
 

U10 tenisa Galvenā tiesneša darbi pirms, pēc un sacensību laikā. 

✓ Galvenajam tiesnesim ir piešķirta U10 tenisa mājas lapā lietotājvārds un parole ar 

kuru tiek veiktas visas pirms sacensību organizatoriskās darbības. 

✓ Mēnesi pirms sacensībām ir jāaizpilda elektroniskais Nolikums. Pirms Nolikuma 

aizpildīšanas ir jāveic aprēķini par dalībnieku skaita ierobežojumu pamatojoties uz 

kluba atvēlēto laiku un kortu skaitu. 

✓ Kad beidzas pieteikšanās uz sacensībām, ir jāveic izloze. Pirms izlozes veikšanas ir 

jādzēš no saraksta dalībnieki, kas atteikušies pēc pieteikšanās slēgšanās, kā arī 

jāpiešķir WC, ja tāds ir paredzēts organizatoriskā kluba bērniem. 

✓ Blakus rediģēšanas pogu panelim ir izlozes parole – ciparu kombinācija, kuru 

jāiekopē, tad jāatver dalībnieku saraksts un jānospiež uz aktīvo linku – „Sacensību 

organizatoriem”, kur jāievada parole un jāspiež „ Izlozēt”: 

 
 

✓ Jāizveido paredzētos tabulu veidus - Round Robin tabulās: 

 
✓ Jāizdrukā: 

1) dalībnieku saraksts – Dalībnieku sarakstā jāuzspiež poga “Drukāt” 

2) Tabulas ko stiprināt pie informācijas dēļa un laukuma tiesnešiem apakšgrupa un 

spēļu secība (otrā ikona, kur tika izveidotas tabulas)  

3) spēļu protokoli (atrodami sadaļā Sacensības - Sacensību organizācija – 

Dokumentācija) 

 

✓ Pirms uzsākt sacensības jāpārliecinās vai visi dalībnieki ir atnākuši. Ja kāds ir 

atteicies pēc izlozes un tabulu izdrukas, tad var izdzēst dalībnieku no saraksta un 

pārveidot tabulas, ja nav to laika vairs darīt, tad ir jākonstatē, vai dalībnieka 

izņemšana būtiski ietekmē spēļu skaitu, ja jā, tad pašrocīgi ar roku ir jāpārvieto kāds 

dalībnieks uz citu apakšgrupu, kā piemēram atteicās dalībnieks no apakšgrupas kur 

bija 3 dalībnieki un jāpaņem pirmais dalībnieks no apakšgrupas kur ir 4 dalībnieki. 



 

 

✓ Pirms sacensībām jāpārliecinās vai ir viss nepieciešamais inventārs: 

1)dēlīši, pildspalvas tiesnešiem, 

2)līmlentas attiecīgā daudzumā + mērlentas, 

3)mini tenisa tīkli red grupām, un vēlams būtu sagatavot mini tīklu numurāciju, 

4)bumbu skaits,  

5)balvas par dalību un godalgoto vietu balvas 

 

✓ sameklēt sertificētus laukuma tiesnešus un dot norādījumus par ierašanās laiku uz 

sacensībām 

✓ Sacensību dienā jāierodas ātrāk un ar laukuma tiesnešu palīdzību ir jāiekārto korti 

(jāsalīmē līnijas, jāizliek mini tenisa tīkli). 

✓ Uz laukuma jāsasauc visi dalībnieki un jāveic īss noteikumu apraksts līdz cik 

punktiem būs jāspēlē, kortu kārtība utt. Visi neskaidrie jautājumi tiek risināti pie 

galvenā tiesneša.   

✓ Tālāk bērnus sadala un izsauc pa apakšgrupām un nodod attiecīgajam laukuma 

tiesnesim. 

✓ Sacensību norises laikā ir jākontrolē sacensību gaita: 

1) jāpārbauda vai tiesnešiem ir atbilstošs apģērbs 

2) jārisina konflikti ar vecākiem un jābrīdina tos, ka nevar iejaukties laukuma tiesnešu 

darbā. Ja skatītājiem ir aizdomas vai sūdzības, ka tiesneši kaut ko bieži jauc spēlē ir 

jāiet un jāpavēro spēle 

3) jāpārbauda laukuma tiesnešu tabulu pierakstus. Jāpārbauda laukuma tiesnešu 

vienādo rezultātu aprēķinus par apakšgrupu vietām. Jāregulē kādā veidā tiesneši 

tiesās vietas par spēlēm.  

4) jāregulē lai katram tiesnesim būtu bijusi vismaz 20min pauze pusdienām, ja tādas 

ir nepieciešamas. Jāregulē un jāveic tiesneša apmaksa.  

5) jāievēro principi, ka parasti labākie tiesneši tiesā pirmos laukumus kuri ir tuvāk 

skatītājiem un spēles par pirmajām vietām. Ja ir iespējas, tad skatīties finālus.  

6) jāapbalvo dalībnieki.  

 

✓ Pēc sacensībām jāpaņem visi laukuma tiesnešu spēļu protokoli un jāglabā 2 

nedēļas. 

✓ Jāaizpilda elektroniski visas tabulas tajā pašā dienā vai pirmajā darba dienā pēc 

sacensībām.  

Ņemiet vērā sekojošas tabulas plānojot sacensību ilgumu: 

 

 Red 1 spēle – 15min 

Orange spēle – 20min 

Green spēle – 30min 

 

3 apakšgrupā – 3spēles 

4 apakšgrupā – 6spēles 

5 apakšgrupā – 10 spēles 

6 apakšgrupā – 15 spēles 

 


