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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. 
LTS senioru turnīros izmanto ITF Seniors noteikumus. www.itftennis.com/seniors 
LTS sacensību noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, un Jūsu pienākums, 
kā sacensību organizatoriem, dalībniekiem u.c. tenisa interesentiem, ir regulāri ar tiem 
iepazīties. 
 

I - SACENSĪBU NOSACĪJUMI 

1. LTS senioru sacensības organizē klubi, kuri ir reģistrēti LTS un nomaksājuši gadskārtējo LTS 
klubu biedru maksu līdz nākamā gada 15.janvārim, pretējā gadījumā sacensības tiek izņemtas 
no sacensību kalendāra. 

2. LR senioru čempionātu organizē LTS.  

3. LTS sacensības senioriem notiek sekojošās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem: 

 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+, 75+. 
4. Turnīrā tiek spēlēti 2 pilni seti, trešais sets kā 10 punktu tie-break; gandarījuma turnīrā - 
saīsināti seti līdz 4. 

5. Ja sliktu laikapstākļu dēļ sacensības nav iespējams pabeigt sākotnēji noteiktajā laikā 
(datumos), tad turnīra pabeigšanai ir atļauts izmantot vienu papildus dienu, saskaņojot to ar 
turnīra organizatoru. 

II - SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

A. SASTĀVS 

1. LTS sacensībās drīkst piedalīties LR vai pastāvīgie iedzīvotāji tikai tad, ja ir saņemta vai 
pagarināta LTS licence. 

2. LTS čempionātos drīkst piedalīties tikai LR iedzīvotāji ar LR pilsoņu vai nepilsoņu pasi. 

3. LTS licenci var saņemt reģistrējoties LTS mājas lapā, izmantojot 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. 

4. Dalībniekam ir jāzina un jāievēro Tenisa sacensību noteikumi, LTS sacensību noteikumi un 
Tenisa uzvedības kodekss. 

5. Dalībnieks var pieteikties sacensībām atbilstoši dzimšanas gadam (dzimšanas mēnesis netiek 
ņemts vērā) savā un jaunākās vecuma grupās. 

6. Sacensībām var pieteikties LTS sistēmā caur savu spēlētāja profilu. 

7. Lai piedalītos LTS organizētajās sacensībās, līdz  tekošā gada 31.janvārim spēlētājam 
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. 

B. NOSACĪJUMI 

1. Dalībnieks drīkst piedalīties 1(vienā) vecuma grupā, ja sacensības notiek vienā laika periodā 
vairākām vecuma grupām. 

2. 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. 

3. Dalībnieks nedrīkst piedalīties vienlaicīgi (datumi-no/līdz) vairākās LTS sacensībās Latvijā, 
izņemot gadījumus: 

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

3.2. Ja spēlētājam augstākas kategorijas sacensībās (ITF,  LR čempionātos, Latvijas pilsētu 
čempionātos) tiek piešķirta Wild Card. 

3.3. Ja LTS ir nominējusi spēlētāju starptautiskām sacensībām; 
3.4. Ja spēlētājam jāturpina iepriekšējās sacensības, kuras tika pārtrauktas neparedzētu 

laika apstākļu dēļ.   

4. Dalībniekam, kurš nav iekļuvis sacensību pamatsastāvā, bet atrodas vai nu alternatīvajā 
sarakstā vai kvalifikācijā kā LL (Lucky Loser), iespējas gadījumā, lai iekļūtu pamatsastāvā 15 
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min. pirms sacensību sākuma jāierodas sacensību vietā un jāpierakstās pie sacensību 
galvenā tiesneša. 

5. 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, galvenais tiesnesis un dalībnieks. Šajā gadījumā netiek piešķirti soda 
punkti. Pārējos gadījumos soda punkti tiek piešķirti. 

6. Dalībnieks var pieteikties sacensībām līdz pl.14.oo trīs dienas pirms sacensību sākuma, pēc 
tam pieteikšanās beidzas.  

7.  Dalībnieks var atteikties no sacensībām, informējot galveno tiesnesi, bez soda punktiem: 
7.1. līdz pl.14.oo 1 dienu pirms sacensību sākuma; 
7.2. pēc pl.14.oo 1 dienu pirms sacensību sākuma līdz izlozei 3 reizes kalendārā gada laikā. 

