
 

Nolikums 

Sacensību datums:  14.maijs (spēļu laiks tiks precizēts 09.05.). Pieteikšanās līdz 8.maijam plkst.20:00 

Sacensību mērķis:  1)popularizēt tenisu kā tautas sportu, kas dot iespēju spēlēt jauniešiem sev atbilstošā 

tenisa līmenī. Radīt sacensību vidi, kas dot iespēju spēlēt 3 vai vairāk kā 3 spēles dienā īsā laika periodā. 

2)apzināties jauniešu skaitu Latvijā, kas spēlē tenisu, bet nepiedalās vai retos gadījumos piedalās LTS rīkotajās 

sacensības, jo viņu tenisa spēju līmenis nav atbilstošs LTS rīkotajām sacensībām, kurās pārsvara piedalās 

pieredzējuši spēlētāji  

Sacensību nosaukums:  "Jauniešu Izaicinājuma līgas" balvas izcīņa 2017 - 1.posms 

Sacensību dalībnieki:  

1) U12 vecuma grupa (10-12gadi), kuru vieta LTS U12 reitingā nav augstāka par 40.vietu. 2007.gadā dzimušie, 

kas U10 vecuma grupā (Green) nav spēlējuši: 

- vairāk par 5 sacensībām gadā jeb pēdējo 3 mēnešu laikā nav spēlēts vairāk par 2 sacensībām; 

- ir spēlēts vairāk nekā noteikts augšējā punktā, bet nav gūtas nevienas uzvaras Green grupā; 

Dzimšanas gadi: 2005, 2006, 2007  

2) U14 vecuma grupa (12-14gadi, kuru vieta LTS U14 reitingā nav augstāka par 60.vietu). Dzimšanas gadi: 

2003, 2004, 2005 

Dalībnieku skaits: bez ierobežojuma 

Sacensību formāts: vienspēles uz laiku 12 minūtes + 3 minūtes iesildīšanās. Servētājs var izvēlēties serves 

kvadrātu, kurā iesākt katra punkta izspēli pirms tam informējot pretinieku. Spēlētāji spēlē geimus pēc no-ad 

sistēmas (pie rezultāta 40:40 izšķirošais punkts). Kad laiks beidzas spēlētāji pabeidz iesākto geimu. Spēlētāji 

pēc izlozes sadalās apakšgrupās. Meitenes un zēni spēlē atsevišķi. Sacensību laiks var palielināties, līdz 

20minūtēm pie maza pieteikto dalībnieku skaita! Sacensībās nozīmētais tiesnesis fiksē spēlēs laikus. 

Sacensību tiesneši: spēlētāji skaita paši rezultātu, laiku regulē tiesnesis 

Apbalvošana: Katrā vecuma grupā pirmās 3.vietas saņems diplomus un medaļas un vērtīgas pārsteiguma 

balvas 

Sacensību vieta: Tenisa centrs "Ādaži", Gaujas iela 26, Ādaži 

Sacensību organizators: Bērnu un jauniešu tenisa atbalsta biedrība, Lilita Didriksone, Mob.26017878 

Dalības maksa: 15 Eur jāmaksā sacensību vietā uz vietas, (dalībniekiem nav jāmaksā licences maksa)   

Reģistrēšanās sacensībām: http://speletenisu.lv/lv/events/ 

http://speletenisu.lv/lv/events/

