Mērķis un spēļu noteikumi
Gluži tā pat kā bija pieprasījums pēc pieaugušo amatieru līgas, tāpat radās nepieciešamība pēc
jauniešu tenisa 2.līgas sacensībām.
Mērķis - dot iespēju spēlēt jauniešiem tenisu sev atbilstošā līmeņa sacensībās ar
līdzvērtīgākiem spēlētājiem.
Sacensību koncepts - rīkot sacensības īsā koncentrētā laika periodā spēlējot uz laiku, ļaujot
spēlētājiem sparingot vienās sacensībās ar dažādiem pretiniekiem. Tās pat negribētos nosaukt
par sacensībām, bet gan starpklubu draudzības spēlēm. Pozitīvi ir tas, ka šīm spēlēm ir viegli
paredzēt kopējo laiku un ka tās ir viegli noorganizēt. Jauniešiem nav jāpavada ilgāk par
pusdienu, lai varētu izspēlēties un novērtēt savu līmeni. Dažiem spēlētājiem šīs spēles būs kā
motivators pamēģināt spēlēt LTS reitinga 4. un augstākas kategorijas sacensības.
Plānos ir izveidot: 1) atsevišķu mājas lapu, kurā būs jauniešu spēļu statistika, sacensību
kalendārs, dalībnieku reģistrācija utt., 2) klubu komandu spēles iekļaujot arī dubultspēles,
3)sparinga treniņus/spēles
Sponsori:

Atbalstītāji / Sadarbības partneri:

Spēļu noteikumi:
 Laiks ir fiksēts: 22min+3min (izšķirošajam geimam);
 Geimi pēc no-ad sistēmas (pie rezultāta 40:40 izšķirošais punkts, serves uzņēmējs
izvēlas serves kvardrātu);
 3 vecuma grupas - U13, U15, U18;
 U13, U15 - meitenes un zēni var spēlēt gan kopā, gan atsevišķi, ko nosaka galvenais
tiesnesis ņemot vērā pieteikumu skaitu; U18 atsevišķi
 Nedrīkst piedalīties LTS reitinga top spēlētāji:
- U12 ne augtāk kā 30.vieta reitingā,
- U14 ne augstāk kā 45.vieta reitingā,
- U16 ne augstāk kā 60.vieta reitingā,
- U18 ne augstāk kā 75.vieta reitingā,
kā arī tie spēlētāji, kas agrāk bija topu augšgalā un dažādu iemeslu pēc ir pārtraukuši
spēlēt LTS sacensības vai spēlē ITF un TE sacensības.
 Vecuma kategorijas kurās piedaloties jāņem vērā reitings un dzimšanas dati:
- U13 grupa (2006.-2008.gads U12 reitings)
(2005.gadā dzimušie pēc 1.jūlija - U14 reitings)
- U15 grupa (2005.gadā dzimušie līdz 1.jūlijam - U14 reitings)
(2003.-2004.gads - U16 reitings)
- U18 grupa (2000.-2002.gads - U18 reitings)
 Vienu gadu jaunāki var piedalīties arī pie vecākās grupas
 Garantētas minimums 3 spēles
 Sacensību skaits gadā:
- U13 grupa 8+1
- U15 grupa 8+1
- U18 grupa 4+1
 Dalības maksa - gada maksa par reģistrēšanos un profila uzturēšanu mājas lapā - 5Eur,
un maksa par dalību spēlēs līdz 20Eur

Nolikums
Jauniešu Izaicinājuma līga
U13, U15, U18 - 1.posms, 2018
Sacensību datums: 29.aprīlis, svētdiena (spēļu laiks tiks precizēts 27.04.). Pieteikšanās līdz 23.aprīlim
plkst.14:00
Sacensību nosaukums: "Jauniešu Izaicinājuma līgas" balvas izcīņa 2018 - 1.posms
Sacensību dalībnieki:
1) U13 vecuma grupa (2005.-2008.gads),
2) U15 vecuma grupa (2003.-2005.gads un jaunāki),
3) U18 vecuma grupa (2000.-2002.gads un jaunāki).
Dalībnieku skaits: dalībnieku skaits katrā grupā 16 dalībnieki, kuri tiek pielaisti sacensībām pēc pieteikuma
laika. Ja kādā grupā piesakās mazāk nekā 16 dalībnieki, tad citā grupā tiks pielaisti vairāk dalībnieku. Dalības
apstiprinājums 23.aprīlī.
Sacensību formāts: vienspēles uz laiku 22 minūtes + 3 minūtes izšķirošajam geimam. Spēlētāji spēlē geimus
pēc no-ad sistēmas (pie rezultāta 40:40 izšķirošais punkts). Kad laiks beidzas spēlētāji pabeidz iesākto geimu.
Ja izspēlējot pēdējo geimu rezultāts ir neizšķirts, tad izspēlē izšķirošo geimu. Spēlētāji pēc izlozes sadalās
apakšgrupās. Meitenes un zēni spēlē atsevišķi vai kopā atstājot galvenajam tiesnesim izvēles iespējas īsi pirms
dalībnieku apstiprinājuma. Sacensībās nozīmētais tiesnesis fiksē spēlēs laikus.
Sacensību tiesneši: spēlētāji skaita paši rezultātu, laiku regulē tiesnesis
Apbalvošana: Katrā vecuma grupā pirmās 3.vietas saņem medaļas un vērtīgas pārsteiguma balvas līdz 30 Eur
vērtībā
Sacensību vieta: ENRI TK Kalnciems, Kalnciema iela 207, Rīga
Sacensību organizators: Jauniešu izaicinājuma līga, Lilita Didriksone, Mob.26017878
Dalības maksa: 20 Eur jāmaksā sacensību vietā uz vietas
Reģistrēšanās sacensībām: http://speletenisu.lv/lv/events/

