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IEVADS
Latvijas Tenisa savienība (LTS) ir tenisa spēles pārvaldes institūcija Latvijā, un tās pienākumos
un kompetencē ietilpst arī sacensību noteikumu un to kārtības izstrādāšana.
Tenisa sacensības Latvijā notiek ievērojot ITF (International Tennis Federatio,) TE (Tennis
Europe) un LTS sacensību noteikumus.
LTS noteikumos iekļauti galvenokārt tie sacensību noteikumi, kuri nosaka vispārējo kārtību.
Pārējie noteikumi, kuri nav atrunāti šeit, neskaidrību gadījumos, meklējami ITF Rules of Tennis
https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/
LTS sacensību noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un Jūsu pienākums ir
regulāri ar tiem iepazīties.
SACENSĪBU NOTEIKUMI
LTS sacensības organizē klubi, kuri ir reģistrēti LTS un nomaksājuši ikgadējo LTS klubu biedru
maksu EUR 150.00 apmērā līdz šī gada 15.martam, pretējā gadījumā sacensības tiek izņemtas no
sacensību kalendāra.
Latvijas Republikas čempionātus un LTS kausa sacensības organizē LTS, kura izvēlas klubu ar
atbilstošu tenisa bāzi.
Sacensības drīkst notikt uz speciāli ierīkotiem, ITF noteikta izmēra, seguma un aprīkojuma
laukumiem, un ar ITF sertificētām bumbām (skat. ITF Rules of Tennis).
Sacensības var notikt vienā laika periodā vienai vecuma grupai vai vairākām vecuma grupām.
Vecuma grupas:
•

U10-teniss, pēc U10 noteikumiem (skat. U10teniss.lv);

•

Jauniešiem - U12, U14, U16, U18 (meitenes un/vai zēni);

•

Pieaugušajiem - sievietes un/vai vīrieši.

Vienspēļu pamatsacensības notiek ar vai bez kvalifikācijas sacensībām:
•

ar vienu zaudējumu, bet ar dalīto 3/4. vietu un ar gandarījumu;

•

ar vienu zaudējumu, ar spēli par 3.vietu un ar gandarījumu;

•

ar diviem zaudējumiem.

Kvalifikācijas un gandarījuma sacensības notiek līdz vienam zaudējumam.
Ja sliktu laikapstākļu dēļ sacensības nav iespējams pabeigt sākotnēji noteiktajā laikā (datumos), tad
turnīra pabeigšanai ir atļauts izmantot vienu papildus dienu, iepriekš saskaņojot to ar LTS.
SACENSĪBU KATEGORIJAS
LTS jauniešu un pieaugušo sacensībām ir četras (4) kategorijas:
•

LR-1 kategorija - Latvijas Republikas pieaugušo un jauniešu čempionātiem;

•

LR-2 kategorija - LTS Kauss sacensībām;

•

LR-3 kategorija – sacensībām jānotiek uz vismaz 3 (trīs) vienāda seguma slēgtajiem vai
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vismaz 4 (četriem) vienāda seguma atklātajiem laukumiem;
•

LR- 4 kategorija - sacensībām notiek uz 1 (viens) slēgtā vai vismaz 2 (diviem) vienāda
seguma atklātajiem laukumiem.

SACENSĪBU KALENDĀRS
Sacensību organizators iesniedz LTS savu plānoto sacensību sarakstu nākošajam gadam pa epastu sacensibas@lts.lv 4 posmos :
•

līdz esošā gada 15.novembrim par nākošā gada janvāri, februāri un martu;

•

līdz 15.janvārim - par aprīli, maiju, jūniju;

•

līdz 15.aprīlim - par jūliju, augustu, septembri;

•

līdz 15.jūlijam - par oktobri, novembri, decembri.

Sacensību kalendāru sastāda, ņemot vērā sekojošas prioritātes:
•

ITF un TE sacensības Baltijā;

•

Latvijas Republikas čempionāti;

•

LTS kausa sacensības;

•

Pārējās LTS sacensības laikā, kad nenotiek augstāk minētās sacensības.

Datumu izvēlē priekšroka ir augstākas kategorijas sacensībām. Sacensību kalendārā var notikt
izmaiņas, kuras publicē 1 (vienu) mēnesi pirms izmaiņas stājas spēkā.
Ja sacensības tiek atceltas, sacensību organizatoram jāiesniedz LTS rakstisks skaidrojums par
atcelšanas iemesliem ne vēlāk kā 1(vienu) mēnesi pirms sacensību sākuma.
Ja sacensības ir atceltas, tās netiek atjaunotas šajā kalendārajā gadā.
SACENSĪBU ORGANIZATORS
1.

Nolikums
Aizpilda sacensību nolikumu LTS sistēmā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms sacensību sākuma,

kurā noteikti jābūt aizpildītiem visiem prasītajiem laukiem, pretējā gadījumā LTS patur sev tiesības
sacensības izslēgt no sacensību kalendāra.
2.

Tiesneša nozīmēšana
Izvēlas sacensībām atbilstošas kategorijas galveno tiesnesi no Latvijas tenisa tiesnešu apvienības

(LTTA) tiesnešu datu bāzes, saskaņo to ar konkrēti izvēlēto tiesnesi, un saņem apstiprinājumu no LTTA,
sekojoši:
•

LR-1, LR-2 kategorijas sacensībām – galvenais tiesnesis ar starptautisko vai LTS A
kategoriju, kuru nozīmē LTS, kā arī sacensībām, kuras notiek vismaz uz 4 laukumiem, ir
jānodrošina galvenā tiesneša asistents no sacensību pirmās dienas;

•

LR-3, LR-4 kategorijas sacensībām – galvenais tiesnesis ar starptautikso, LTS A vai B
kategoriju, kuru izvēlās organizators.
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3.

Dalības maksa
Nosaka sekojošas dalības maksas jauniešiem:
•

LR-2 kategorijas sacensībām dalības maksu, kas nepārsniedz atklātos laukumos EUR 27,
slēgtajos laukumos - EUR 35.

•

LR-3 un LR-4 kategorijas sacensībām dalības maksu, kas nepārsniedz atklātos laukumos
EUR 22, slēgtajos laukumos - EUR 30.

