
LTS KAUSS JAUNIEŠIEM  
Masters turnīra nolikums 

 
Sacensību vieta un laiks: Tenisa centrs Lielupe, O.Kalpaka pr.16, Jūrmala 
 
Sacensību veids:  Vienspēļu sacensības 
 
Sacensību dalībnieki: U12, U14, U18 meitenes un zēni. Spēlētāji, kas kvalificējušies 

Masters turnīram, būs aicināti piedalīties, saņemot 
uzaicinajumu e-pastā, un viņiem būs nepieciešams rakstiski 
apstiprināt savu dalību, atbildot uz e-pastu. Masters turnīrā var 
piedalīties tikai tie spēlētāji, kas ir iekļauti LTS Kauss 
kopvērtējumā. 

 Turnīrā drīkst piedalīties tikai spēlētāji ar Latvijas Republikas 
pilsoņa vai nepilsoņa pasi. 

 
Sacensību kategorija:  LTS-Masters 
 
Sacensību organizators: Latvijas Tenisa Savienība 
 
Sacensību tiesnesis: ITF starptautiskā vai LTS A kategorija.  
 
Laukumu skaits un segums: Hard segums, 4 laukumi. 
 
Bumbas: Wilson US Open (četras bumbas un uz 3.setu jaunas bumbas) 
 
Dalībnieku skaits un atlase: U12, U14 – 7 labākie dalībnieki pēc kopvērtējuma un 1 WC 

Latvijas Republikas Jauniešu čempionāta uzvarētajam 
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 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. 

 
Izlozes vieta un laiks: Dienu pirms, plkst.18:00 tenisa centrā Lielupe, Jūrmalā 
 



Izcīņas kārtība: Tabula ar 2 apakšgrupām pēc riņķa sistēmas (Round Robin), 
katrā pa 4 dalībniekiem, kurus izliek sekojošie: 

 A-grupa    B-grupa 
Nr.1 – izliek 1.pēc reitinga Nr.1 – izliek 2.pēc reitinga 
Nr.2 – lozē 3./4. pēc reitinga Nr.2 – lozē 3./4. pēc reitinga 
Nr.3 – lozē 5./6. pēc reitinga Nr.3 – lozē 5./6. pēc reitinga 
Nr.4 – lozē 7./8. pēc reitinga Nr.4 – lozē 7./8. pēc reitinga 

 
Izcīņas secība:   Pirmajā kārta spēlē Nr.1 pret Nr.4 un Nr.2 pret Nr.3. 

Otrajā kārtā spēlē pirmās spēles uzvarētāji savā starpā un 
pirmās spēles zaudētāji savā starpā. 
Trešajā kārtā spēlē atlikušās spēles. 
Pēc apakšgrupas spēlēm seko: 
- Fināls: A-grupas 1.vieta pret B-grupas 1.vietu 
- Par 3.vietu: A-grupas 2.vieta pret B-grupas 2.vietu 

 
Punkti grupā:  Par katru uzvaru grupā tiek piešķirts viens punkts.   

Gadījumā, ja diviem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad 
ņem vērā rezultātu savstarpējā spēlē; 
Ja trim spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad ņem vērā: 
1. kurš nospēlēja vairāk spēles; 
2.   uzvarēto setu skaits attiecībā pret visiem nospēlētajiem 
setiem starp visiem dalībniekiem grupā;  
3.   uzvarēto geimu skaits attiecībā pret visiem nospēlētajiem 
geimiem starp visiem dalībniekiem grupā;  
4.    kurš ieņem augstāko vietu reitingā.  

 
Dalības maksa: 35 EUR, veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot: 

“biedru iemaksa LTS MASTERS 2021” 
     

Latvijas tenisa savienība 
    Reģ.Nr.40008009525 
    A/S Swedbank, kods: HABALV22 
    Konts: LV89HABA001940J038760 
 
Balvas: LTS stipendijas, kuras var izmantot 2021.gada treniņu vai 

sacensības procesam: 
    1.vieta – 500 EUR; 
    2.vieta – 300 EUR; 
    3.vieta – 200 EUR. 


