
Nolikums 

Roberta Reimaņa 10.piemiņas turnīrs galda tenisā 

19.-20.septembris, 2020.gads 

Kuldīga 

 

Sacensību mērķis ir godināt un atcerēties izcilā trenera Roberta Reimaņa piemiņu, turnīrā 

sapulcināt visus, kam sirdīs un piemiņā izcilā trenera darbi un idejas. Aicināti piedalīties 

jebkurš galda tenisa spēlētājs vecumā no 16 gadiem. Uzaicināti piedalīties arī viesi no 

Lietuvas, Igaunijas. 

Laiks un vieta – 2020.gada 19.-20.septembris, Kuldīgas NSS sporta halle, Piltenes iela 25 

                        19.septembrī sacensību sākums - 10.00 – vecuma grupai 16-39 un 40+ vecuma 

grupām apakšgrupas līdz pusfināliem 

                                    Pārejām vecuma grupām sacensību sākums –  

                                   12:00 individuāli apakšgrupas,  

                                   18:00 dubultspēles visām grupām līdz pusfināliem 

                      20.septembrī sacensību sākums tiks precizēts pēc visu pieteikumu saņemšanas 

P.S Ņemot vēŗā vispārējo situāciju Latvijā, Eiropā un pasaulē ir iespējamas kādas izmaiņas 

spēļu laikos!!! 

 

Sacensības rīko un vada - Piemiņas turnīru rīko Kuldīgas novada dome un Kuldīgas NSS 

sadarbībā ar GTK "Hercogs". Sacensības tiesā Genādijs Kartuzovs un Jānis Avdjukevičs. 

Dalības maksa – 10,- eiro 

Turnīra norises kārtība - 

 16-39 vecuma grupa 

 40+ vecuma grupa 

 50+ vecuma grupa 

 60+ vecuma grupa 

 70+ vecuma grupa 

 Dubultspēles 16-39 (playoff) 

                          40+ līdz 59 kopā playoff  

                          60+  

 Jauktās dubultspēles (playoff) 

 Superfināls par ceļojošo kausu starp 40+, 50+ un 60+ grupas uzvarētājiem 



 Ja katrā vecuma grupā būs vismaz 4 dāmas, tad dota izvēle - spēlēt kopā ar vīriešiem vai 

atsevišķi. 

Atļauts pieteikties arī jaunākiem dalībniekiem, bet par dalību turnīrā izlems tiesneši un tas 

tiks spēlētājam paziņots ne vēlāk kā 2 dienas pirms turnīra. 

Turnīra apbalvošana - 

Katras vecuma grupas uzvarētājs, kā arī dubultspēļu uzvarētāji saņems kausu, medaļu, 

diplomu un naudas balvu. 

2.un 3.vietu ieguvēji saņems medaļas un diplomus (atkarībā no dalībnieku skaita iespējamas 

arī naudas balvas) 

Pieteikums turnīram - Turnīram pieteikties līdz 2020.gada 15.septembrim!!! Pieteikumā 

norādīt vārdu, uzvārdu un vecuma grupu, kurā vēlas piedalīties! Pēc 15.septembra dalība 

turnīrā maksā - 25,-eiro! 

Pieteikumus sūtīt Jānim Avdjukevičam - epasts alibaba99@inbox.lv vai sms +371 27080482 

Ir iespējamas naktsmājas Kuldīgas Novada sporta skolas dienesta viesnīcā. Gultas vietas cena 

par nakti – 9,-eiro. Viesnīca atrodas 5 minūšu gājiena attālumā no sporta halles. Pieteikt 

naktsmājas (alibaba99@inbox.lv).  

Citas naktsmājas – visitkuldiga.com 
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