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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. 

Tenisa sacensības notiek pielāgojot LTS sacensības noteikumus U10 tenisa sacensību 

programmas idejai ņemot vērā ITF (International Tennis Federation) ieteikumus U10 tenisa 

programmas attīstībā.   

U10 tenisa sacensību noteikumos iekļauti galvenokārt tie sacensību noteikumi, kuri ir pielāgoti 

U10 tenisa sacensību programmai un atšķiras no LTS junioru sacensību noteikumiem. Pārējie 

noteikumi, kuri nav atrunāti šeit, ir atrodami LTS izstrādātajos junioru sacensību noteikumos.  

"U10 Teniss" ir starptautiskās tenisa federācijas (ITF) un Latvijas Tenisa Savienības (LTS) tenisa 

programma, kas ir paredzēta bērniem vecumā no 5-10 gadiem. 

Atšķirība no lielā tenisa ir tāda, ka "U10 teniss" ir piemērots bērniem atbilstoši viņu fiziskajām 

prasmēm un iespējām attiecīgajā vecuma posmā. Mazāki tenisa laukuma izmēri ļauj bērnam 

vieglāk paspēt uz bumbām, kas savukārt paildzina bumbiņas izspēles laiku, tādejādi padarot 

spēli daudz interesantāku. Mīkstākas un vieglākas bumbas padara bumbiņas atlēcienu zemāku 

un bumbiņas lidojumu lēnāku, kas savukārt bērnam ļauj saglabāt lielāku sitienu kontroli pār 

bumbiņu. 

"U10 tenisā" ir paredzēti 3 līmeņi – Red (U8), Orange (U9) un Green (U10) līmenis. Šie līmeņi 

nodrošina pakāpenisku bērna attīstību tenisā līdz kamēr bērns ir gatavs spēlēt lielajā tenisā 

(U12) ar regulārajām bumbām. 

LTS sacensību noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un Jūsu pienākums ir regulāri 

ar tiem iepazīties, savukārt LTS pielietojot dažādu saziņu formu informēt par būtiskākajām 

izmaiņām noteikumos. 
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SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAS NOTEIKUMI 

 
LTS, U10 tenisa sacensības organizē klubi, kuri ir reģistrēti LTS un nomaksājuši ikgadējo LTS 

klubu biedru maksu. 

Sacensības var notikt vienā laika periodā vienai vecuma grupai vai vairākām vecuma grupām. 

Vienas vecuma grupas sacensības nedrīkst notikt vienā laika periodā. 

Vecuma grupas: bērni – U8, U9, U10 (meitenes un/vai zēni) 

1.SACENSĪBU KALENDĀRS 

Sastādot U10 tenisa kalendāru tiek iekļauti tie tenisa klubi, kas ir rīkojuši iepriekšējā gadā U10 

turnīrus. Ja kāds cits klubs, kas ir LTS biedrs vēlas rīkot sacensības, tad sākumā tiek dots 

organizēt ne vairāk kā 1 sacensības katrā vecuma grupā (ar izņēmumiem), ja ir brīvi datumi un 

sacensību kalendārs nav pārblīvēts, kā arī ņemot vērā bāzes lielumu un laukumu skaitu. 

Sacensību skaits katrā grupā un organizēšanas noteikumi tiek atjaunoti katru gadu pirms 

nākamā gada kalendāra sastādīšanas un tiek nosūtīts sacensibu organizatoriem uz e-pastu kopā 

ar provizorisko kalendāru. 

Sacensību kalendārs tika sastādīts vadoties pēc šadiem principiem: 

Varianti Tenisa laukuma skaits Sacensību skaits gadā 

A variants 0 slēgto un vismaz 4 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2 

B variants 1 slēgtais un vismaz 2 atvērtie Red-1, Orange-1, Green-1 

C variants 2 vai vairāk slēgtie un vismaz 2 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2 

D variants 3 slēgtie un vismaz 3 atvērtie  Red-4, Orange-4, Green-4 

 

Ja kāds klubs nebūs apstiprinājis piešķirtos sacensību datumus 15 dienu laikā pēc provizoriskā 

kalendāra izsūtīšanas, tad šie datumi tiks piedāvāti rīkot citiem klubiem, kas izteica vēlēšanos 

organizēt papildus sacensības. 

Sacensību atcelšanas gadījumā sacensības var tikt pārceltas uz citiem datumiem. 

Papildus sacensības klubam var piešķirt U10 tenisa programmas vadītāja, ja redz 

nepieciešamību pēc papildus sacensībām U10 tenisa programmas mērķu īstenošanai 

Kalendāru jāsaliek tā, lai vienas vecuma grupas sacensības nepārklātos 1 nedēļas nogalē, ja ir 

tabulā paredzēts uzņemt vairāk kā 8 dalībniekus. 

 

Klubiem kam ir vairāk kā 3 tenisa laukumi un kas spēj uzņemt lielu dalībnieku skaitu Orange 

(U9) un Green (U10) vecuma grupās, tiem var pienākties dažādas priekšrocības un tikt 

piešķirtas vairāk sacensību nekā ir noteikts sacensību noteikumos. 
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2.SACENSĪBU ORGANIZATORS 

Sacensību organizators ir tas, kas oficiāli organizē U10 sacensības, kas ir iekļautas U10 tenisa 

sacensību kalendārā. 

Sacensību organizators ir juridiska organizācija, kas ir Latvijas tenisa savienības biedru sarakstā 

un kas maksā gada biedra naudu. 

Sacensību organizators uz katrām sacensībām nosaka galveno tiesnesi, kas ir atbildīgs par 

konkrētām sacensībām. Galvenā tiesneša vārds tiek publicēts sacensību kalendārā un nolikumā.  

Juridiskā persona var rīkot sacensības dažādās tenisa bāzēs, bet atļauto sacensību skaits gadā 

summēsies kopā. Sacensības drīkst organizēt arī jebkura cita juridiska persona, kurai nav sev 

piederošas tenisa bāzes. Tādos gadījumos ar tenisa bāzi ir jānoslēdz līgums, kurā jāiekļaut 

punkts, ka attiecīgajā gada periodā juridiskā persona, kam pieder tenisa bāze, atdot pilnībā vai 

daļēji savas tiesības organizēt sacensības citai juridiskajai personai. Katru gadu šāds līgums ir 

jāatjauno. 