Ja sacensības nav iespējams pabeigt laikapstākļu dēļ noteiktajā laikā, turnīrs tiek ieskaitīts sistēmā
un spēlētājiem piešķirti iegūtie punkti. Ja spēlētājs nav izspēlējis nevienu spēli, organizatoram ir
jāatgriež dalības maksa, ja tā ir tikusi samaksāta iepriekš.
4.

Pienākumi
Atbild par kārtību sacensību laikā, atrodas sacensību vietā vai nozīmē citu personu, kura viņu

aizvieto, un sadarbojas ar sacensību galveno tiesnesi.
Stingri ievēro LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu (skat. Pielikums Nr.2).
5.

Medicīnas personāls
•

LR-1 kategorijas sacensībām – janodrošina medicīnas personālu (medicīnas māsu vai
fizioterapeitu) bāzē visa turnīra laikā, kuram jābūt katru dienu vismaz 30min pirms spēļu
sākuma;

•

LR-2 kategorijas sacensībām – ieteicams nodrošināt medicīnas personālu (medicīnas māsu
vai fizioterapeitu) bāzē, vismaz sākot no pamatturnīra, kuram jābūt katru dienu vismaz
30min pirms spēļu sākuma;

•

LR-3, LR-4 kategorijas sacensībām - cenšas nodrošināt sacensību vietā medicīnas personālu,
un ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu traumu gadījumos.

6.

Bumbas
•

LR-1, LR-2 kategorijas sacensībām – janodrošina jaunas bumbas gan uz kvalifikāciju, gan
uz pamatturnīru; gandarījuma turnīrā var tikt izmantotas 1 reizi lietotas bumbas;

•
7.

LR-3, LR-4 kategorijas sacensībām – jānodrošina jaunas bumbas uz pamatturnīru.

Laukumi
Nodrošina sacensību nolikumā uzrādīto laukumu skaitu un sacensību sākuma laiku uz visiem

laukumiem un uz visām sacensību dienām.
8.

Spēļu sākums
Ir atbildīgs, ka spēļu sākums notiek ne vēlāk par plkst. 21:00 un ne agrāk par plkst.9:00. Gadījumā,

ja organizators vēlas sākt sacensības agrāk vai vēlāk par iepriekš noteiktajiem laikiem, tad par to
jāvienojas individuāli ar katru spēlētāju (attiecas uz jauniešu sacensībām).
9.

Atbildība
Ja organizators nav izpildījis kādu no augstāk minētajiem noteikumiem vai, ja LTS ir saņēmusi

sūdzību par sacensību organizatoru vai organizēšanas gaitu, ja nav ievēroti LTS sacensību noteikumi,
LTS patur sev tiesības lemt par organizatora nākošo tuvāko sacensību atcelšanu.
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10.

Wild Cards (piedalīšanās karte)

Organizators var piešķirt dalībniekiem Wild Card pamatsacensībās:
•

8 dalībnieki – 1 WC

•

16 dalībnieki – 2 WC

•

24 dalībnieki – 3 WC

•

32 dalībnieki – 4 WC

Kvalifikācijā:
•

8 dalībnieki – 2 WC

•

16 dalībnieki – 4 WC

•

24 dalībnieki – 5 WC

•

32 dalībnieki – 6 WC

Dubultspēļu sacensībās:
•

8 pāri – 2 WC

•

12 pāri – 3 WC

•

16 pāri – 4 WC

Aizliegts pārdot/tirgot Wild Card pozīcijas. Par šādu pārkāpumu spēlētājam tiks piešķirti 6 soda
punkti un punktu anulēšana attiecīgajā turnīrā, savukārt organizatoram piešķirts naudas sods EUR 100
apmērā, kā arī aizliegts organizēt tālākās sacensības, kamēr sods netiek apmaksāts.
SACENSĪBU DALĪBNIEKI
1.

Sastāvs
LTS sacensībās drīkst piedalīties Latvijas Republikas vai ārzemju dalībnieki tikai tad, ja ir saņemta

vai pagarināta LTS licence.
Latvijas Republikas čempionātos drīkst piedalīties tikai Latvijas Republikas pilsoņi vai nepilsoņi.
2.

Licence
LTS licenci var saņemt reģistrējoties LTS mājas lapā caur savu e-pastu pa posmiem, kā tas norādīts

pie reģistrācijas. Aizpildot aili, kurā jāuzrāda KLUBS, jāņem vērā, ka kluba maiņa var notikt tikai 1 reizi
kalendārā gadā.
Dalībniekam ir jāzina un jāievēro LTS sacensību noteikumi.
Visi spēlētaji, veicot reģistrāciju LTS sistēmā un iegādājoties licenzi, piekrīt tam, ka LTS sistēmā
reģistrēto turnīru rezultāti tiks iesniegti ITF, un katru spēlētāju ITF attiecīgi izvietos savā reitinga sistēmā
World Tennis Number.
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3.

Vecuma ierobežojumi
Sacensībām var pieteikties atbilstoši dzimšanas gadam (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā)

sekojošās vecuma grupās:
•

U12 - no 9 līdz 12 gadu vecumam, ja U10 Green līmenī ir nospēlētas 60 spēles (skat.
U10teniss.lv);

4.

•

U14 - no 11 līdz 14 gadu vecumam;

•

U16 - no 13 līdz 16 gadu vecumam;

•

U18 - no 13 līdz 18 gadu vecumam;

•

Pieaugušie - no 14 gadu vecuma.

Pienākumi
Sacensību laikā stingri ievērot LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu (skat.

Pielikums Nr.2).
5.

Nosacījumi
Kalendārā gada laikā 9 gadus veci bērni, kas sakrājuši 60 spēles Green grupā U10, drīkst spēlēt ne

vairāk kā 6 reitinga sacensības (spēlējot pie U12).
Dalībnieks nedrīkst pieteikties un/vai piedalīties sacensībās pēc limita sasniegšanas. Sacensības,
kuras pārsniedz limitu, tiek anulētas.
Dalībnieks drīkst piedalīties 1(vienā) vecuma grupā, ja sacensības notiek vienā laika periodā
vairākām vecuma grupām.
Dalībnieks vienā sacensību dienā drīkst piedalīties ne vairāk kā 2 vienspēlēs (izņemot, ja notiek
gandarījuma sacensības) un 1 dubultspēlē, vai 1 vienspēlē un 2 dubultspēlēs, pie nosacījuma, ja
laikapstākļi nekavē turnīra gaitu.
Dalībnieks nedrīkst piedalīties vienlaicīgi (datumi no/līdz) vairākās LTS sacensībās Latvijā, izņemot
gadījumus:
•

Ja spēlētājam tiek piedāvāts pārstāvēt valsti starptautiskajās/vietējās komandu sacensībās;

•

Ja spēlētājam augstākas kategorijas sacensībās (ITF, TE, Latvijas Republikas čempionātos)
tiek piešķirta Wild Card;

•

Ja LTS ir nominējusi spēlētāju starptautiskajām sacensībām;

•

Ja spēlētājam jāturpina iepriekšējās sacensības, kuras tika pārtrauktas neparedzētu laika
apstākļu dēļ.

