
 

LTS Kauss - sievietēm un vīriešiem 
Nolikums 2022.gadam 

 
1. LTS Kausa sacensību mērķis: 

Popularizēt Latvijas vadošo tenisistu dalību Latvijā organizētajās sacensībās.  
2. Sacensību vieta un laiks: 

Nosaka sacensību posma organizators, apstiprina LTS. 
3. Sacensību ilgums: 

Sacensības ilgst 3 dienas, 1.dienā – kvalifikācija, 2. un 3.diena – pamatturnīrs. 
4. Sacensību dalībnieki: 

Latvijas pilsoņi/nepilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 14 gadiem, un ir 
iegādājušies LTS licenci 2021.gadam.  

5. Sacensību veids: 
Vienspēļu sacensības  4 posmos un fināls – Masters turnīrs. 

6. Sacensību kategorija: 
LR-2 

7. Sacensības tiesnesis: 
Starptautiskā vai LTS A kategorija. 

8. Laukumu skaits un segums:  
Min.3 laukumi ziemas sezonā un min.4 laukumi vasaras sezonā, segums atbilstoši ITF 
noteikumiem. 

9. Bumbas: 
Nodrošina LTS. 

10. Medicīnas personāls: 
Organizatoram janodrošina medicīnas personāls bāzē, kuram jābūt katru dienu vismaz 
30min pirms spēļu sākuma. 

11. Dalībnieku skaits:  
Kvalifikācijā 16 spēlētāji – 12 pēc LTS reitinga un 4 wild cards; 
Pamatsacensībās 16 spēlētāji – 10 pēc LTS reitinga, 2 wild cards, 4 no kvalifikācijas.  

12. Izcīņas kārtība: 
Turnīri notiek pēc vienmīnusa sistēmas ar gandarījuma turnīru spēlētājiem, kuri zaudējuši 
savu pirmo spēli pirmajā vai otrajā turnīra kārtā (w/o tiek skaitīta kā uzvara). Gandarījuma 
turnīram ir jāpiesakās pie sacensību tiesneša. Pamatturnīrā tiek spēlēts līdz 2 uzvarētiem 
setiem, gandarījuma turnīrā – līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4. 

13. Dalības maksa: 
Sacensību dalībnieks, kas apstiprināts pamatturnīram vai kvalifikācijas turnīram, apņemas 
ieskaitīt zemāk norādītajā kontā dalības maksu EUR 50 līdz pirmajai turnīra spēlei. Ja 
dalībnieks pēc turnīra izlozes atsakās no spēles, viņam ir pienākums ieskaitīt EUR 50 zemāk 
norādītajā kontā. Naudas balva tiks ieskaitīta dalībniekam piederošā kontā. Rekvizīti: 
Biedrība "Latvijas tenisa savienība" 
PVN Reģ.Nr. LV40008009525 
AS"Swedbank" 
LV89HABA001940J038760 

14. Balvu fonds: 
Katras kārtas uzvarētājam, kā arī gandarījuma turnīra uzvarētājam un finālistam tiek 
noteikta sekojoša naudas balva (balvu piešķir tikai tad, ja ir uzvarēta spēle; Latvijas  
čempionātā tiek noteikta cita naudas balvu sadalījuma kārtība):  

• 1.v. –  EUR 350; 
• 2.v. –  EUR 200; 
• 3.-4.v. –  EUR 125; 
• 5.-8.v. – EUR 75; 
• gandarījuma turnīra uzvarētājs – EUR 75; 
• gandarījuma turnīra finālists – EUR 50.  



Naudas balva tiks ieskaitīta dalībniekam piederošā kontā, piemērojot iepriekš minētajām 
naudas balvām iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
 

15. Punktu aprēķins kopvērtējumam:   
      Dalībnieks katrā posmā saņem punktus, atbilstoši ieņemtai vietai:   

1.vieta  2.vieta  3./4.vieta  5/8.vieta  9/16.vieta  
Gandarījuma turnīrs  

Uzvarētājs  Finālists  
12  10  7 4  1  2  1  

  
  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.  

16. Masters turnīra dalībnieki un balvas: 
Kopvērtējuma 6 labākie, kā arī Latvijas čempionāta uzvarētājs/a un finālists/e iekļūst finālā 
– Masters turnīrā, kur uzvarētāji vīriešiem un sievietēm saņem ceļojošos LTS Kausus. Pirmo 
3 vietu ieguvēji Masters turnīrā vīriešiem un sievietēm saņem sekojošas naudas balvas: 
1.v. - EUR 500 
2.v. - EUR 300 
3.v. - EUR 200 
 

Turnīra sponsori: 
Latvijas Senioru tenisa savienība 
 


