
APSTIPRINU:_________________ 

 

RTU Sporta centra direktors E.Lavendelis 

 

2022. gada 7. novembrī 

 

NOLIKUMS 
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1. MĒRĶIS 

1.1. Popularizēt galda tenisu Rīgas Tehniskajā universitātē (turpmāk tekstā - RTU) 

studējošo vidū. 

1.2. Radīt sportisku sacensību starp dalībniekiem un veicināt patriotismu pret savu 

fakultāti. 

1.3. Veicināt veselīgu un sportisku atpūtu universitātē. 

1.4. Noskaidrot RTU rektora kausa uzvarētājus. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

RTU rektora kauss galda tenisā norisināsies Rīgā, Meža ielā 1A, 2.stāva zālē.  

Norises laiks 2022.gada 21.novembrī, sākums plkst. 18.15. 

 . 

3. ORGANIZATORI UN DALĪBNIEKI 

3.1. Sacensību organizators – RTU Sporta centrs 

3.2. Dalībnieki – RTU studējošie. 

 

4. TIESNEŠI 

Galvenā tiesnese: Sanita Sveile, tālrunis: 27800500. 

 

5. DALĪBNIEKU LICENCES  

Lai piedalītos RTU rektora kausā galda tenisā studentiem ir nepieciešama licence, kas ir 

RTU izsniegtā studentu apliecība. 

  . 

6. PIETEIKUMI UN IZLOZE 

6.1. Sacensību dalībniekiem ir jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa1. 

6.2. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada 20.novembrim plkst.14.00 . 

6.3. Izloze notiks sacensību dienā plkst. 18.00 (iesildīšanās no plkst. 17.30). 

. 

7. SACENSĪBU IZSPĒLES KĀRTĪBA 

7.1. Sacensības norisināsies vienspēlēs.  

7.2. Visas spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem un līdz 11 punktiem, serves maiņa ik 

pa 2 punktiem. 

7.3. Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita tiks veidotas apakšgrupas. 

7.4. Pēc apakšgrupu spēlēm notiks finālspēles pēc vienmīnusa sistēmas līdz visu vietu 

noskaidrošanai. 

7.5. Sacensībās tiks vērtēti divi labākie rezultāti no katras fakultātes. 

 
1 https://forms.office.com/r/Z0YAySX2nD 
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7.6. Par izcīnīto 1.vietu vienspēlēs uzvarētājs saņem tik punktu, cik liels ir dalībnieku 

skaits, par 2.vietu saņem par vienu punktu mazāk, par 3.vietu saņem 2 punktus 

mazāk u.t.t. 

7.7. Uzvar tā fakultātes komanda, kurai ir vislielākais punktu skaits kopvērtējumā. 

7.8. Sacensības norisinās pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem. 

7.9. Sacensību nolikumu un izspēļu kārtību var mainīt sacensību galvenā tiesnese 

atkarībā no dalībnieku skaita un laika. 

 

8. APBALVOŠANA  

8.1. Sacensībās tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji ar diplomiem, medaļām un 

veicināšanas balvām. 

8.2. RTU rektora kausa galda tenisā rezultāti tiek iekļauti sacensību kopvērtējuma 

tabulā.  

. 

9. PROTESTI 

Ja sportists ir pārliecināts, ka NOLIKUMA neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas 

studenta intereses un tiek ietekmēts sacensību rezultāts, un students neatzīst galīgo spēles 

rezultātu, tad studentam ir tiesības iesniegt rakstisku PROTESTU (sīks notikuma izklāsts) 

sacensību organizatoriem, kuriem jālemj par PROTESTA prasību atbalstīšanu vai 

noraidīšanu. 

 

10. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

10.1. Dalība sacensībās ir bez maksas. 

10.2. Katrs sacensību dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, ko apliecina 

ar parakstu sacensību dienā pirms sacensībām. Organizatori neuzņemas atbildību par 

personai nodarītajiem materiālajiem un fiziskiem zaudējumiem un traumām.  

10.3. Sacensību dalībnieks neiebilst, ka RTU Sporta centram ir tiesības publiskot 

pasākuma rezultātus un uzņemtās fotogrāfijas. 

10.4. Sacensību nolikums ir jāpārzina ikvienam RTU rektora kausa galda tenisā 

dalībniekam un tā nezināšana neatbrīvo no nolikumā atrunāto noteikumu 

ievērošanas un izpildes. 

10.5. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir ievērot RTU sporta bāzes iekšējos 

kārtības noteikumus. 

10.6. Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: sanita.sveile@rtu.lv  
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