6.

Pieteikšanās
Sacensībām var pieteikties LTS mājas lapā tikai caur savu profilu. Dalībnieks var pieteikties

sacensībām līdz plkst.14.00 trīs dienas pirms sacensību sākuma, pēc tam pieteikšanās beidzas.
Jauniešiem vecumā no 10-17 gadiem jāveic obligātais sporta dispansera apmeklējums vismaz vienu
reizi gadā, lai piedalītos LTS organizētajās sacensībās. Kā apliecinājumu LTS uzskatīs, ja spēlētājs
atzīmēs savā profilā LTS sistēmā, ka „Spēlētājs, kurš piedalās LTS organizētajās sacensībās, uzņemas
pilnu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā”. Pretējā gadījumā spēlētājam būs liegts
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piedalīties LTS sacensībās.
Visiem spēlētājiem sākot no 18 gadiem, lai piedalītos LTS organizētajās sacensībās, līdz tekošā
gada 31.janvārim jāapliecina atzīmējot savā LTS sistēmas profilā, ka „Spēlētājs, kurš piedalās LTS
organizētajās sacensībās, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli sacensību laikā”. Pretējā
gadījumā spēlētājam būs liegts piedalīties LTS sacensībās.
7.

Atteikšanās

Dalībnieks var atteikties no sacensībām bez soda punktiem:
•

līdz plkst.14:00 1 dienu pirms sacensību sākuma;

•

pēc plkst.14:00 1 dienu pirms sacensību sākuma, bet līdz kvalifikācijas sākumam ne vairāk
kā 3 reizes kalendārā gada laikā.

Ja dalībnieks sacensību laikā gūst traumu, vai kāda cita medicīniska iemesla dēļ nevar turpināt
sacensības, par to tajā pašā dienā sacensību vietā jāsastāda protokols, kuru paraksta sertificēts mediķis
vai fizioterapeits, galvenais tiesnesis un dalībnieks. Šajā gadījumā netiek piešķirti soda punkti. Pārējos
gadījumos soda punkti tiek piešķirti.
8.

“Lucky Losers”/Rezerves saraksts
Dalībniekam, kurš nav iekļuvis sacensību pamatsastāvā, bet atrodas vai nu rezerves sarakstā vai

kvalifikācijā kā LL (Lucky Loser), iespējas gadījumā, lai iekļūtu pamatsastāvā, pirms sacensību sākuma
jāierodas sacensību vietā un jāpierakstās pie sacensību galvenā tiesneša. Lucky Loser pieteikšanās
beidzas 15 minūtes pirms sacensību sākuma konkrētai vecuma grupai. Savukārt, lai pieteiktos kā
rezervists uz kvalifikāciju gadījumā, ja kāds no kvalifikācijas spēlētajiem neierodas uz 1.kārtu, arī pirms
sacensību sākuma jāierodas sacensību vietā un jāpierakstās pie sacensību galvenā tiesneša.
9.

Atpūta starp spēlēm
Ja spēlētājam vienā dienā ir vairākas spēles (izņemot, ja tas ir vienspēļu un dubultspēļu fināls, kuri

notiek ar 30 min atpūtu), atkarībā no spēles ilguma viņš/viņa var pieprasīt minimālo atpūtu:
a) Spēlēja mazāk par vienu(1) stundu – 30 minūšu atpūta;
b) Spēlēja vairāk par vienu(1) stundu, bet mazāk par pusotru(1,5) stundu - 1 stundas atpūta;
c) Spēlēja vairāk par pusotru(1,5) stundu, bet mazāk par divām(2) stundām – 1,5 stundas atpūta;
d) Spēlēja vairāk par divām(2) stundām – 2 stundu atpūta.
SACENSĪBU TABULAS
1.

Izloze vienspēlēs
Vienspēļu pamatsacensību un gandarījuma sacensību tabulās spēlētājus izliek pēc reitinga ar izlozi

(to veic elektroniski) atkarībā no dalībnieku skaita, sekojoši:
• 8 dalībniekus – 1.un 2.izliek, 3.līdz 8.lozē;
• 16 dalībniekus – 1.un 2.izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 16.lozē;
• 32 dalībniekus – 1.un 2. Izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 8 lozē, 9.līdz 32.lozē.
Ja sacensībās ir vairāki dalībnieki no viena kluba, viņus izliek tā, lai viņi nesatiktos pirmajā kārtā
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(neattiecas uz pieaugušajiem).
No kvalifikācijas pamatsacensībās iekļūst:
• 2 dalībnieki, ja pamatsacensībās 8 dalībnieki (tad izlikto skaits ir 4, 1. un 2. izliek, 3./4. lozē un
5. līdz 8. lozē);
• 4 dalībnieki, ja pamatsacensībās 16 dalībnieki (tad izlikto skaits ir 8, 1., 2.,3. un 4. izliek, 5. līdz
8. lozē un 9.līdz 16.lozē);
• 8 dalībnieki, ja pamatsacensībās 32 dalībnieki. (tad izlikto skaits ir 16, 1. līdz 8. izliek).
Ja sacensībās ir vairāki dalībnieki no viena kluba, viņus izliek tā, lai viņi nesatiktos pirmajā kārtā
(neattiecas uz pieaugušajiem).
Ja sacensībām pieteikušies mazāk par 8 dalībniekiem:
• 7 dalībnieki, izmanto tabulu ar 8 dalībniekiem;
• 6 dalībnieki, izmanto Riņķa sistēmas tabulu ar 2 apakšgrupām, katrā pa 3 dalībniekiem, kurus
izliek sekojoši:
A- apakšgrupā

