
Kokneses sporta centra atklāto 

sacensību GALDA TENISĀ, NOVUSĀ un KROSMINTONĀ 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt galda tenisu, novusu un krosmintonu Latvijas iedzīvotāju vidū. 

1.2. Veicināt novada pagastu savstarpējo sadarbību sporta jomā un piesaistīt dalībniekus no citiem 

novadiem. 

1.3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu 

1.4. Iepazīstināt ar galda tenisa, novusa un krosmintona sacensībām iesācējus un amatierus 

1.5. Noskaidrot sacensību uzvarētājus 

 

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS  

Sacensības notiek Kokneses sporta centrā 2017.gada 13.janvārī plkst. 10:00.  

3. DALĪBNIEKI 

Turnīrā var piedalīties jebkurš spēlēt gribētājs. Visos sporta veidos dalībnieki tiek vērtēti šādās grupās: 

 Vīrieši 

 Sievietes 

 Bērni līdz 14 gadu vecumam (2004. dzimšanas gads un jaunāki)  

Ja kādā grupā neierodas vismaz 3 dalībnieki, tad tie spēlē kādā kopējā grupā, bet tiek apbalvoti atsevišķi. 
 

4. PIETEIKŠANĀS UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

Dalībnieki piesakās turnīram sacensību dienā līdz plkst. 9:45. Dalības maksa 3 EUR (bērniem 1 EUR) no 

dalībnieka, par katru sporta veidu, kurā vēlas piedalīties. Piesakoties vairākos veidos dalībniekiem 

jārēķinās ar sporta veidu spēļu kalendāru un jāpielāgojas tam, izvēloties sev svarīgāko sporta veidu, lai 

netiktu kavēti citi sporta veidi. 

5. SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA 

Sacensību izspēles kārtība tiks noteikta pēc tam, kad būs saņemti visi pieteikumi un būs zināms spēlētāju 

skaits. Spēles notiek pēc oficiālajiem galda tenisa noteikumiem, novuss pēc oficiālajiem novusa 

noteikumiem, krosmintons pēc krosmintona noteikumiem. Turnīrs ir individuāls un katrā sporta veidā notiek 

cīņa par medaļām. 

6. APBALVOŠANA 

Sacensību uzvarētājus apbalvo ar medaļām un balvām. Apbalvo pirmās trīs vietas katrā sporta veidā un 

grupā. Atkarībā no dalībnieku skaita, iespējama arī vairāk dalībnieku apbalvošana. 

7. SACENSĪBU VADĪBA 

Sacensības organizē Kokneses sporta centrs. Galvenais tiesnesis Dāvis Kalniņš ( tel 29360940, 

sportacentrs@koknese.lv). 

8. TIESNEŠI 

Sacensības tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši, spēles protokolē organizatoru nozīmēti sekretāri. 

9. CITI NOTEIKUMI 

Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību izvešanas kārtību un to prasīs arī 

no sacensību dalībniekiem. Katrs dalībnieks pats atbild par savu atbilstību sacensību nolikumam. Par 

dalībnieka neatbilstību sacensību nolikumam, tas tiek izslēgts no tālākas dalības. Dalībnieks ar savu 

parakstu pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei. 