3.SACENSĪBU GALVENAIS TIESNESIS UN PIENĀKUMI 

3.1. Apraksts 

Katrām sacensībām tiek noteikts galvenais tiesnesis, kas atbilst U10 tenisa galvenā tiesneša 

noteikumiem un ir tiesīgs organizēt sacensības. Galvenajam tiesnesim ir jābūt publicētam U10 

tenisa mājas lapas - Galveno tiesnešu sarakstā.  

Galvenais tiesnesis atbild par kārtību sacensību laikā, atrodas sacensību vietā vai nozīmē citu 

personu, kura viņu aizvieto. Ievēro LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu. 

Cieši sadarbojas ar sacensību organizatoru. 

Sacensību galvenais tiesnesis var būt persona, kas ir vismaz 18 gadu veca, ir nolicis U10 tenisa 

noteikumu eksāmenu un praksi, kā arī atbilst vienam no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem: 

• U10 tenisa galvenā tiesneša sertifikāts, kas iegūts līdz 2014.gada 1.janvārim; 

• A vai B kategorijas tiesnešu sertifikāts (www.lts.lv), kas iegūts sākot no 

2014.gada 1.janvāra / Ir bijis vai ir LTS aktīvs spēlētājs. 

• Sacensību galvenie tiesneši, kas līdz 2012.gada martam bija notiesājuši vismaz 

vienas U10 tenisa sacensības. 

Nolikumā norādītais sacensību Galvenais tiesnesis var tikt nomainīts tikai ar citu sertificēto 

tiesnesi, par to savlaicīgi brīdinot U10 tenisa administratoru, lai var veikt izmaiņas Nolikumā. 

Nesaskaņota galvenā tiesneša maiņa tiks uzskatīta kā sacensību organizatora pārkāpums. 

Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas 

neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību 

organizācijas kontroles atbildīgo personu.  
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3.2. Laukuma tiesneši 

Sekojot dalībnieku skaita reģistram galvenajam tiesnesim savlaicīgi ir jānoorganizē sertificēti  U10 

Laukuma tiesneši. Laukuma tiesnešiem ir jābūt publicētiem U10 tenisa mājas lapas – U10 tenisa 

laukumu tiesnešu sarakstā. Galvenais tiesnesis brīvi izvēlas no tiesnešu saraksta, kuri palīdzēs 

tiesāt sacensības vai arī Laukuma tiesneši paši var pieteikties uz sacensību tiesāšanu.  

Sacensības nedrīkst tiesāt nesertificēti laukuma tiesneši, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts kā 

sacensību organizatora pārkāpums. Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās 

sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir 

savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību organizācijas kontroles atbildīgo personu. 

U10 tenisa – Laukuma tiesneša definīcija un pienākumi krasi atšķiras no LTS junioru sacensību 

noteikumiem!  

Red (U8) un Orange (U9) – vecuma grupām Laukuma tiesnesis ir obligāts.  

Green (U10) vecuma grupai – nodrošināt minimums 1 laukuma tiesnesi sacensībām. Ja tenisa 

bāzē ir 3 un vairāk laukumi vai arī laukumi neatrodas viens otram blakus un tos nav iespējams 

vienlaicīgi pārredzēt un kontrolēt sacensību spēļu gaitu. Uz katriem 3 laukumiem vajag paredzēt 

1 galvenā tiesneša palīgu, kurš nepieciešamības gadījumā var veikt Laukuma tiesneša funkcijas. 

3.3. Sacensību nolikums 

Sacensību nolikums jāaizpilda elektronsiki vienu mēnesi pirms sacensībām. Ja sacensību 

nolikums nav iesniegts norādītajā laikā, tad sacensības var tikt izņemtas ārā no kalendāra bez 

brīdinājuma.  Pirms Nolikuma aizpildīšanas ir jāveic aprēķini par dalībnieku skaita ierobežojumu 

pamatojoties uz kluba atvēlēto laiku un kortu skaitu. 

3.4. Dalības maksa 

U10 tenisa sacensību grupām ir noteikta maksimālā dalības maksa: 

Red (U8) - līdz 20 Eur (ziemā un vasarā) 

Orange (U9) - līdz 25 Eur (ziemā un vasarā) 

Green (U10) - 

līdz 25 Eur/1diena (vasarā un ziemā), 30 Eur/2dienas (vasarā un ziemā) 

Ja sacensības nav iespējams pabeigt laikapstākļu dēļ noteiktajā laikā, turnīra spēļu rezultāti tiek 

ieskaitīti sistēmā. Ja spēlētājs nav izspēlējis nevienu spēli, organizatoram ir jāatgriež dalības 

maksa, ja tā ir tikusi samaksāta iepriekš vai jāatgriež daļēji, ja sacensības tika iesāktas! 

3.5. Medicīnas personāls 

Sacensībās virs 100 dalībniekiem, kas vienlaicīgi atrodās sacensību bāzē un piedalās sacensībās 

vēlams nodrošināt ar medicīnas māsu vai fizioterapeitu. Citos gadījumos, kad nav medicīnas 

personāla, tad galvenais tiesnesis  ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu traumu un citu 

bērnu veselības pasliktināšanās gadījumos. Galvenajam tiesnesim ir ieteicams iziet sertificētus 

Pirmās palīdzības kursus. 

  

https://u10teniss.lv/?cat=sacensibas&sec=55
https://u10teniss.lv/?cat=sacensibas&sec=55
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3.6. Bumbas 

Uz katru turnīru vēlams nodrošināt visai vecuma grupai jaunas bumbas. Uz katru spēli nav 

jāmaina bumbas.   

3.7. Laukumi 

Tiek nodrošināts sacensību nolikumā uzrādītais minimālais laukumu skaits izņemot gadījumus: 

• ja sacensības notiek 2 dienas, tad otrajā dienā var būt mazāks laukumu skaits, 
• ja sacensībās piedalās vairākas vecuma grupas vienā dienā, tad pieejamais laukumu 

skaits vienai vecuma grupai varētu periodiski mainīties dalot laukumus ar citām vecuma 
grupām. 

3.8. Spēļu sākums 

Spēļu sākums notiek ne vēlāk par plkst. 19:30 un ne agrāk par plkst.9:00. Gadījumā, ja 

organizators vēlas uzsākt sacensību spēles agrāk vai vēlāk par iepriekš noteiktajiem laikiem, tad 

par to jāvienojas individuāli ar katru spēlētāja pārstāvi. 