B- apakšgrupā

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

Kam seko spēles par 1.vietu - A.gr.1v. ar B.gr.1.v.
par 3.vietu - A.gr.2.v. ar B.gr.2.v.,
par 5.vietu - A.gr.3.v. ar B.gr.3.v.
• 4 vai 5 dalībnieki, izmanto Riņķa sistēmas tabulu ar 1 apakšgrupu;
• Mazāk par 4 dalībniekiem sacensības nenotiek.
Punktu aprēķins apakšgrupā:
Par katru uzvaru grupā tiek piešķirts viens punkts. Gadījumā, ja diviem spēlētājiem ir vienāds
punktu skaits, tad ņem vērā rezultātu savstarpējā spēlē.
Ja trim vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad ņem vērā:
• kurš nospēlēja vairāk spēles;
• uzvarēto setu skaits attiecībā pret visiem nospēlētajiem setiem starp visiem dalībniekiem grupā;
• uzvarēto geimu skaits attiecībā pret visiem nospēlētajiem geimiem starp visiem dalībniekiem
grupā;
• kurš ieņem augstāko vietu reitingā.
2.

Izloze dubultspēlēs
Dubultspēļu sacensību tabulās pārus izliek sekojoši:
•

8 pāri – 1.un 2.izliek, 3.līdz 8.lozē

•

16 pāri – 1.un 2.izliek, 3./4.lozē tabulas pretējās pusēs, 5.līdz 16.lozē

Pāru numuru nosaka pēc abu dalībnieku attiecīgās sacensību vecuma grupas reitinga vietu summas
sekojošā kārtībā:
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1. abiem dalībniekam ir reitings,
2. vienam dalībniekam ir reitings;
3. abiem dalībniekiem nav reitinga.
SPĒĻU FORMĀTS
•

Pieaugušiem spēles pamatsacensībām notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā,
pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7. Spēle par 3.vietu notiek līdz 2 uzvarētiem setiem
līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet 3.setu izspēlē kā Tiebreak
līdz 10. (attiecās tikai uz LR-2, LR-3 un LR-4 kategorijām). Spēles par 5.,7.,9. un zemākām
vietām, var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie rezultāta
4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7.

•

U14, U16 un U18 - spēles pamatsacensībām notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem
setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7. Spēle par 3.vietu notiek līdz 2 uzvarētiem
setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet 3.setu izspēlē kā
Tiebreak līdz 10 (attiecās tikai uz LR-2, LR-3 un LR-4 kategorijām). Spēles par 5.,7.,9. un
zemākām vietām, var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie
rezultāta 4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7.

•

U12 vecuma grupai (LR-1 kategorijas sacensībās) spēles pamattsacensībām notiek līdz 2
uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7. Spēles par
5.,7.,9. un zemākām vietām var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem
setā, pie rezultāta 4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7.

•

U12 vecuma grupai (LR-2, LR-3 un LR-4 kategorijas sacensībās) spēles no 1.kārtas līdz
1.vietai un par 3.vietu notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6
izspēlē Tiebreak līdz 7, bet 3.setu izspēlē kā Tiebreak līdz 10. Spēles par 5.,7.,9. un zemākām
vietām, var izspēlēt līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem līdz 4 geimiem setā, pie rezultāta
4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet 3.setu izspēlē kā Tiebreak līdz 10.

•

Visām vecumam grupam kvalifikācijas sacensībās spēles notiek līdz 2 uzvarētiem
setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē Tiebreak līdz 7, bet 3.setu izspēlē kā
Tiebreak līdz 10.

•

Dubultspēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem līdz 6 geimiem setā, pie rezultāta 6/6 izspēlē
Tiebreak līdz 7, pie rezultāta 40/40 izspēlē izšķirošo punktu (No Ad). bet 3.setu izspēlē kā
Tiebreak līdz 10;

•

Serves pārservēšana (attiecas tikai uz jauniešiem) - ja servējot bumba ir skarusi tīklu un
iekrīt pareizajā serves laukumā, bumba paliek spēlē.
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REITINGS
LTS reitings ir izstrādāts Latvijas tenisa savienībā, ņemot vērā WTA, ATP, ITF un TE punktu
aprēķina sistēmas. LTS reitingu publicē katra mēneša 1.datumā. Reitingā ieskaita tikai LTS Latvijas
sacensības.
Jauniešiem - 12 mēnešu 8 labākie rezultāti no sekojošiem turnīriem:
1. Latvijas Republikas Čempionāts
2. LTS Kauss Masters
3. LTS Kausa posms
4. LTS Kausa posms
5. LTS Kausa posms
6. LTS Kausa posms
7. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensības
8. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensības

Pieaugušajiem - 12 mēnešu 6 labākie rezultāti no sekojošiem turnīriem:
1. Latvijas Republikas čempionāts
2. LTS Kausa posms
3. LTS Kausa posms
4. LTS Kausa posms
5. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensības
6. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensības vai LKKČ

Katram spēlētājam punktu summa ir vienāda katrā vecuma grupā, kur viņam ir atļauts spēlēt. Tas
nozīmē, ka, ja spēlētājam ir 100 punkti U12 grupā, tad arī U14 grupā viņam būs 100 punkti.
Spēlētāji, kuri starptautiskajā ATP vai WTA reitingā ir 1250.vietā un augstāk, tiek izvietoti LTS
Pieaugušo reitingā pēc vietas starptautiskajā reitingā, atjaunojot datus mēneša 1.datumā.
Spēlētāji, kuri starptautiskajā ITF Junior reitingā ir 500.vietā un augstāk, tiek izvietoti LTS
Jauniešu U16 un/vai U18 (atkarībā no vecuma) reitingā pēc vietas starptautiskajā reitingā, atjaunojot
datus mēneša 1.datumā.
LTS reitingā ieskaita arī LKKČ rezultātus – tie aizstās vienu no 3. vai 4.kategorijas turnīru ailēm
reitingā ieskaitāmo turnīru sarakstā.
LTS reitingā neieskaita ārzemju turnīru rezultātus.
Punktu aprēķins
Spēlētājs saņem punktus par ieņemto vietu pēc attiecīgās vecuma grupas punktu tabulas.
Pamatsacensības un kvalifikācija ir vienas sacensības. Ja spēlētājs no kvalifikācijas iekļūst
pamatsacensībās, tad saņem punktus par ieņemto vietu pamatsacensībās.
Spēlējot savā vecuma grupā, punktus ieskaita šajā un arī tajās vecuma grupās, kur ir atļauts spēlēt
atbilstoši vecuma ierobežojumam.
Spēlējot vecākā grupā, punktus ieskaita šajā un savā vecuma grupā.
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Punkti reitingā nemainās vai samazinās, ja nav jaunas sacensības un jaunas sacensības ar lielākiem
punktiem attiecīgajā sacensību kategorijā.
Ja dalībnieks nav piedalījies sacensībās pēdējos 12 mēnešus. reitinga punkti dzēšas.
Piezīme: LTS reitinga punktu tabulas skatīt LTS mājas lapā sadaļā > Reitingi
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Pielikums Nr. 1 - Soda punkti
Soda punkti par pārkāpumiem sacensībās
Soda punkti, kurus piešķir dalībniekam un uzskaita pēdējo 12 mēnešu laikā:
•

