
 

 

2012.gada novembrī, Jūrmalā 

Visiem Latvijas U 10 tenisistiem, kuri ar 2013.gadu pāriet spēlēt U12 vecuma grupā! 

Apsveicam, Jūsu bērns ir izaudzis no U10 vecuma grupas un sākot ar 2013.gada 1.janvāri spēlēs lielo 

tenisu. 

Lai pilnvērtīgi varētu piedalīties sacensībās, ir jāizpilda daži noteikumi, un vispirms ir jāieiet www.lts.lv 

mājas lapā un ar to jāiepazīstas. Te varēs atrast gan informāciju par Latvijas labāko tenisistu startu, 

informāciju par sacensībām, par reitingu un daudz ko citu.  

Tālāk ir jāizveido bērna spēlētāja profils. 

Kā izveidot spēlētāja profilu? (turpmākā uzruna ir Tu formā, domāta bērniem). 

www.lts.lv sameklē vārdu „reģistrējies” un spied uz tā, tad izpildi visas tur prasītās darbības: 

Solis 1. Ievadi nepieciešamo informāciju, saņem aktivizācijas e-pastu uz e-pasta adresi, kura turpmāk kalpos kā Tavs 

galvenais identifikators sistēmā (LTS sistēma pēc tā Tevi varēs atpazīt). 

Solis 2. Aktivizē saiti savā e-pastā un turpini reģistrācijas procesu (saites saņemšana e-pastā var nenotikt uzreiz, esi 

pacietīgs). 

Solis 3. Atzīmē sistēmā, kas Tu esi: spēlētājs. 

Solis 4. Šis solis neattiecas uz Tevi, bet mēs to neņēmām ārā no reģistrācijas sistēmas, lai nesajuktu viss pārējais. 

Iespējams, ka tavi dati jau atrodas datu bāzē (ja esi spēlējis pie U12 līdz šim) - sistēma piedāvās piesaistīties Tavam 

profilam. Ja līdz šim Tavi dati sistēmā nav bijuši, turpini ar 5. soli. 

Solis 5. Aizpildi trūkstošo informāciju par sevi, pievieno fotogrāfiju spēlētāja licencei (atceries- obligāti ir jābūt redzamai 

Tavai sejai un pleciem - līdzīgi kā pases foto, vari paskatīties kāda spēlētāja profilu, ja neesi pārliecināts kādai jābūt 

fotogrāfijai. Cita spēlētāja profilu, vari apskatīties sadaļā „Reitingi”, uzspiežot uz konkrētā spēlētāja vārda). Norādi arī 

vēlamo licences saņemšanas vietu un apmaksas veidu (ja vēlies saņemt licenci pa pastu, tad norādi to un ieraksti arī savu 
adresi). 

Solis 6. 2-4 nedēļu laikā tiks izgatavota Tava spēlētāja licence (biedra karte) - Tu saņemsi e-pastu par tās izgatavošanu. 

Atceries, ka, kamēr licence nav gatava, nevarēsi ne spēlēt sacensībās, ne arī sākt reģistrāciju uz sacensībām, tādēļ sāc 

reģistrācijas procesu savlaicīgi (šis ir atšķirīgi no U10 sistēmas).  

Solis 7. Jāveic apmaksa par licenci pirms licences saņemšanas LTS birojā uz vietas vai uz LTS kontu, norādot spēlētāja 

vārdu, uzvārdu un personas kodu. Pēc tam saņemsi licenci. 

Solis 8. Tavs profils sistēmā tiek aktivizēts (par to Tu tiec informēts, saņemot e-pastu) un vari pieteikties sacensībām. 
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Katram spēlētajam, lai spēlētāja profilu aktivizētu un saņemtu LTS licenci, ir jāiemaksā LTS licences pirmreizējā 

reģistrācija kopā ar pirmā gada maksu 20,- Ls apmērā. 

 Licences gada maksa ir derīga uz tekošo gadu no 1.janvāra līdz 31.decembrim, neatkarīgi kurā datumā tajā gadā tā 

tiek samaksāta (ja reģistrēsies novembrī-decembrī, Tava licences gada maksa būs derīga arī uz nākošo gadu). 

Informācijai: uz katru nākošo gadu licences gada maksa ir 10,-Ls. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu kontaktēties ar Latvijas tenisa savienību: tālrunis 67752121, e-pasts: 

tennislatvia@gmail.com, mob.tālrunis: 26369338 (Zane) 

Reģistrācija uz sacensībām. 

LTS sacensību kalendārs ir publicēts LTS mājas lapā sadaļā „sacensības”. Jums noteikti interesēs jauniešu 

sacensības, tādēļ kalendārā labajā pusē izvēlieties sadaļu „jaunieši”. Tur variet apskatīt sacensības pa mēnešiem 

un iepazīties ar konkrēto sacensību nolikumu. Visa gada sacensību klanedāru PDF formātā vari apskatīties lapas 

augšējā daļā.  

Lai reģistrētos sacensībām: 

1. Ieej savā spēlētāja profilā caur "Pieslēgties",  
2. Ej uz sadaļu "Sacensības", 
3. Izvēlies sacensības, kurās vēlies piedalīties,  
4. Spied uz "Nolikums", 
5.  Nolikuma augšā ir sarkana poga "Pieteikties", spied uz tās.  
6. Tu esi pieteicies sacensībām, ja parādās poga "Atteikties" un Tev ir pienācis apstiprinājuma e-pasts. 

Lai atteiktos no sacensībām: 

1. Ieej savā spēlētāja profilā caur "Pieslēgties",  
2. Ej uz sadaļu "Sacensības", 
3.  Izvēlies sacensības, kurās vēlies piedalīties,  
4. Spied uz "Nolikums", 
5. Nolikuma augšā ir sarkana poga „Atteikties”, spied uz tās. 
6. Tu esi atteicies no sacensībām. 

Lūdzu ievēro, ka sistēma Tevi atpazīs tikai tad, ja būsi iegājis sistēmā caur savu spēlētāja profilu. 

Lūdzu iepazīsties arī ar sacensību un tenisa noteikumiem, tajos ir arī aprakstīts, gan sacensību kārtība, gan tas kā tiek veidots 
reitings Latvijā, gan arī, kad ir pēdējais laiks atteikties no sacensībām! 

Ja vēlies piedalīties starptautiskās sacensībās, Tev ir jāreģistrējas savam unikālajam IPIN numuram (vairāk informācijas par IPIN 
numuru https://ipin.itftennis.com/index.asp?referrerid=4), iepazīsties ar reģistrācijas procesu www.tenniseurope.org mājas lapā 
Junior tour sadaļā „reģistrācija un atteikšanās no sacensībām”(Entriesandwithdrawal). 

Vēlam veiksmi turpmākajos startos!  LTS 
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