3.9. Atbildība 

Ja galvenais tiesnesis nav izpildījis kādu no augstāk minētajiem noteikumiem vai, ja LTS ir 

saņēmusi sūdzību par sacensību organizatoru vai organizēšanas gaitu, ja nav ievēroti LTS 

sacensību noteikumi, LTS patur sev tiesības lemt par organizatora nākošo tuvāko sacensību 

atcelšanu. 

3.10. Wild Card (piedalīšanās karte/ielūgums uz sacensībām) 

Sacensību organizatori WC var piešķirt sava kluba spēlētājam, ja tas nav iekļuvis sacensībās 

ierobežotu dalībnieku skaita dēļ.  

Spēlētājam, kuram tiks piešķirts WC, ir jābūt reģistrētam uz konkrētajām sacensībām kā arī viņš 

ir jāinformē par WC piešķiršanu. Ja WC sacensībās netiek piešķirtas, tad sacensībās dalībnieki 

tiek pielaisti parastajā kārtībā- pēc reģistrācijas laika. 

WC sacensībās tiek piešķirtas sekojoši: 

8-15 dalībnieki sacensībās - 1 WC 

16-23 dalībnieki sacensībās - 2 WC 

24-31 dalībnieki sacensībās - 3 WC 

32 un vairāk dalībnieki sacensībās - 4 WC 

Ja sacensībās dalībnieku skaits nav ierobežots, WC netiek piešķirtas un uz sacensībām tiek visi 

dalībnieki, kas ir savlaicīgi pieteikušies uz sacensībām.  

Dalībniekam ir tiesības izmantot WC sava kluba rīkotajās sacensībās arī tādā gadījumā, ja viņš ir 

ticis spēlēt iepriekšējās sacensībās ar ierobežotu dalībnieku skaitu ar nosacījumu, ka viņš ir 

reģistrēts profilā pie tā paša kluba jeb organizatora, kas rīko sacensības. 
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4.SACENSĪBU DALĪBNIEKI 

4.1. Sastāvs 

LTS, U10 tenisa sacensībās drīkst piedalīties Latvijas Republikas vai ārzemju dalībnieki tikai tad, 

ja ir saņemta vai pagarināta LTS licence. 

4.2. Licence 

LTS licenci var saņemt reģistrējoties U10 tenisa mājas lapā.   

Reģistrējot dalībniekus ir jāuzrāda klubs un sertificēts treneris. Jāņem vērā, ka kluba un trenera 

maiņa var notikt tikai 1 reizi gadā no brīža kad spēlētājs ir reģistrēts vai attiecīgi nomainīts 

klubs/treneris. 

4.3. Vecuma grupas un ierobežojumi 

2023.gada sacensībām var pieteikt dalībniekus sekojošās vecuma grupās (vērā netiek ņemts 
dzimšanas mēnesis): 
Red grupa (U8) - 2015.g. dzimušie un jaunāki 
Orange grupa (U9) - 2014.g.dzimušie  

Green grupa (U10) – 2013.g.dzimušie  

Reģistrējoties sistēmā dalībnieks automātiski tiek ielikts attiecīgajā vecuma grupā ņemot vērā 

bērna dzimšanas gadu (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā). Ja atteicīgajam dzimšanas 

gadam nav atļauts vēl pāriet uz vecāku grupu, tad pāreja uz vecāku sacensību grupu var notikt 

tad, ja ir uzkrāta noteikta sacensību pieredze attiecīgajā vecuma grupā vai ir pienācis attiecīgais 

vecuma grupas nepieciešamais vecums. Kopējais spēļu skaits, lai pārietu uz nākamo līmeni 

2023.gadā ir 60 spēles vai 30 spēles*.  

Katrā līmenī sasniedzot noteikto spēļu skaitu spēlētājs var turpināt spēlēt esošajā līmenī vai 

pāriet uz nākamo. Pārejot uz nākamo līmeni iepriekšejā līmenī atgriezties vairs nav atļauts 

izņemot Green grupu, kur var spēlēt paralēli gan Green gan U12 vecuma grupas turnīros. 

Green grupas spēlētāji nospēlējot 30 spēļu skaitu var spēlēt 2 grupās vienlaicīgi, gan pie Green 

grupas, gan pie U12 vecuma grupas. 

 

U12 grupas sacensībās var piedalīties: 

• visi 2011. un 2012.gadā dzimušie bērni; 

• 2013.un 2014.gads kas ir nospēlējuši 60 spēles "Green" grupas līmeņa 

sacensībās / 30 spēles* 

2015.gads un jaunāki spēlētāji pie U12 grupas spēlēt nevar! 

 

 

* 30 spēles - ar LTS licencēta trenera iesniegumu U10 tenisa komisijai, kur attiecīgais spēlētājs ir 

guvis augstu spēļu procentuālo attiecību – uzvarētas spēles : nospēlētās spēles.  
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Green grupas spēlētājiem spēlējot pie U12 vecuma grupas ir sacensību ierobežojums: 

• 8 sacensības gadā - 2014.gadā dzimušie (9-gadīgie) + 4 sacensības ja sasniedz 

Top20 + 4 sacensības pie U14, ja sasniedz Top10 

• Neierobežots sacensību skaits gadā - 2013.gadā dzimušie (10-gadīgie) 

4.4. Pienākumi 

Sacensību laikā ievērot LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu  

(skat.Pielikums nr.3). 

4.5. Nosacījumi  

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

vairākām vecuma grupām un sacensību datumi pārklājās.  

Dalībnieks nedrīkst piedalīties vienlaicīgi (datumi no/līdz) vairākās LTS sacensībās Latvijā, 

izņemot gadījumus, kad spēlētājam jāturpina iepriekšējās sacensības, kuras tika pārtrauktas 

neparedzētu vai citu apstākļu dēļ. 

4.6. Pieteikšanās un pamatsastāvs 

U10 Tenisa visu dalībnieku reģistrācija notiek caur interneta tiešsaites sistēmu. 

Kad pieteikšanās ir noslēgusies un ir piešķirti wc, ja tādi ir paredzēti, tad sacensību galvenais 

tiesnesis veic izlozi. Pēc izlozes neviens dalībnieks vairs netiek pieņemts izņemot gadījumus, ja 

kāds saslimst un spēlētājs tiek aizvietots ar licencētu U10 spēlētāju, kas ir tiesīgs piedalīties 

attiecīgajās vecuma grupas sacensībās. 