2 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām vairāk par 3
reizēm pēc plkst.14:00, bet līdz kvalifikācijas sākumam;

•

3 soda punkti – ja dalībnieks informē galveno tiesnesi par atteikšanos no turnīra starp
kvalifikācijas sākumu un pamatturnīra tabulas izlozi (ja turnīrā paredzēta kvalifikācija);

•

4 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām pēc
kvalifikācijas sakuma, bet līdz savai 1. pamatturnīra spēlei, vai pēc izlozes (gadījumā, ja
turnīram nav paredzēta kvalifikācija);

•

5 soda punkti - ja dalībnieks neierodas uz spēli (W.O.);

•

6 soda punkti – ja dalībnieks atstāj turnīru bez iemesla (W.O. un 0 punkti reitingā, ja arī tika
izieta kāda kārta un punkti pienāktos, kā arī, ja turnīrā ir paredzētas naudas balvas – tās tiek
anulētas);

•

6 soda punkti - ja dalībnieks vienlaicīgi piedalās vairākās LTS sacensībās (datumi - no/līdz);

•

6 soda punkti un reitinga punktu anulēšana par attiecīgo turnīru – ja dalībnieks ir iegādājies
WC.

Soda punkti, kurus dalībniekam piešķir galvenais tiesnesis par pārkāpumiem sacensību laikā un
uzskaita pēdējo 12 mēnešu laikā:
•

1 soda punkts - par brīdinājumu;

•

2 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu;

•

3 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu + geima noņemšanu;

•

4 soda punkti - par brīdinājumu + punkta noņemšanu + otra geima noņemšanu;

•

1 soda punkts - par katra nākamā geima noņemšanu;

•

1 soda punkts - par diskvalifikāciju par vienu no iepriekšējām pozīcijām;

•

5 soda punkti - par diskvalifikāciju par neprecizitāti, ja spēle nokavēta vairāk kā 15 min.

•

6 soda punkti - par diskvalifikāciju no sacensībām, par pārkāpumiem ārpus kortiem.

Pēc sacensībām galvenais tiesnesis sacensību pārkāpumu veidlapā norāda konkrētās situācijas, par
kurām spēlētājam piešķirti soda punkti un nosuta to LTS. Galvenajam tiesnesim ir tiesības neziņot par
vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums ir bijis nebūtisks.
Diskvalifikācija
Ja dalībnieks sakrājis 10 soda punktus pēdējo 12 mēnešu laikā, viņu diskvalificē uz vienu(1) mēnesi,
sākot ar nākošo dienu, pēc turnīra beigām, kurā tika saņemti pēdējie soda punkti.
Nosacījumi diskvalifikācijas laikā:
•

