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N O L I K U M S 
 

1.Mērķis un uzdevumi 

 

 1.1.Organizēt Ilūkstes novada iedzīvotājiem individuālās novusa un galda 

tenisa sacensības,lai noskaidrotu novada labākos novusa un galda tenisa spēlētājus un 

spēlētājas. 

            1.2. Popularizēt novusa un galda tenisa sportu novadā. 

            1.3. Piedāvāt lietderīgas brīva laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem. 

 

 

2.Sacensību laiks un vieta. 

 

2.1.Sacensības notiek 2019.gada 27.aprīlī Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta 

centrā. 

2.2.Sacensību sākums plkst.11.00. 

            2.3. Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst.10.45 pie tiesnešiem. 

  

 

3.Sacensību dalībnieki. 

 

 3.1 Sacensībās var piedalīties jebkurš Ilūkstes novada iedzīvotājs, kurš ir 

apguvis spēles pamatus un ievēro sacensību noteikumus. 

            3.2. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību. 

            3.3. Dalīšana pa grupām: 

A grupa -12 – 18 gadi; 

B grupa – 19 gadi un vecāki. Dalības maksa- 2 Eiro. 

            3.4. Vērtēšana atsevišķi vīriešiem un sievietēm. 

            3.5. Sacensību sistēmu izveido tiesnesis sacensību dienā, ņemot vērā 

pieteikušos dalībnieku skaitu. 

 

 

4.Sacensību vadība.  

 

4.1.Sacensības organizē un vada Ilūkstes novada pašvaldība un Ilūkstes NSS 

Sporta centrs. 

             4.2. Sacensību galvenais tiesnesis Vladimirs Žigajevs. 

 

 

 



 

5.Sacensību noteikumi un vērtēšana. 

 

          5.1.Sacensības novusā notiek pēc LNF un LGTF apstiprinātiem noteikumiem.  

          5.2.Spēlētāji tiks sadalīti apakšgrupās. Spēlētāju skaits vienā apakšgrupā ir 

atkarīgs no kopējā dalībnieku skaita. 

          5.3.Spēles notiek pēc riņķa sistēmas – katrs ar katru. Spēlē līdz 2 setu uzvarai. 

Par uzvaru dalībnieks saņem 1pt, par zaudējumu – 0 pt. 

          5.4.Uzvar dalībnieks ar lielāko kopējo punktu summu. 

          5.5.Ja vienāds punktu skaits 2 dalībniekiem, tad augstāka vieta ir dalībniekam, 

kuram ir labāks savstarpējās spēles rezultāts. 

          5.6.Ja vienāds punktu skaits 3 dalībniekiem, tad vērtē visu apakšgrupas spēļu 

zaudēto un uzvarēto setu attiecību. 

           5.7. Visus strīdus un domstarpības izšķir tiesneši. Protesti iesniedzami 

rakstveidā galvenajam tiesnesim sacensību dienā. 

           5.8. Tiesnešiem ir tiesības mainīt sacensību nolikumu sacensību dienā. 

 

 

 

6.Uzvarētāju apbalvošana.  

 

6.1. Apbalvošana notiek sacensību dienā pēc rezultātu apkopošanas. 

            6. 1.vietas ieguvējs saņem kausu, medaļu un diplomu, 2.un 3.vietas ieguvēji 

saņem medaļas un diplomus. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