Ja dalībnieku skaits kāda no grupām ir mazs (2-4 spēlētāji) Red (U8) un Orange (U9) grupā, tad 

galvenais tiesnesis zēnus un meitenes drīkst likt kopā vienā sacensību tabulā. 

4.7. Izmaiņas pamatsastāvā un sacensību tabulu korekcijas  

Ja kāds no pamatsastāva dalībniekiem neierodās uz sacensībām un:  

• ja nav rezervistu ko likt vietā, tad jāpārveido apakšgrupu tabulas, tā lai lielākajai daļai 

bērnu tiktu nodrošināts līdzīgs spēļu daudzums,  

• Ja dalībnieka neierašanās īpaši neietekmē spēļu daudzumu, tad tabulas var atstāt kā ir 

un dalībniekam piešķirt automātisko zaudējumu - o/o; 

4.8. Dalībnieku ierobežojums uz zvaigznes atzīme 

Noteikums par ierobežotu dalību sacensībās, ja ir ierobežots sacensību dalībnieku skaits. 
Ja pēc kārtas divas (2) kalendārās sacensības vienai vecuma grupai ir ar ierobežotu dalībnieku 
skaitu, tad bērnu varēs pieteikt dalībai tikai uz vienām sacensībām, bet otrajās sacensībās uz 
kurām viņš tiks pieteikts, viņš parādīsies kā rezerves spēlētājs ar īpašu atzīmi zvaignes formā. 
Rezerves spēlētājam būs iespēja pretendēt uz dalību sacensībās, ja uz sacensībām nebūs 
pieteicies pilns dalībnieku skaits. 
 
Savukārt, ja starp divām kalendārajām sacensībām ar ierobežojumu būs starpā sacensības bez 
ierobežojuma, tad tie bērni, kuri būs pieteikušies uz pirmajām sacensībām ar ierobežojumu, 
varēs pieteikties arī uz nākamajām sacensībām ar ierobežojumu. Ja dalībnieks otrajās 
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sacensībās parādīsies rezervistu sarakstā, tad viņam būs iespēja pretendēt uz dalībnieku vietu 
sacensībās, ja uz sacensībām nebūs pieteicies pilns dalībnieku skaits. 
 
Ja dalībnieks ir pieteikts 2 sacensībām pēc kārtas ar ierobežotu skaitu un pirmajās sacensībās 
viņš netiek un paliek rezervistos, tad nākamajās sacensībās zvaigznīte tiks noņemta līdz ko tiks 
ievietoti pirmo pieteikto sacensību rezultāti.  
 

4.9. Atteikšanās  

Kamēr nav slēgta pieteikšanās, dalībnieku var atteikt u10 tenisa mājas lapā, tādā pašā veidā kā 

pieteica dalībnieku uz sacensībām norādot licences numuru un kontakttelefonu ar kuru tika 

pieteikts uz sacensībām. 

Pēc pieteikšanās slēgšanās dalībnieks nevar U10 sistēmā elektroniski atteikt dalību. Ja galvenais 

tiesnesis vēl nav veicis izlozi, tad atteikt dalību bez soda punktiem var savlaicīgi informējot 

galveno tiesnesi rakstiskā veidā sūtot ziņu uz nolikumā norādīto galvenā tiesneša 

kontaktnumuru. Ja atteikšanās no dalības notiek pēc izlozes, galvenais tiesnesis par to piešķir 

soda punktus. 

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 vai fizioterapeits, bet ja tāda nav, tad galvenais tiesnesis un dalībnieka pārstāvis vai 

dalībnieks. Šajā gadījumā netiek piešķirti soda punkti. Pārējos gadījumos soda punkti tiek 

piešķirti. 

4.10. Rezervistu saraksts 

Dalībniekam, kurš nav iekļuvis sacensību pamatsastāvā un pēc izlozes veikšanas vēl joprojām 

atrodas rezervistu sarakstā ir iespējā piedalīties sacensībās, ja kāds pamatsastāva dalībnieks 

atsaka savu dalību pēc izlozes veikšanas. Par to ka rezervistam ir iespēja piedalīties sacensībās 

informē galvenais tiesnesis telefoniski. Galvenajam tiesnesim piedāvājums rezervistiem jāizsaka 

tādā secībā, kāda ir rezervistu secība pēc pieteikšanās laika.  

4.11. Atpūta starp spēlēm 

Ja spēlētājam vienā dienā ir vairākas spēles var pieprasīt minimālo atpūtu. 

Red (U8) un Orange (U9) grupā (Viena spēlē - ”tie break” sets līdz 11punkti): 

a) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas – 5 minūšu atpūta 

b) ja ir nospēlētas 3 spēles pēc kārtas bez pieprasītas atpūtas – 15 minūšu atpūta 

Green (U10) grupā (Vienas spēles formāts – 1sets līdz 4 geimi): 

a) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas vai ja ir nospēlēta 1 spēle, kuras ilgums bija vairāk kā 

(1) stunda – 30 minūšu atpūta 

b) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas vai ja ir nospēlēta 1 spēle, kuras ilgums bija vairāk kā 

(1,5) stunda - 30 minūšu atpūta 
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5.SACENSĪBU TABULAS 

5.1. Izloze 

Var veikt divus dažādus izlozes veidus: elektroniskā izloze un publiskā izloze. Gadījumos, ja 

tehnisku iemeslu dēļ nevar veikt elektronisko izlozi, tad veic publisko izlozi.  

1)Elektroniskā izloze - sacensību dalībnieku izloze, kuru veic elektroniski izveidota sistēma 

automātiski piešķirot katram dalībniekam savu izlozes numuru.  

2)Publiskā izloze - sacensību izloze tiek veikta sacensību dienā uz vietas visu dalībnieku 

klātbūtnē. 

Nav atļauts pēc izlozes dalībniekus mainīt vietām ieliekot citā apakšgrupā, izņemot gadījumus, 

ja kāds dalībnieks nav ieradies uz sacensībām un ir jāveic tabulu korekcijas nodrošinot lielākajai 

daļai dalībnieku līdzīgu spēļu daudzumu.  