dalībnieks nedrīkst piedalīties LTS sacensībās,

•

netiek nominēts starptautiskām sacensībām.
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Ja dalībnieks sakrājis vairāk kā 10 soda punktus, pēc diskvalifikācijas mēneša beigām dzēšas 10 soda
punkti, bet pārējie saglabājas uz nākošo periodu vai kamēr tie nodzēšas.
Jebkuram spēlētājam, kuram sacensībās ir piešķirti soda punkti, ir tiesības rakstiski griezties pie
Latvijas tenisa tiesnešu apvienības (LTTA) un lūgt atcelt piešķirto sodu. Apelācijas sūdzībai jābūt
iesniegtai rakstiski un nosūtītai uz e-pastu tiesnesis@lts.lv četrpadsmit (14) dienu laikā pēc soda
piešķiršanas. Pie apelācijas sūdzības jāpievieno spēlētāja konkrēto apstākļu redzējums (izklāsts), kā arī
jebkuras liecības, kuras spēlētājs var iesniegt.
Pēc šādas apelācijas sūdzības saņemšanas, LTTA izanalizē konkrētās lietas apstākļus un nolemj par
sacensību galvenā tiesneša lēmuma atstāšanu spēkā, daļēju vai pilnīgu atcelšanu. Gadījumā, ja lēmums
tiek pilnībā vai daļēji atcelts, soda punkti tiek dzēsti arī no spēlētāja profila.
Informāciju par soda punktiem uzrāda dalībnieka profilā. Šī informācija ir zināma tikai pašam
dalībniekam.
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Pielikums Nr. 2 - Uzvedības kodekss
A. Vispārēji
Ikviens spēlētājs, treneris, radinieks, vecāks, aizbildnis, tāpat arī jebkurš no spēlētāju pārstāvošās
komandas, atrodoties sacensību vietā spēļu laikā, apņemas ievērot šo sacensību noteikumus, kā arī
vispārpieņemtās uzvedības normas.
Sacensību vieta šajā gadījumā nozīmē arī viesnīcu, ja tādu piedāvā sacensību organizators.
B. Precizitāte
Sacensību laikā spēles seko viena otrai pēc kārtas bez starplaikiem un pauzēm, pēc iepriekš sastādītā
spēļu grafika. Spēļu grafiku sastāda sacensību galvenais tiesnesis, tam ir jābūt pieejamam visiem
spēlētājiem un jāatrodas novietotam redzamā vietā sacensību norises vietā.
Spēlētājus uz spēli izsauc saskaņā ar spēļu grafiku. Spēlētājam ir jābūt gatavam iziet uz laukuma brīdī,
kad tiek izsaukts. Ja spēlētājs neiziet uz laukuma 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc tam, kad ir izsaukts
uz spēli, viņam tiek ieskaitīts zaudējums, bet sacensību galvenais tiesnesis, ņemot vērā konkrētā spēlētāja
neierašanās apstākļus, var izlemt par zaudējuma nepiešķiršanu.
C. Apģērbs un inventārs
Ikvienam spēlētājam/ai spēles laikā ir jāģērbjas un jāuzvedas atbilstoši tenisa ētikas noteikumiem, t.i.
jāvalkā tīrs, atbilstošs un piemērots tenisa apģērbs.
Spēlētājiem, kas neievēro šos noteikumus, sacensību galvenais tiesnesis, asistents vai paaugstinājuma
tiesnesis(ja tāds ir), var likt nomainīt apģērbu pret atbilstošu. Ja spēlētājs/a atsakās pildīt šos noteikumus,
viņu var izslēgt no sacensībām.
C.1.Nepieņemams apģērbs
Spēles, kā arī iesildīšanās laikā pirms spēles, uz laukuma nedrīkst atrasties sekojošā apģērbā – sporta
kreklos (bezročos) un T-kreklos bez ražotāja identifikācijas zīmes (logo), apspīlētās biksēs/šortos,
kokvilnas kreklos ar garām/īsām, pogājamām piedurknēm (pletkrekli), vai jebkurā citā neatbilstošā
apģērbā.
C.2. Apavi
Spēlētājiem kā piemērotākie ir jāvalkā tenisa apavi. Apavi nedrīkst bojāt tenisa kortu ne spēles, ne
treniņu laikā. Tenisa korta bojājums var būt gan redzams, gan fizisks – kurpju zoļu nospiedums, kas
atstāj bojājumus. Sacensību galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par apavu nepiemērotību tenisa
laukumam un var likt spēlētājam nomainīt apavus.
Tenisita kortu apavi
Spēlētājiem, spēlējot uz tenisita kortiem, ir jābūt apaviem, kas paredzēti tenisita kortam vai granulu
klājumam. Sacensību galvenais tiesnesis var noteikt, ka konkrēto tenisa apavu zoles neatbilst noteiktiem
standartiem.
C.3. Dubultspēles apģērbs
Dubultspēļu dalībniekiem – spēlētājiem, kuri spēlē vienā komandā, nav jāģērbjas līdzīgas krāsas
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apģērbā.
C.4. Reklāma uz apģērba
(vēlams ievērot šos noteikumus, jo to pieprasa starptautiskie ITF noteikumi)
Uz spēlētāju apģērba un raketēm spēles laikā nedrīkst atrasties reklāmas, izņemot:
Uz krekla, džempera, jakas:
•

piedurkne:

Ir atļauta viena (1) reklāma (kas nav ražotāja radīta) uz abām piedurknēm, kas nav lielāka par 26 cm2,
plus viena (1) ražotāja reklāma (logo) uz abām piedurknēm, kas nav lielāka par 78 cm2.
•

bezpiedurkņu apģērbs:

Ir atļautas divas (2) reklāmas (kas nav ražotāja radītas) krekla augšpusē, katra līdz 26 cm2 izmērā, tās
var tikt izvietotas apģērba priekšpusē.
•

apkaklīte, krekla priekšpuse un aizmugure:

