
2013-2014 g. ziemas sezonas sacensību nolikums.
 

• Sacensības notiek no 06.10.2013. līdz 27.04.2014. uz 4 cietā seguma
laukumiem Mārupes tenisa skolas hallē, Mazcenu Alejā 6a, Mārupes pag.
Jaunmārupē katru svētdienu 16.00 – 21.00.

• Tenisa laukumu nomu apmaksā ģenerālsponsori. Līdzdalības maksa Ls 
20 par

visu ziemas sezonu (regulāras izmaiņas internetā, sakari; u.c.).
• Abpusēji vienojoties, var spēlēt arī jebkuros citos tenisa laukumos, tūlīt 

pēc spēles, paziņojot rezultātu.
• Sacensību princips – zemākstāvošais ranga sarakstā izsauc uz spēli 

kādu no 5
virs viņa esošajiem dalībniekiem.
• 1. Izsaucot 1-3 vietas uz augšu. Ja uzvar augstāk rangā esošais, 
dalībnieki
paliek iepriekšējās pozīcijās. Ja uzvar zemāk esošais, viņš pārvietojas uz
augstāk esošā vietu, bet viņa pretinieks – uz uzvarētāja iepriekšējo vietu (bet
ne zemāk kā 2 vietas uz leju).
• 2. Izsaucot 4-5 vietas uz augšu. Ja uzvar augstāk rangā esošais, viņš 
paliek
iepriekšējā pozīcijā, bet izsaucējs pārvietojas 1 vietu uz leju. Ja uzvar zemāk
esošais, viņš pārvietojas uz augstāk esošā vietu, bet viņa pretinieks 2 vietas 
uz
leju.

• Dalībnieks nedrīkst izsaukt uz spēli kādu no augstāk esošajiem vairāk 
nekā 2

reizes pēc kārtas.
Izņēmums - dalībnieki, kas tikko uzsākuši piedalīties LĀTS

spēlēs, un tie, kas dažādu iemeslu dēļ izlaiduši vasaras sezonu (Rangs 0
atzīmēti ar X), vienu reizi sezonā var izsaukt augstāku rangā līdz 3 reizēm 
pēc
kārtas).

Ranga pēdējās 3 vietās atrodošies dalībnieki drīkst izsaukt augstākā
pozīcijā atrodošos līdz 5 reizēm pēc kārtas vai vairāk, ja atrodas pēdējā
pozīcijā. Dalībnieku pāri nedrīkst būt identiski 2 reizes pēc kārtas (izņemot
ranga pirmās 3 pozīcijas).

• Ja kāds no dalībniekiem 1 mēneša laikā nav spēlējis nevienu spēli, viņš 
zaudē

3 vietas ranga sarakstā (nedēļā pirms pēdējās mēneša svētdienas viņa 
vārds,
uzvārds tiek iekrāsots sarkans).

Šis noteikums neattiecas uz ranga 1.pozīciju, ja spēlētājs ir bijis 
izsaucams vismaz 2 nedēļas.

• Ja kāds no dalībniekiem 2 reizes pēc kārtas bez pamatota iemesla 
atsakās no spēles, viņam tiek piešķirts zaudējums.

• Spēlētāja ilgstošas slimības, traumas vai prombūtnes gadījumā (lūdzu
informēt!) viņš tiek ievietots "Neizsaucamo" sarakstā, ranga sarakstā
pievienojot N un skaitli, kas norāda izlaižamo nedēļu skaitu. Tas nozīmē, ka
viņš netiek izsaukts uz spēli un netiek ņemta vēra viņa vieta rangā, izsaucot



rangā augstāku spēlētāju. Ja šis spēlētājs mēneša laikā nav izspēlējis 
nevienu
spēli, viņš zaudē 3 vietas rangā.

• Katrai sacensībai paredzēta 1 stunda un 15 minūtes. Iesildīšanās ne 
vairāk kā

10 min. Jāizspēlē 2 setus līdz 4 uzvarētiem geimiem bez tie-break. Ja katrs
uzvar pa 1 setam, 3. izšķirošā seta vietā tiek spēlēts parastais tie-break. 
Tenisa
bumbas sacensībai nodrošina rangā zemāk esošais.

• Pieteikšanās spēlei notiek katru nedēļu trešdienā un ceturtdienā, 
norādot

aptuvenu vēlamo laiku (16.00, 17.15, 18.30, 19.45), Egilam Valeinim 
nosūtot
īsziņu uz telefonu 29221050. Tā kā vienlaicīgi ir pieejami 4 laukumi, lūdzu
informēt gadījumos, ja ir nepieciešams nospēlēt noteiktā laika posmā
(piemēram, „nevaru pēc 19iem” vai „darbs līdz 18iem” u.c.). Pirms tam
jāiepazīstas ar jauno ranga sarakstu un jāsarunā pretinieku.

• Sacensības un to laiki tiek apstiprināti un ar īsziņu paziņoti piektdienā, 
norādot precīzu spēles laiku un laukumu.

• Spēļu rezultātus jāpaziņo svētdienas vakarā, Egilam Valeinim 
nosūtot īsziņu

uz telefonu 29221050.
• Spēļu rezultāti nākošo 2 dienu laikā tiek ievietoti LĀTS mājas lapā

www.lats.lv, un tiek izdarītas izmaiņas ranga sarakstā.
• Neparedzētu iemeslu dēļ var atcelt iepriekš sarunātu spēli. Tas ir 

jāizdara līdz
sestdienai plkst. 15.00, paziņojot pretiniekam un E.Valeinim. Spēlētājam, kas
atsaka spēli pēc šī laika vai neierodas uz spēli, tiek piešķirts zaudējums, un
viņam līdz savai nākošajai spēlei jāiemaksā LĀTS kontā laukuma nomas 
maksa. 
Tā nav jāmaksā slimības vai steidzama medicīniska darba gadījumā, ja par to 
tiek
ziņots.

• Neskaidrību, pēkšņu izmaiņu, ilgstošas prombūtnes, slimības gadījumā, 
ja tas

ietekmē dalību sacensībās, lūdzu zvanīt Egilam Valeinim.
• Vajadzības gadījumā nolikumā var tikt izdarītas korekcijas.
• Lūdzu regulāri skatīt „Jaunumi” www.lats.lv , kur būs redzama 

informācija
par jaunumiem un izmaiņām.