5.2.Tabulu veidi 

Sacensību pirmajā kārtā ir jāizmanto "Round Robin" sacensību tabulas, kur spēlētājs spēlē 

apakšgrupā ar katru spēlētāju. Otrajā kārtā var izmantot gan “Round Robin”, gan tīkla/sieta 

metodiku. Dubultspēlēs pirmajā kārtā var arī būt tīkla sistēma ar noteikumu, ka katram pārim 

tiks nodrošinātas vismaz 3 spēles. 

Atkarībā no vecuma grupas galvenais tiesnesis izvēlas attiecīgu tabulu veidu ņemot vērā 

vecuma grupu un pieļaujamo maksimālo spēļu daudzumu dienā.  

U10 tenisa tabulas ir izstrādātas tā, lai bērniem nodrošinātu minimālo spēļu skaitu un 

nepārsniegtu maksimālo spēļu skaitu. 

5.3. Sacensību rezultātu tabulas 

Sacensību organizatoriem turnīra laikā jānodrošina dalībniekiem un skatītājiem regulāri 

papildinātas un aizpildītas sacensību tabulas pieejamā vietā. 

Sacensību rezultātu tabulas jāpublicē 2 darba dienu laikā pēc sacensību noslēgšanās. 

Pretenzijas par rezultātu pareizību tiek pieņemtas 5 darba dienu laikā pēc turnīra rezultātu 

publicēšanās. 

5.4. “Round Robin” rezultātu aprēķināšanas metodes 

Round Robin rezultātu aprēķināšanas metodes pie vienāda punktu skaita apakšgrupās atšķiras 

ar LTS jauniešu Round Robin tabulu aprēķinu metodēm. U10 tenisa aprēķināšanas metodes 

skatīt - Pielikumā nr.4 
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6.SPĒĻU FORMĀTS 

6.1.Punktu skaitīšana 

Galvenais tiesnesis pirms spēles nosaka punktu skaitīšanas metodi. Tabulā ir aplūkojamas 

ieteicamās punktu skaitīšanas metodes.  

Grupa Punktu skaitīšanas metodes 

Red 
"Tie break" līdz 7punktiem 
"Tie break" līdz 11punktiem 

Orange 

"Tie break" līdz 7 punktiem 

"Tie break" līdz 11 punktiem 

2 "Tie break" līdz 7 punktiem, 3 izšķirošais līdz 7 punktiem 

Green 

Viens sets līdz 4 geimiem, pie rezultāta 4:4 "Tie break" līdz 7 punktiem 
Geimus pie rezultāta 40:40 var spēlēt: 
1)standartā ar vairāk un mazāk punktu izspēli, 
2)pēc no ad sistēmas, kad pie rezultāta 40:40 tiek izspēlēts izšķirošais punkts, kas uzvar 
punktu, tas uzvar geimu (spēlē pie: liela dalībnieku skaita, ierobežota laika perioda, 
dubultspēles) 

 

Pirmajā kārtā un otrajā kārtā punktu skaitīšanas metode var atšķirties. Punktu skaitīšanas 

metodes izvēlē kalpo šādi faktori: 

• Dalībnieku skaits. Ja ir liels dalībnieku skaits, tad pirmajā kārtā var būt izvēlēts garāka 

formāta spēles, nekā otrajā kārtā, 

• Mainīgie laika apstākļi (var saīsināt spēles formātu, ja līst lietus, u.c.), 

• Spēļu daudzums vienam spēlētājam, 

• Sacensībām atvēlētais laiks un kortu skaits. 

Sacensību galvenais tiesnesis var sacensībām pielāgot citu skaitīšanas metodi, gadījumos, kad 

dalībnieku skaits ir mazs, piemēram, padarot Red grupas spēli garāku un liekot spēlēt 2 “tie 

break” setus, vai arī Green grupā vienspēles spēlēt 1 setu līdz 6 geimi. 

6.2.Minimālais un maksimālais spēļu daudzums dienā 

Ja ir vairāk kā 5 dalībnieki, tad sacensību organizatoram ir jānodrošina katram spēlētājam 

minimums Red, Orange grupā - 4 spēles, Green grupā – 3 spēles.  

Red un Orange grupai spēļu maksimums ir 6 spēles vai 8 spēles, ja spēlē saīsināto “tie break” 

līdz 7 punkti. Green grupai maksimāli 5 spēles dienā vai 6 pēc “no-ad” skaitīšanas sistēmas.  
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Galvenais tiesnesis var izlemt vai sacensības tiks vai netiks izspēlētas par visām vietām, 

nodrošinot spēļu minimumu. 

Grupa 
Spēļu skaits dienā 

1 dalībniekam 
Sacensību 

dienas 

Red (U8) 4-8 1 

Orange (U9) 4-8 1 

Green (U10) 3-5 (6) 1-2 

  

7.REZULTĀTI 

 

U10 tenisa programmā nav paredzēta reitinga. Tiek veikta visu spēļu rezultātu apkopojums un 

statistika.  

7.1.Gada spēlētājs 2023 

Katra gada beigās, katrā vecuma grupā tiek noteikts gada spēlētājs vadoties pēc uzvarēto un 

nospēlēto spēļu procentuālās attiecības. 

Kritēriji gada spēlētāja noteikšanā: 

• Tekošajā gadā minimālais uzvaru skaitu grupā ir: Red-25, Orange-25, Green-25, 

• Tiek ņemti vērā tikai rezultāti un uzvaras, konkrētajā gadā, 

• Ja bērns savāc nepieciešamās uzvaras un pamet atbilstošo grupu pirms gada 

beigām, viņš tik un tā var pretendēt uz gada spēlētāju balvām attiecīgajā grupā, 

• Ja viens spēlētājs ir labākais 2 grupās vienlaicīgi, tad balvas tiek piešķirtas tikai 

vienā grupā - augstākajā vecuma grupas līmenī, līdz ar to zemākajā līmenī uz 

balvām pretendē 2.labākais spēlētājs, 

• Uz gada spēlētāja balvām var pretendēt bērni, kas ir Latvijas pilsoņi/nepilsoņi, 

• Ja bērns ir piedalījies sacensībās vismaz 3 dažādos klubos, 

• ārzemju turnīri netiek ņemti vērā. 

8.CITI NOTEIKUMI 

8.1.Sacensību noteikumi ārzemniekiem 

Ārzemniekiem ir tādi paši noteikumi, kā Latvijas spēlētājiem. Vecuma grupa kurā būs 

ārzemniekam jāspēlē tiks piešķirta automātiski ņemot vērā dzimšanas gadu. 

