNĪRS JAUNIEŠIEM
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis
1.1. Popularizēt galda tenisa spēli Līvānu novada jauniešu vidū.
1.2. Līvānu novada jauniešiem rast iespēju sacensties galda tenisā.
2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības norisināsies Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC)
“Kvartāls” lielajā spoguļzālē, 1. stāvā.
2.2. Sacensības notiks 2017. gada 31. oktobrī plkst. 15.00. Sacensības nenotiks, ja pēc pieteikšanās
termiņa beigām nebūs pieteikušies vismaz 8 dalībnieki katrā vecuma grupā.
3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensības organizē JIC “Kvartāls”. Par pasākumu atbildīgā persona – JIC “Kvartāls” vadītājas p.i.
Evija Pastare.
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis – JIC “Kvartāls” darbinieks Ivars Bidzāns.
4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās tiek aicināti piedalīties Līvānu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot).
4.2. Dalība sacensībās notiks individuāli divās vecuma grupās:
1. vecuma grupa: 13 līdz 15 gadi (ieskaitot);
2. vecuma grupa: 16 līdz 25 gadi (ieskaitot).
4.3. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! Pieteikties var līdz 25. oktobrim, rakstot savu vārdu, uzvārdu un
vecumu uz raksti@kvartals.lv vai 26575121, vai piesakoties pie JIC “Kvartāls” dežuranta.
Sacensības notiks tikai tādā gadījumā, ja katrā vecuma grupā būs pieteikušies vismaz 8 dalībnieki.
4.4. Sacensību dienā pie reģistrācijas dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu
veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
4.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
5. Sacensību izcīņas kārtība
5.1. Visi dalībnieki tiks sadalīti apakšgrupās, ņemot vērā ieradušos dalībnieku skaitu. Tālāko sacensību
kārtību noteiks galvenais tiesnesis. Visas spēles notiks līdz 2 setu uzvarai.
5.2. Vietu sadalījums tiks noteikts, ņemot vērā katra dalībnieka 5 labāko kārtu rezultāti.
6. Apbalvošana
6.1. Sacensību organizatoriskos, tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz JIC “Kvartāls”.
6.2. Katrā vecumā grupā uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu, 2. un 3. vietas ieguvēji saņems medaļas.