C. SODA PUNKTI PAR PĀRKĀPUMIEM SACENSĪBĀS  

1. Soda punkti, kurus piešķir dalībniekam un uzskaita kalendārā gada laikā:  

• 2 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām vairāk 
par 3 reizēm pēc pl.14.oo vienu(1) dienu pirms sacensību sākuma līdz izlozei; 

2. Soda punkti, kurus piešķir dalībniekam un uzskaita pēdējo 12 mēnešu laikā: 

• 4 soda punkti - ja dalībnieks informē galveno tiesnesi, atsakoties no sacensībām pēc 
izlozes, bet līdz savai 1.spēlei;  

• 5 soda punkti - ja dalībnieks neierodas uz spēli (WO)  

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

3. 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 nosūta to LTS. Galvenajam 
tiesnesim ir tiesības neziņot par vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums 
ir bijis nebūtisks. 

4. Ja dalībnieks sakrājis 10 soda punktus pēdējo 12 mēnešu laikā, viņu diskvalificē uz vienu(1) 
mēnesi, sākot ar nākošo dienu kad saņemti pēdējie soda punkti. 

5. Nosacījumi diskvalifikācijas laikā: 
a) dalībnieks nedrīkst piedalīties LTS sacensībās; 
b) ITF sacensību rezultāti netiek ieskaitīti LTS reitingā; 
c) netiek nominēts starptautiskām sacensībām. 

6. Ja dalībnieks sakrājis vairāk kā 10 soda punktus, pēc diskvalifikācijas mēneša beigām dzēšas 
10 soda punkti, bet pārējie saglabājas uz nākošo periodu.  

7. 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. 

8. Informāciju par soda punktiem uzrāda dalībnieka profilā. Šī informācija ir zināma tikai pašam 
dalībniekam.  
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III - SACENSĪBU ORGANIZATORS 

1. 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. Izvēlas sacensībām JEBKURAS kategorijas galveno tiesnesi no Latvijas tenisa tiesnešu 
apvienības (LTTA) tiesnešu datu bāzes, saskaņo to ar konkrēti izvēlēto tiesnesi, un saņem 
apstiprinājumu no LTTA. 

3. Atbild par kārtību sacensību laikā, atrodas sacensību vietā vai nozīmē citu personu, kura 
viņu aizvieto, un sadarbojas ar sacensību galveno tiesnesi. 

4. Stingri ievēro LTS sacensību noteikumus senioriem un Tenisa uzvedības kodeksu 
(skat. LTS mājas lapas sadaļu> Sacensības> Tenisa noteikumi).  

5. Cenšas nodrošināt sacensību vietā mediķi, kuru var ieteikt LTS. Ir atbildīgs par pirmās 
palīdzības sniegšanu traumu gadījumos. 

6. Nodrošina jaunas bumbas 1.un 2.kategorijas sacensībās no 1.kārtas līdz 1.vietai un par 
3.vietu.  

7. Nodrošina sacensību nolikumā uzrādīto laukumu skaitu un sacensību sākuma laiku uz 
visiem laukumiem un uz visām sacensību dienām. 

8. Ir atbildīgs, ka spēļu sākums nenotiek vēlāk par 21.oo un ne agrāk par pl.9.oo. Gadījumā,  ja 
organizators vēlas sākt sacensības agrāk vai vēlāk, tad par to  jāvienojas individuāli ar katru 
spēlētāju. 

9. 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. 

10. Ja organizators nav izpildījis kādu no augstāk minētiem noteikumiem, vai ja LTS ir saņēmusi 
sūdzību par sacensību organizāciju, vai ja nav ievēroti LTS sacensību noteikumi, LTS patur 
sev tiesības lemt par šā organizatora nākošo tuvāko sacensību atcelšanu. 

 

IV - SACENSĪBU TABULAS 

1. Turnīrā pieļaujamais dalībnieku skaitu ierobežojums katrā vecuma grupā – 16 (pēc Latvijas 
senioru ranga; var tikt piešķirtas 2 wild card un var būt kvalifikācijas turnīrs); 

2. Pamatsacensību un gandarījuma sacensību tabulās spēlētājus izliek pēc reitinga ar izlozi (to 
veic elektroniski) atkarībā no dalībnieku skaita sekojoši:  

•  8 dalībnieki – 1.un 2. Izliek, 3.līdz 8.lozē; 

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

• Ja sacensībās ir 2 dalībnieki no viena kluba, viņus izliek tabulas pretējās pusēs, 
atbilstoši reitingam, ja 3 un vairāk, tad pretējās ceturtdaļās. 