Ārzemju spēlētāji arī var iesūtīt atbilstošus ārzemju turnīru rezultātus attiecīgajā grupā, lai 

varētu rezultātus pieskaitīt pie rezultātu apkopojuma. 

Lai piedalītos Latvijas  "U10 tenisa" oficiālajās sacensībās ir jāiegādājas U10 tenisa licence. 

Ja sacensībās ir ierobežots dalībnieku skaits, tad ārzemnieku skaits arī var tikt ierobežots. Uz 8 

bērniem 2 ārzemnieki. 
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8.2.Sacensību noteikumi spēlējot Latvijas spēlētājiem ārzemēs 

U10 tenisa programmas rezultātos tiks ieskaitīti arī ārzemju turnīru rezultāti ar šādiem 

nosacījumiem: 

• Sacensību noteikumiem jāatbilst starptautiskās tenisa federācijas (ITF) izstrādātajiem 

U10 tenisa noteikumiem (http://www.tennisplayandstay.com/tennis10s); 

• Sacensībām jābūt oficiāli reģistrētām sacensību kalendārā konkrētas valsts tenisa 

federācija mājas lapā; 

• Ja bērns Latvijā spēlē Red līmenī, tad rezultāti tiek ieskaitīti tikai tādā gadījumā, ja 

bērns spēlē attiecīgājā valstī tādā pašā līmenī; 

• Lai U10 tenisa mājas lapas administrators var pārbaudīt konkrēto sacensību atbilstību 

ITF U10 tenisa noteikumiem, ne vēlāk kā 3 dienas iepriekš uz U10 tenisa e-pastu ir 

jāatsūta informāciju par bērnu un ārzemju turnīru kurā bērns taisās piedalīties, pretēja 

gadījumā U10 tenisa administrators ir tiesīgs rezultātus neieskaitīt; 

• Sacensību rezultātu tabulas jāatsūta linka veidā, kas ved uz oficiālu attiecīgās valsts 

tenisa savienības mājas lapu vai uz U10 tenisa e-pastu jānosūta ar parakstu un zīmogu 

apstiprinātas sacensību tabulas no sacensību organizatora puses; 

• Ārzemju sacensību rezultāti netiek ņemti vērā, nosakot gada spēlētāju. 

 

8.3. Filmēšana un fotogrāfēšana 

Latvijas Tenisa savienība patur tiesības filmēt un fotogrāfēt bērnus LTS oficiāli organizētajos 

pasākumos, sacensībās, nometnēs u.c.pasākumos, kā arī nofilmētos materiālus publicēt 

internetā. 

Citi bērnu pārstāvji drīkst filmēt savu bērnu spēles nepublicējot nofilmētos materiālus sociālos 

tīklos. 
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Pielikums nr.1 - Tenisa spēles noteikumi 

 

Sacensību tenisa spēles noteikumi 

Serve/pieņemšana 

• Servētājam ir jānostājās ar abām kājām aiz gala līnijas. 

• Servētājam ir jāservē no dažādām laukuma pusēm saskaņā ar „tie break" vai īsā seta 

noteikumiem, izņemot Red grupu, kur divu vietā ir tikai viens serves kvadrāts. 

• Servi ir jātrāpa kvadrātā pretējā laukuma pusē pa diagonāli (Orange un Green). 

• Red grupā serve ir jātrāpa lielajā Red laukuma kvadrātā, kas ir no tīkla līdz serves 

līnijai, skatīt zīmējumā ar krustu ievilkts Red serves kvadrāts: 

 
• Koridorā no serves līnijas līdz gala līnijai serve skaitās ārā. 

• Ja serve netiek trāpīta vajadzīgā kvadrātā (vai spēlētājs netrāpa pa bumbu(tā ir 

kļūda) servētājs servē otro servi, ja otra serve netiek trāpīta laukumā vai spēlētājs 

netrāpa pa bumbu, tad servētājs zaudē punktu. 

• Drīkst servēt no augšas vai apakšas, bet nedrīkst pieļaut bumbas atsitienu pret zemi 

pirms sitiena ar raketi, izņemot Red grupu, kur var pieļaut bumbiņas atlēcienu pret 

zemi. 

• Ja servētājs servējot netrāpa pa bumbu, tā skaitās kā serve.  

• Jā servētājs ir izpildījis servi no nepareizās puses un tas netika pamanīts, tad visas 

bumbas, nospēlētās no nepareizās puses, skaitās. Pēc kļūdas pamanīšanas uzreiz ir 

jāsāk no pareizās puses (Orange un Green). 

• Pieņēmējs drīkst sist tikai pēc bumbas atlēciena. Ja pieņēmējs veic sitienu no gaisa 

bez atlēciena, tiek zaudēts punkts. 

• Ja servēšanas laikā bumba pieskarās tīklam un krīt vajadzīgā serves kvadrātā, šo 

servi ir jāpārspēlē. 

Spēles gaitā: 

• Izspēles laikā (izņemot servi un pieņemšanu), spēlētāji drīkst sist pa bumbu pirms vai 

pēc pirmā atlēciena. 

• Bumbai ir jāpiezemējās laukuma robežās. 

• Ja bumba pieskaras griestiem, sienām vai citiem objektiem, sitiena izpildītājs zaudē 

punktu. Šīs noteikums attiecās arī uz servi. 

• Ja bumba atsitās pret spēlētāja (ķermeni), šīs spēlētājs zaudē punktu. 

• Ja spēlētājs atsit bumbu, kura gāja autā, pirms tā atsitās pret zemi, izspēle turpinās 

(izņemot serves pieņemšanu, šinī gadījumā pieņēmejs zaudē punktu). 
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• Ja izspēles laikā spēlētājs pieskarās tīklam, pirms bumba nav skārusi zemi viņš zaudē 

punktu. 

• Laukuma pušu maiņa ir jāievēro visās U10 vecuma grupās tā kā to paredz Tenisa 

spēles noteikumi spēlējot geimus vai "Tie break" spēles formātu 

 

Tenisa laukumu izmēri un inventārs 

Red grupa tenisu spēlē uz mazāka laukuma ar īsāku raketi un mīkstāku bumbu. Tenisa 

laukumam serves kvadrātus nevajag dalīt uz pusēm, jo pēc U10 tenisa sacensību noteikumiem 

ir viens serves kvadrāts. Uz 1 tenisa laukuma var izvietot 4 Red grupas tenisa laukumus. 