Kopsummā var tikt izvietotas divas (2) ražotāja reklāmas(logo), katrai no tām nepārsniedzot 13 cm2 vai
viena (1) ražotāja reklāma (logo), kas nepārsniedz 26 cm2.
Uz šortiem/svārkiem vai uz legingiem un kompresijas šortiem (meiteņu sacensībās):
Var tikt izvietotas divas (2) ražotāja reklāmas(logo), kuras nav lielākas par 13 cm2 vai viena (1), kura
nepārsniedz 26 cm2.
Uz raketes
Atļauta ražotāja reklāma uz raketes un stīgām
Uz cepures, galvas apsēja
Var izvietot vienu (1) reklāmu 13 cm2 izmērā.
Iesildīšanās apģērbs
Pirms spēles spēlētāji var atrasties uz laukuma iesildīšanās apģērbā, kā arī var spēlēt šajā apģērbā, ja
sacensību galvenais tiesnesis to ir atļāvis.
D. Laika limita pārkāpšana/spēles vilcināšana
Pēc iesildīšanās laika beigām, spēle jāsāk bez vilcināšanās, spēlētājam nav atļauts bez iemesla vilcināt
spēli.
No brīža, kad punkta izspēle ir beigusies, var paiet ne vairāk kā divdesmit piecas(25) sekundes līdz
nākamās izspēles punkta pirmajai servei. Ja pirmā serve ir tīklā vai ārpus serves laukuma, uzreiz, bez
laika vilcināšanas, ir jāseko otrajai servei.
Mainot laukuma puses, ir noteikts laika limits - tas ir deviņdesmit(90) sekundes no brīža, kad pēdējā
punkta izspēle ir beigusies un sākas nākošā punkta izspēles pirmā serve. Taču pēc katra seta pirmā geima,
kā arī Tiebreak laikā, puses ir jāmaina bez atpūtas pauzes.
Pēc katra seta, neskatoties uz rezultātu, starp setiem ir pauze 120(viens simts divdesmit) sekundes kopš
brīža, kad pēdējā punkta izspēle ir beigusies līdz nākošā seta pirmā punkta izspēles pirmajai servei.
Ja sets beidzas pie pāra skaita geimiem, spēlētāji starp setiem puses nemaina. Puses tiek mainītas tikai
pēc nākošā seta pirmā geima.
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Serves pieņēmējam ir jābūt gatavam punkta izspēlei, kas nozīmē būt gatavam serves pieņemšanai brīdī,
kad pretinieks ir gatavs servēt.
Pirmais šīs sadaļas pārkāpums tiek sodīts kā laika limita brīdinājums un katrs nākošais pārkāpums tiek
ieskaitīts kā laika limita pārkāpums, par kuru tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.
Ja laika limita pārkāpums ir saistīts ar medicīniska rakstura nosacījumiem, par atteikšanos spēlēt vai
laicīgu neatgriešanos uz korta noteiktā laika limita robežās, tad tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda
punktu sistēmas.
E. Nepiedienīgu izteikumu lietošana.
Spēlētājiem nevajadzētu lietot nepiedienīgus izteikumus sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums
notiek spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās laikā), spēlētājs saņem sodu pēc LTS sodu punktu sistēmas.
Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji
agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša
uzvedība” un tam var tikt piemēroti papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu izteikumu lietošana, šajā gadījumā nozīmē skaidri
pateiktu vispār saprotošu, taču aizskarošu vārdu lietošana tādā skaļumā, lai to varētu sadzirdēt gan
skatītāji, gan pretinieks gan korta pārraugs.
F. Nepiedienīgu žestu lietošana
Sacensību vietā spēlētājiem nav atļauts lietot nepiedienīgus žestus. Ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti
spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās pirms spēles), spēlētājam tiek piešķirts sods, saskaņā ar LTS soda
punktu sistēmu.
Gadījumos, ja tiek lietoti nepiedienīgi un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji
agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Agresīva
uzvedība” un tam var tikt piemēroti papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu žestu lietošana, šajā gadījumā nozīmē vispār saprotošu
aizskarošu žestu rādīšana ar rokām vai/un ar raketi, bumbām un šiem žestiem ir aizskaroša nozīme.
G. Mutisks apvainojums/aizskārums
Spēlētājiem nav atļauts mutiski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju, atbalstītāju vai
jebkuru personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts spēles (kā arī iesildīšanās)
laikā, spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.
Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji
agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša
uzvedība” un tam var tikt piemēroti papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, mutisks apvainojums/aizskārums šajā gadījumā nozīmē
apgalvojumu par sacensību pārstāvi, pretinieku, atbalstītāju, skatītāju vai jebkuru citu personu, kas
norāda par spēlētāja slikto nodomu aizskart personu vai pazemot to.
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H. Fizisks aizskārums
Spēlētājiem nav atļauts fiziski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju vai jebkuru
personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts spēles (kā arī iesildīšanās) laikā,
spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.
Gadījumos, ja tiek lietots fizisks spēks, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, fizisks aizskārums, šajā gadījumā nozīmē neatļautu sacensību
pārstāvja, pretinieka, atbalstītāju, skatītāja vai jebkuras citas personas nesankcionētu (neatļautu) fizisku
aizskārumu.
I. Neatbilstoša bumbu izmantošana
Sacensību norises vietā spēlētājiem nav atļauts mest, sist bumbu ar spēku, dusmām, apdraudot
apkārtējos, izņemot, ja tas notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā un ir tieši saistīts ar bumbas atsišanu
konkrētā punkta izspēlē. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc
LTS soda punktu sistēmas.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, neatbilstoša bumbu izmantošana, šajā gadījumā nozīmē tīšuprāt vai
neapdomīgi izsistu bumbu ārpus korta, tīšuprāt vai neapdomīgi sistu bumbu korta robežās, kā arī nevērīgi
sistu bumbu, neapzinoties iespējamās sekas pēc tās piezemēšanās.
J. Rakešu vai inventāra nepiemērota izmantošana
Sacensību norises vietā spēlētājiem nav atļauts ar spēku vai dusmām sist, spert, mest raketes vai citu
inventāru. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda
punktu sistēmas.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, bumbu, rakešu vai cita inventāra nepiemērota izmantošana, šajā
gadījumā nozīmē tīšu un vardarbīgu raketes vai inventāra bojāšanu, salaušanu vai tīšu un vardarbīgu
attieksmi pret tīklu, kortu, pret tiesnešu paaugstinājuma krēslu vai citu inventāru, lai izpaustu savas
dusmas un neapmierinātību.
K. Treneri un padomu došana spēlētājiem
Spēlētājam spēles (kā arī iesildīšanās laikā) nav atļauts jebkādos veidos komunicēt (ar žestiem, mutiski)
ar treneri. Komunikācija ar treneri (tai skaitā radiniekiem, komandas locekļiem) tiek uzskatīta par
padomu došanu spēlētājam.
Spēlētājiem ir jānorāda treneriem, lai tie nelietotu sacensību norises vietā:
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a) Nepiedienīgus izteikumus;
b) Nepiedienīgus žestus;
c) Mutisku apvainojumu/aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru
citu personu sacensību norises vietā;
d) Fizisku aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru citu personu
sacensību norises vietā;
Tāpat spēlētājam ir jāattur treneris no jebkādas publiskas informācijas/apgalvojuma paziņošanas,
sacensību norises vietā, kura var tikt uzskatīta par nepatiesu, maldinošu, neizdevīgu sacensībām vai
tiesnešiem.
Sods par katru šīs sadaļas pārkāpumu ir 3 (trīs) soda punkti par katru pārkāpumu.
Papildus, ja šāds pārkāpums notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, spēlētājs tiek sodīts saskaņā ar
LTS soda punktu sistēmu (skat. LTS sacensību noteikumi un kārtība).
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi un sacensību galvenais tiesnesis var aizliegt trenerim atrasties sacensību norises vietā
konkrētās spēles laikā. Ja treneris neatstāj sacensību norises vietu, sacensību galvenais tiesnesis var
izslēgt spēlētāju no sacensībām.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, treneris nozīmē jebkuru spēlētāja pārstāvi un/vai radinieku.
L. Nesportiska uzvedība
Spēlētājam jāuzvedas kā sportistam un jāizrāda pienācīga cieņa gan sacensību organizatoriem, gan
tiesnešiem, pretiniekiem, skatītājiem un citiem apkārtējiem. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā
iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda punktu sistēmas.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
Lai šie noteikumi būtu saprotami, nesportiska uzvedība nozīmē spēlētāja jebkura slikta uzvedība, kas
skaidri norāda uz neatbilstošu, nesportisku uzvedību, bet nav minēta šajos noteikumos.
Papildus,

nesportiska

uzvedība

ietver,

bet

neaprobežojas

ar

jebkura

veida

publiskas

informācijas/apgalvojuma paziņošanas, apstiprināšanas sacensību norises vietā, kura var tikt uzskatīta
par nepatiesu, maldinošu, neizdevīgu sacensībām vai tiesnešiem.
M. Maksimāla atdēvē sacensībās
Spēlētājam jācenšas parādīt sevi no labākās puses gan uzvarot, gan zaudējot sacensībās.
Neievērojot šo noteikumu, sacensību galvenajam tiesnesim, ir tiesības sodīt spēlētāju pēc LTS soda
punktu sistēmas.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
19