3. Ja dalībnieku skaits kādā vecuma grupā ir mazāks par 3, tie tiek pievienoti jaunākai grupai. Ja 
dalībnieku skaits ir 3, tiek spēlēts apļa turnīrs (Round Robin). Ja dalībnieku skaits ir 4 vai 
vairāk, tiek spēlēts pēc olimpiskās vienmīnusa sistēmas, paredzot gandarījuma turnīrus visiem 
dalībniekiem, kas zaudējuši savu pirmo spēli. 
 

V- REITINGS 

LTS senioru reitings ir izstrādāts Latvijas tenisa savienībā, ņemot vērā ITF reitinga punktu 
aprēķina sistēmu, atšķirībā no starptautiskiem reitingiem, apvieno vienā sistēmā ITF reitingu ar 
LTS reitingu, dod iespēju senioriem piedalīties jebkurā pieļaujamā vecuma grupā un tajās gūt 
punktus. 
LTS senioru reitingu publicē katra mēneša 1.datumā. Reitingā ieskaita LR pilsoņu un pastāvīgo 
iedzīvotāju pēdējo 12 mēnešu laikā iegūtos 6 labākos sacensību rezultātus (reitinga punktus). 
 
1. LTS Senioru reitingā ieskaita: 

• ITF Seniors turnīru punktus no pasaules (tab.1 un 2) un Latvijas sacensībām 
(tab.1); 
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• LTS senioru turnīru punktus no A un B kategoriju turnīriem (tab.1); 

• Latvijā rīkoto ITF Seniors turnīru dalības punktus 1.kārtas zaudētājiem (tab.1); 

• Latvijas Klubu komandu čempionāta punktus (tab.3). 

2. LTS reitingā neieskaita:  

• ārzemju dalībnieku rezultātus; 

• ārzemju sacensības, ja tās nerīko ITF; 

• ITF sacensības, ja nav ITF punkti; 
 
3. Punkti no katrām sacensībām tiek ieskaitīti tikai 1 reitinga grupā: 

• spēlējot savā vecuma grupā, punktus ieskaita sava vecuma reitinga grupā; 

• spēlējot jaunākā vecuma grupā turnīrā, kurā nav vecumam atbilstošas grupas, 
punktus ieskaita sava vecuma reitinga grupā; 

• spēlējot jaunākā vecuma grupā turnīrā, kurā ir iespējams spēlēt savā vecuma 
grupā, punktus ieskaita reitinga grupā, kurā tiek spēlēts turnīrā; 

• spēlējot jaunākā vecuma grupā, pēc spēlētāja rakstiska iesnieguma turnīra 
tiesnesim līdz sacensību noslēgumam, reitinga punkti var tikt ieskaitīti spēlētāja 
norādītā vecuma reitinga grupā. 

4. Spēlētājam gada beigās pārejot uz nākošo vecuma grupu, viņa iegūtie ranga punkti tiek 
pārcelti uz nākošo vecuma grupu. 

5. LTS senioru turnīru dalībnieki saņem ranga punktus par ieņemto vietu tikai tad, ja ir uzvarēta 
vismaz 1 spēle. Ja nav uzvaras pamatturnīrā vai gandarījuma turnīrā, spēlētājs saņem 
punktus par dalību sacensībās.   

6. Punkti reitingā nemainās vai samazinās, ja nav jaunas sacensības vai jaunas sacensības ar 
lielākiem punktiem. 

7. Ja dalībnieks nav piedalījies sacensībās pēdējos 24 mēnešus, viņa reitinga punkti dzēšas. 

8. Par piedalīšanos ārzemju sacensībās, dalībniekam personīgi jāinformē LTS, nosūtot 
tenisadati@lts.lv , kurā jāuzrāda: sacensību nosaukums, valsts, datums, vecuma grupa. 

 
Piezīme:  LTS reitinga punktu tabulas skatīt LTS mājas lapā sadaļā > Reitingi> Reitinga punktu 
aprēķina tabulas. 
 