Orange grupa spēlē uz lielā laukuma, tikai laukuma platums ir šaurāks un īsāks nekā standarta 

laukums.  

 

Green grupa spēlē pa visu standarta vienspēļu - vienspēles/ dubultspēļu tenisa laukumu - 

dubultspēles. 

 Reg grupa Orange grupa Green grupa 

Tenisa 

laukuma 

izmēri 
10,97m x 5,489m 

(11m x 5,5m) 

18m x 6,5m  

(d/sp 18m x 8,23m) 

1) 23,775m x 8,23m  

(d/sp 23,775 x 10,97m) 

2) 20,77m x 7,19m 

var samazināt ar 

brīdinājumu nolikumā 

Tīkla 

augstums 
80 cm 80cm 91,44 cm 

Bumbas Ar 25% spiedienu vai 

paralona 
Ar 50% spiedienu Ar 75% spiedienu 
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Pielikums nr.2 - Soda punkti 
 

Brīdinājumi, soda punkti un diskvalifikācijas 

Dalībnieki tiek brīdināti un viņiem tiek piešķirti soda punkti vadoties pēs LTS Sodu punktu 

sistēmas. Saņemtos soda punktus var aplūkot kopējā soda punktu dalībnieku tabulā, kas 

atrodas mājas lapas Rezultātu sadaļā - Soda punkti un diskvalifikācijas. 

Latvijas tenisa savienība (LTS) ir izstrādājusi soda punktu sistēmu, balstoties uz ITF un Tennis 

Europe pieredzi, to piemērojot Latvijas apstākļiem. U10 tenisa komisija LTS soda punktu 

sistēmu ir pielāgojusi u10 tenisam. 

1. Vispārējie noteikumi 

Viena kalendārā gada laikā spēlētājs var sakrāt līdz 10 soda punktiem, par kuriem viņš nesaņem 

diskvalifikāciju. 

Ja spēlētājs ir sakrājis 10 soda punktus un vairāk, tad spēlētājs tiek diskvalificēts no iespējas 

piedalīties visa veida LTS sacensībās uz nākošām 60 dienām sākot ar sacensību datumu kurā 

tika sasniegti 10 soda punkti. 

Pēc diskvalifikācijas kalendārā mēneša beigām sakrātie 10 soda punkti dzēšas; 

Ja spēlētājam uz kalendārā mēneša sākuma ir bijuši 12 soda punkti, tad pēc diskvalifikācijas 

mēneša beigām dzēšas tikai 10 soda punkti, atlikušie 2 soda punkti dzēšas pēc gada. 

Katra spēlētāja uzkrātie soda punkti parādīsies U10teniss.lv mājas lapas sadaļā - Rezultāti, 

apakšsadaļā "Soda punkti un diskvalifikācijas", šī informācija būs publiski pieejama. Kā arī soda 

punkti būs redzami pie sacensību rezultātu uzskaites katra bērna profilā uzspiežot uz "bumbas" 

simbola.  

Uzstādītajā programmā sistēma automātiski uz e-pastu izsūtīs ziņu par saņemtajiem soda 

punktiem, līdz ko tiks apstiprināti un publicēti attiecīgie sacensību rezultāti. Ja galvenais 

tiesnesis elektroniski pārtaisa jau iepriekš izveidotās tabulas, tad dalībniekam ziņa par soda 

punktiem par atteikšanos no sacensībām tiks nosūtīta ātrāk nekā tiks ievadīti sacensību 

rezultāti. 

2. Neierašanās uz sacensībām 

Ja dalībnieks neierodas uz sacensībām slimības apstākļu dēļ, tad ir jāatsūta 5 darba dienu laikā 

ieskanēta vai skaidri nofotogrāfēta ārsta zīmē uz e-pastu info@u10teniss.lv. 

Ja dalībnieka pārstāvji nav informējuši galveno tiesnesi par bērna slimību līdz pirmajai spēlei, 

tad ārsta zīme nebūs attaisnojums un tiks piešķirti 6 soda punkti par neierašanos uz sacensībām 

nepabrīdinot galveno tiesnesi. Ieteicams sūtīt ziņu uz telefonu, kas kalpos kā pierādījums 

savlaicīgam sacensību atteikumam. Spēlētājam pirmajā reizē tiks atsūtīta ziņa uz e-pastu, par to 

ka dalībnieks ir atteicies no sacensībām un ir saņemti 0 soda punkti, kuri netiek anulēti, ja arī 

tiek atsūtīta ārsta zīme. Ja ir šāds gadījums otro reizi, tad tiek atsūtīta ziņa uz e-pastu, ka ir 

https://www.u10teniss.lv/LTS%20SODA%20PUNKTU%20SIST%C4%92MA
https://www.u10teniss.lv/LTS%20SODA%20PUNKTU%20SIST%C4%92MA
https://www.u10teniss.lv/?cat=rezultati&sec=46
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piešķirti 5 soda punkti. Atsūtot uz e-pastu ārsta izziņu 5 darba dienu laikā 5 soda punkti tiks 

anulēti. 

3. Neierašanās uz spēli 

Par neierašanos uz spēli (no show) tiek piešķirti 6 soda punkti. Neierašanās uz spēli skaitās tad, 

kad spēlētājs ierodas uz sacensībām, bet neierodas uz spēli. Ja tam, ka spēlētājs neieradās uz 

spēli ir medicīnisks attaisnojums, tad par to netiek piešķirti soda punkti, bet jebkurā gadījumā 

spēlētājam ir jāatrādas galvenajam tiesnesim, lai var konstatēt veselības problēmu un uzrakstīt 

protokolu. 

Jebkurš cits gadījums nav attaisnojums, lai neierastos uz sacensībām vai uz spēli. 

3. Brīdinājumi  

 

Vecākiem pirms sacensībām ir jāatgādina bērnam sporta ētikas kodekss, par uzvešanos uz 

tenisa laukuma, pretējā gadījumā sacensību galvenajam tiesnesim ir tiesības izteikt 

brīdinājumu, piešķirt punktus pretiniekam un diskvalificēt spēlētāju no spēlēm vai attiecīgajām 

sacensībām. 

Sacensību galvenais tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt spēlētāju bez brīdinājuma par jebkuru rupju 

nesportiskas uzvedības pārkāpumu. 