N. Korta pamešana
Spēlētājam nav tiesību atstāt kortu spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā bez sacensību galvenā tiesneša
vai paaugstinājuma tiesneša atļaujas. Spēlētāju, kurš neievēro šo noteikumu, sacensību galvenais
tiesnesis var sodīt ar sodu “Spēles zaudējums”.
O. Nespēja pabeigt spēli
Spēlētājam iesāktā spēle ir jāpabeidz, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls. Spēlētājam, kurš neievēro šo
noteikumu, sacensību galvenais tiesnesis ieskaita zaudējumu.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
P. Ceremonijas, pasākumi
Ja notiek sacensību noslēgums, vai jebkādi citi pasākumi/ceremonijas, saistībā ar sacensībām,
spēlētājam, kurš ir piedalījies finālā vai par godalgotu vietu, ir pienākums tajās piedalīties, ja vien tam
nav attaisnojošs iemesls, kas saskaņots ar galveno tiesnesi, tajās nepiedalīties.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
R. Preses konferences
Spēlētājam vai komandai 30(trīsdesmit) minūšu laikā pēc spēles ir jāierodas uz preses konferenci,
vienalga vai spēle ir vinnēta vai zaudēta, ja vien tam nav traumas vai fiziski nespēj ierasties vai arī
sacensību galvenais tiesnesis attaisnojošu iemeslu dēļ ir nolēmis savādāk.
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas
pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu “Kaitinoša uzvedība” un tam var tikt piemēroti
papildus sodi.
S. Soda punktu piešķiršanas secība
Par pārkāpumiem piešķirto soda punktu piešķiršanas secība ir sekojoša:
•

Pirmais pārkāpums – brīdinājums

•

Otrais pārkāpums- punktu piešķir pretiniekam

•

Trešais un katrs nākošais pārkāpums – geima sods.

•

Sacensību galvenais tiesnesis pēc trešā noteikuma pārkāpuma var noteikt vai katrs nākošais
pārkāpums būs par iemeslu, lai izslēgtu spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu.

T. Izslēgšana no spēles un zaudējuma ieskaitīšana
Sacensību galvenais tiesnesis var izslēgt spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu par kādu vienu
pārkāpumu vai saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu.
Visos izslēgšanas no spēles un zaudējuma ieskaitīšanas gadījumos sacensību galvenā tiesneša lēmums
ir galīgs un neapstrīdams.
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Jebkurš spēlētājs, kurš ir izslēgts no spēles un tam ir ieskaitīts zaudējums, var tikt izslēgts no citiem šo
sacensību pasākumiem, izņemot, ja ir pārkāpti precizitātes vai apģērba noteikumi, vai medicīniska
rakstura iemeslu dēļ, vai, ja dubultspēles partneris, saskaņā ar uzvedības noteikumiem, ir izslēgts no
spēles.
U. Dubultspēles
Brīdinājums/soda punkts/geima sods/izslēgšana no spēles atsevišķam spēlētājam, tiek novērtēts kā visas
komandas sods.
V. Lēmums un sods
Sacensību galvenajam tiesnesim ir jāanalizē spēlētāju uzvedība un pārkāpumi sacensību norises vietā un
jāizlemj vai ir iestājies pārkāpums saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu vai ir jāsoda savādāk. Par to
spēlētājam tiek izsniegta rakstisks ziņojums/brīdinājums. Šie sodi attiecas uz nodarījumiem, kas bijuši
ārpus laukuma.
Z. Apelācijas sūdzības
Jebkuram spēlētājam, kam ir piešķirti soda punkti sacensībās, ir tiesības rakstiski griezties pie Latvijas
tenisa tiesnešu apvienības (LTTA) un lūgt atcelt piešķirto sodu. Apelācijas sūdzībai jābūt iesniegtai
rakstiski un nosūtītai uz e-pastu tiesnesis@lts.lv četrpadsmit (14) dienu laikā pēc soda piešķiršanas.
Pie apelācijas sūdzības jāpievieno spēlētāja konkrēto apstākļu redzējums (izklāsts) kā arī jebkuras
liecības, kuras spēlētājs var iesniegt.
Pēc šādas apelācijas sūdzības saņemšanas, LTTA izanalizē konkrētās lietas apstākļus un nolemj par
sacensību galvenā tiesneša lēmuma atstāšanu spēkā, daļēju vai pilnīgu atcelšanu.
Gadījumā, ja lēmums tiek pilnībā vai daļēji atcelts, soda punkti tiek dzēsti arī no spēlētāja profila.
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Pielikums Nr.3 - Tualetes/Apģērba maiņas pārtraukums
Spēlētājs drīkst lūgt atļauju atstāt laukumu uz saprātīga ilguma laika periodu, lai izmantotu tualetes
pārtraukumu/apģērba maiņas pārtraukumu (meiteņu sacensībās).
Tualetes pārtraukumus/apģērba maiņas pārtraukumus drīkst izmantot tikai pārtraukuma laikā starp
setiem.
Meiteņu vienspēļu sacensībās spēles laikā spēlētājai ir atļauts izmantot vienu (1) pārtraukumu.
Zēnu vienspēļu sacensībās spēles laikā spēlētājam ir atļauts izmantot vienu (1) tualetes pārtraukumu.
Dubultspēļu sacensībās, kā arī jebkurās vienspēļu sacensībās, kurās spēles tiek izspēlētas, izmantojot
saīsināto spēles formātu no diviem pilniem taibreika setiem un mača taibreika, pirms mača taibreika
izspēles nav atļauts izmantot tualetes pārtraukumu/apģērba maiņas pārtraukumu.
Dubultspēļu sacensībās katrai komandai ir atļauts izmantot divus (2) pārtraukumus. Ja partneri atstāj
laukumu kopā, tad tas tiek uzskatīts par vienu (1) pārtraukumu. Ja laukumu atstāj tikai viens spēlētājs,
tad arī tas tiek uzskatīts par vienu (1) pārtraukumu. Šos pārtraukumus drīkst izmantot tikai un vienīgi
tualetes apmeklējumam, apģērba maiņai (meiteņu sacensībās) vai abiem minētajiem mērķiem.
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