
2019. gada vasaras sezonas turnīra nolikums. 
 

 
• Sacensību organizators - Egils Valeinis (t.29221050, egils.valeinis@latnet.lv). 

 

• Sacensības notiek no 2019.g. 9.maija līdz septembrim 2 kārtās uz tenisita seguma, 

bet pēc savstarpējas vienošanās - uz jebkura cita seguma. Spēles notiek 2 līgās. 

 

• Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem setiem (pie 6:6 tie-break). Pie abpusējas 

vienošanās ir iespējams 3.seta vietā izspēlēt tie-break līdz 10. Ja viens no 

spēlētājiem nepiekrīt, jāspēlē pilnu 3.setu. Lai nodrošinātu savlaicīgu rezultātu 

ievietošanu www.lats.lv, tūlīt pēc katras spēles tās uzvarētājam spēles 

rezultātu ar SMS ir jāpaziņo sacensību organizatoram. 

 

• Par sacensības organizēšanu atbildīgs rangā zemāk esošais (skat. numurus tabulu 

sākumos), kurš nodrošina arī jaunas tenisa bumbas. Par laukumu izmantošanu 

spēlētāji maksā vienādā apmērā. 

 

• Pirmajā kārtā visi spēlētāji tiek izlikti pēc pašreizējā ranga saraksta, tajā iekļaujot 

arī ziemas sezonu izlaidušos dalībniekus atbilstoši agrākajai ranga pozīcijai, kā arī 

var tikt piešķirtas wildcards. Spēlētājam ir tiesības lūgt viņu iedalīt zemākā līgā. 

Otrajā kārtā spēlētāji tiek izlikti atbilstoši izcīnītajai vietai pirmajā kārtā. 

 

• Pirmās spēļu kārtas trīs pēdējo vietu ieguvēji 1.līgā apmainās vietām ar 2.līgas 

pirmo trīs vietu ieguvējiem. Ja 2. kārtā piesakās spēlēt dalībnieks, kurš nav 

spēlējis 1.kārtā, viņš tiek ievietots tabulā atbilstoši ranga pozīcijai. 

 

• Katrai spēlei jātiek izspēlētai sacensību tabulā pret spēlētāju uzvārdiem 

norādītajos datumos.Turnīra tabulā zaļā krāsā norādītais datums ir optimālais 

laiks, līdz kuram jānospēlē kārtējo spēli. Ja līdz zaļās krāsas datumam spēli nevar 

nospēlēt, iespējams termiņu pārcelt par 3 dienām līdz sarkanā krāsā norādītajam 

datumam, pirms tam to obligāti saskaņojot ar pretinieku un, vēlams, ar SMS 

informējot sacensību organizatoru. Ja spēli nevar nospēlēt līdz turnīra tabulā 

norādītajam datumam sarkanā krāsā, par to, norādot iespējamo ar pretinieku 

saskaņoto spēles datumu, obligāti jāinformē sacensību organizatoru, kurš pieņems 

lēmumu par iespēju pārcelt spēli. Ja par spēles kavējumu un tā iemeslu netiek 

ziņots, rangā zemāk esošajam tiek piešķirts zaudējums pēc sarkanā krāsā 
iekrāsotā datuma. Gadījumā, ja kāds dalībnieks bez iemesla paziņošanas 

nenospēlē paredzēto kārtas 1.spēli, viņa vietu augstākā tabulas pozīcijā var ieņemt 

cits dalībnieks, kas ar labāko rezultātu zaudējis savā atbilstošās kārtas spēlē. 

 

• Neskaidrību vai nolikuma nepilnību gadījumā lūdzu zvanīt sacensību 

organizatoram, kā arī informēt par izstāšanos no turnīra slimības, traumas vai cita 

iemesla dēļ. 

 

• LĀTS 19. čempionāts vienspēlēs notiks 2019.g.augustā Jaunmārupes tenisa 
laukumos (informācija sekos), spēlētāju izlikšanai tabulās tiks izmantota aktuālā 

brīža ranga pozīcija vasaras turnīrā. 