VI - SACENSĪBU KALENDĀRS 

1. Sacensību organizators sava kluba profilā LTS sistēmā iesniedz LTS plānoto sacensību 
sarakstu nākošajam gadam 4 posmos:  

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

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

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

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

2. Sacensību kalendāru sastāda, ņemot vērā sekojošas prioritātes:  

• ITF sacensības Baltijā, 

• LR čempionāti, 

• Pārējās LTS sacensības laikā, kad nenotiek augstāk minētās sacensības. 

3. Datumu izvēlē priekšroka ir augstākas kategorijas sacensībām.  

4. Sacensību kalendārā var notikt izmaiņas, kuras publicē 1 (vienu) mēnesi pirms izmaiņas 
stājas spēkā. 

5. Ja sacensības tiek atceltas, sacensību organizatoram jāiesniedz LTS rakstisks skaidrojums 
par atcelšanas iemesliem ne vēlāk, kā 1(vienu) mēnesi pirms sacensību sākuma. 

6. Ja sacensības ir atceltas, tās netiek atjaunotas šajā kalendārajā gadā. 
 

VII - SACENSĪBU KATEGORIJAS 

LTS senioru turnīriem tiek piešķirtas A (augstākā) un B (zemākā) kategorijas. 
Prasības A kategorijas turnīriem: 

• turnīrs notiek bāzēs ar vismaz 3 vienāda seguma laukumiem; 

• turnīra ilgums ne vairāk kā 1 nedēļa; 

mailto:tenisadati@lts.lv
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• turnīram iespējams pieteikties 35+, 45+, 55+, 65+ vecuma grupās sievietēm un vīriešiem; 

• turnīrā pieļaujamais dalībnieku skaitu ierobežojums katrā vecuma grupā – 16 (pēc Latvijas 
senioru ranga; var tikt piešķirtas 2 wild card un var būt kvalifikācijas turnīrs); 
 

 

Tab.1 (ITF Seniors individuālie turnīri) 
 

Vieta\Kateg. Pas.č. Reģ.č ITF A ITF 1 ITF 2 ITF 3 ITF 4 LR A LR B 

1.v. 1600 800 700 575 400 200 75 60 15 

2.v. 1100 575 500 400 280 140 50 40 10 

3.-4.v. 800 400 330 275 190 90 35 30 8 

5.-8.v. 550 250 210 175 120 60 25 20 5 

9.-16.v. 375 160 140 110 80 40 15 10 3 

17.-32.v. 220 85 75 65 40 20    

33.-64.v. 130 45 35 30      

Gand. uzv. 125       5 3 

Gand. fin. 80       4 2 

Gand. ½ f. 50         

Gand. ¼ f. 30         

Kvalif. uzv. 80 40 25       

Kvalif. fin. 50 25 15       

Dalība (tikai 

LV) 
  3 3 3 3 3 2 1 

 
Round Robin turnīrā 100% punktus piešķir, ja ir uzvarētas 2 spēles, 50% punktu – ja 1 spēle. 
 
Tab.2 (ITF Seniors komandu PČ individuālie punkti)  
 

 Uzvaru skaits Spēlētājs nr.1 Spēlētājs nr.2 

Komanda 1.-8.v. 

1 200 150 

2 400 300 

3 600 450 

4 800 600 

5 1000 750 

6 1200 900 

    

Komanda 9.-… v. 

1 120 80 

2 240 160 

3 360 240 

4 480 320 

5 600 400 

6 720 480 

 
Tab.3 (LKKČ individuālie punkti)  
 

Vieta\Pozīcija 1. 2. 3. 4. Dalība 

1.v. 60 50 40 30 2 

2.v. 50 42 33 25 2 

3.v. 44 37 29 22 2 

4.v. 40 33 27 20 2 

5.v. 36 30 24 18 2 

6.v. 32 27 21 16 2 

7.v. 28 23 19 14 2 

8.v. 24 20 16 12 2 

9.v. 20 17 13 10 2 

10.v. 18 15 12 9 2 
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11.v. 16 13 11 8 2 

12.v. 14 12 9 7 2 

13.v. 12 10 8 6 2 

14.v. 10 8 7 5 2 

15.v. 8 7 5 4 2 

16.v. 6 5 4 3 2 
 
 
Noteikumu sagatavoja LTS Sacensību komisija 
 
 


