LTS Kauss jauniešiem
Nolikums 2021.gadam
1. Sacensību vieta un laiks:
Nosaka sacensību posma organizators, ko apstiprina LTS.
2. Sacensību veids:
Vienspēļu sacensības 4 posmos un fināls - Masters.
3. Sacensību dalībnieki:
U12, U14, U18 meitenes un zēni.
4. Sacensību kategorija:
LR -2.
5. Sacensību organizators:
LTS un klubs- organizators.
6. Sacensību tiesnesis:
Starptautiska vai LTS A kategorija.
7. Laukumu skaits un segums:
Min.3 laukumi ziemas sezonā un min.4 laukumi vasaras sezonā, segums atbilstoši ITF noteikumiem.
8. Bumbas:
Nodrošina LTS.
9. Medicīnas personāls:
Organizatoram janodrošina medicīnas personāls bāzē vismaz sākot no pamatturnīra, kuram jābūt katru dienu
vismaz 30min pirms spēļu sākuma.
10. Dalībnieku skaits:
Pamatsacensībās - 16 dalībnieki : 10 – pēc LTS reitinga, 4 – no kvalifikācijas, 2 – ar organizatora ”Wild card”.
Kvalifikācijā - 12 dalībnieki: 10 - pēc LTS reitinga, 2- ar sacensību organizatora ”Wild card”,
16 dalībnieki, ja pietiek laukumu skaits: 12 - pēc LTS reitinga, 4 - ar sacensību organizatora ”Wild
card”.
11. Izcīņas kārtība:
Sacensības notiek līdz 1 zaudējumam un par 3.vietu.
Stundu pirms sacensību sākuma dalībniekiem tiek dota iespēja iesildīties.
Pamatsacensības un kvalifikācija
Izspēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izpēlē Tiebreak līdz 7.
Pamatsacensību 1.kārtas zaudētāji var pieteikties gandarījuma sacensībās.
Gandarījuma sacensības izspēlē līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie rezultāta 4/4
Tiebreak līdz 7.
12. Dalības maksa:

izspēlē

Ziemas periodā – Eur 35, vasaras periodā – Eur 27.
13. Apbalvošana:
Katra posma pirmo trīs vietu ieguvējus un gandarījuma sacensību uzvarētāju apbalvo LTS.
14. Punktu aprēķins kopvērtējumam:
Dalībnieks katrā posmā saņem punktus, atbilstoši ieņemtai vietai:
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Gandarījuma turnīrs
Uzvarētājs Finālists
2
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Kopvērtējumā no 4 posmiem ieskaita 3 labākos. Ja kopvērtējumā vairākiem dalībniekiem ir vienāda punktu
summa, augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram ir vairāk 1., 2. 3. utt. vietas.
15. Kopvērtējuma dalībnieku atlase Masters turnīram:
U12, U14 – 7 labākie dalībnieki pēc 4 posmu kopvērtējuma un 1 WC Latvijas Republikas Jauniešu čempionāta
uzvarētājam attiecīgajā vecuma grupā. Gadījumā, ja Latvijas čempionāta uzvarētājs kvalificējas Masters

turnīram pēc kopvērtējuma, tad turnīra dalībnieku sarakstā tiek iekļauts nākamais dalībnieks pēc LTS Kausa
kopvērtējuma.
U18 – 6 labākie dalībnieki pēc 4 posmu kopvērtējuma un 2 WC Latvijas Republikas Jauniešu čempionāta
uzvarētajam U16 un U18 vecuma grupās. Gadījumā, ja Latvijas čempionāta uzvarētājs kvalificējas Masters
turnīram pēc kopvērtējuma, tad turnīra dalībnieku sarakstā tiek iekļauts nākamais dalībnieks pēc LTS Kausa
kopvērtējuma.
Gadījumā, ja spēlētājs kvalificējās vairākās vecuma grupās, tad viņam vajag izvelēties vienu vecuma grupu kurā
startēt.
Katrā grupā tiks paredzēti rezervisti, gadījumā, ja apakšgrupas izspēlēs laika kāds nevarēs turpināt sacensības,
viņa vietu turnīrā ieņems rezervists.
16. Masters turnīra balvas:
Uzvarētāji iegūst LTS stipendijas, kuras var izmantot 2022.gada treniņu vai sacensības procesam:
1.vieta – 500 EUR;
2.vieta – 300 EUR;
3.vieta – 200 EUR.
LTS Kausa Masters uzvarētājus apbalvo LTS.