Dalībnieks saņem sekojošus brīdinājumus, gadījumā, ja spēles gaitā iejaucas no malas 

dalībnieku pārstāvoša persona (t.sk. treneris) vai tiek veikti citi spēles pārkāpumi, kas minēti 

LTS, U10 tenisa sacensību uzvedības kodeksa noteikumos (Pielikums nr.3) no punkta D līdz O: 

1.reizi - brīdina bez punkta atņemšanas; 

2.reizi - brīdina un piešķir punktu pretiniekam; 

3.reizi - otro reizi punktu piešķir pretiniekam, laukuma tiesnesis pēc iespējas aptur spēli un ziņo 

par to galvenajam tiesnesim. 

4.reizi - spēlētāja diskvalifikācija, ja galvenais tiesnesis ir noteicis, ka 4.spēles noteikuma 

pārkāpums būs diskvalifikācija. Ja 3.reizē pēc pārkāpuma nebija iespēja paziņot galvenajam 

tiesnesim par pārkāpumu, tad turpina pārkāpējam atņemt spēles punktus. 

Sacensību galvenais tiesnesis pēc trešā noteikuma pārkāpuma var noteikt vai katrs nākošais 

pārkāpums būs par iemeslu, lai izslēgtu spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu. 

Visi spēles brīdinājuma veidi summējas. Kad sākas jauna spēle, tad brīdinājumu uzskaite sākas 

no jauna. 

Pēc sacensībām galvenais tiesnesis sacensību pārkāpumu veidlapā norāda konkrētās situācijas, 

par kurām spēlētājam piešķirti soda punkti un nosuta to LTS. Galvenajam tiesnesim ir tiesības 

neziņot par vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums ir bijis nebūtisks. 
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4.Soda punktu apmērs 

1. Ja spēlētājs atsakās no turnīra elektroniski līdz izlozei - 0 soda punkti 

2. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra 

pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām pirmo reizi kalendārā 

gada laikā - 0 soda punkti (ārsta zīme nav obligāta). Šie soda punkti neanulējas kaut arī tiek 

uzrādīta ārsta zīme. 

3. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra 

pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām otro reizi kalendārā 

gada laikā - 5 soda punkti. Ja uz meilu info@u10teniss.lv piecu darba dienu laikā tiks atsūtīta 

nofotogrāfēta vai noskanēta ārsta izziņa, tad 5 soda punkti no spēlētāja profila tiks anulēti. 

4. Ja spēlētājs neierodas uz sacensībām (no show) par to nebrīdinot 

galveno tiesnesi - 6 soda punkti Šie punkti netiek anulēti. 

5. Par piedalīšanos vienlaicīgi divos turnīros - 6 soda punkti (nevar piedalīties vienlaicīgi divos 

turnīros tai skaitā 2 vecuma grupās, piemēram, U10 un U12 vecuma grupā). 

4. Galvenajam tiesnesim ir tiesības piešķirt soda punktus arī spēles laikā. 

Spēles laikā piešķirtie soda punkti tiek pieskaitīti klāt pie kopējas soda piešķiršanas sistēmas. 

1. Brīdinājums + punkta noņemšana - 1 soda punkts 

2. Brīdinājums + geima noņemšana (Tie break-2 punkta noņemšana) - 2 soda punkti; 

3. Atkārtots brīdinājums + geima vai 2 punktu noņemšana spēlē + 1 soda punkts; 

4. Diskvalifikācija no spēles + 1 soda punkts; 

5. Diskvalifikācija no sacensībām - 6 soda punkti (t.sk. par pārkāpumiem ārpus tenisa laukuma); 

6. Spēlētājs neieradās uz spēli - 5 soda punkti 

Pēc notikušā turnīra galvenais tiesnesis aizpilda turnīra veidlapu un nosūta to LTS, tajā norāda 

visu turnīra laikā spēlējušo spēlētāju sakrātos soda punktus, kā arī apraksta konkrētās situācijas, 

kurās soda punkti tika piešķirti. LTS šo informāciju apkopo un ievada pie katra spēlētāja. 

5. Diskvalifikācija  

Ja dalībnieks sakrājis 10 soda punktus pēdējo 12 mēnešu laikā, viņu diskvalificē uz vienu(2) 

mēnešiem, sākot ar nākošo dienu, pēc turnīra beigām, kurā tika saņemti pēdējie soda punkti. 

Nosacījumi diskvalifikācijas laikā: 

• dalībnieks nedrīkst piedalīties LTS sacensībās, 

• netiek nominēts starptautiskām sacensībām. 
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Pielikums nr.3 - Uzvedības kodekss 

 

LTS, U10 tenisa sacensību uzvedības kodekss (Noteikumi) 

Vispārēji noteikumi 

A. Mērķis 

Veicināt LTS U10 tenisa sacensībām vienādus un saprotamus noteikumus, spēlētājiem, 

treneriem, vecākiem, atbalstītājiem, sacensību organizatoriem. 

 

B. Sevišķie noteikumi 

Šie LTS uzvedības noteikumi ir pamatbāze, uz kuras pamata LTS U10 tenisa iekļautajās 

kalendārajās sacensībās spēlētājiem, kā arī sacensību organizatoriem var tikt piešķirti gan soda 

punkti, gan disciplinārsodi. 

SPĒLĒTĀJU PĀRKĀPUMI SACENSĪBU VIETĀ 

A. Vispārēji 

Ikviens spēlētājs, treneris, radinieks, vecāks, aizbildnis, tāpat arī jebkurš no spēlētāju 

pārstāvošās komandas, atrodoties sacensību vietā spēļu laikā, apņemas ievērot šo sacensību 

noteikumus, kā arī vispārpieņemtās uzvedības normas. 

 

B. Precizitāte 

Sacensību laikā spēles seko viena otrai pēc kārtas bez starplaikiem un pauzēm, pēc iepriekš 

sastādītā spēļu grafika. Spēļu grafiku sastāda sacensību galvenais tiesnesis. 

Spēlētājus uz spēli izsauc saskaņā ar spēļu grafiku, kas ir pieejams pie laukuma vai galvenā 

tiesneša. Spēlētājam ir jābūt gatavam iziet uz laukuma brīdī, kad tiek izsaukts. Ja spēlētājs 

neiziet uz laukuma 15 (piecpadsmit) minūšu laikā Green grupā un 5 minūšu laikā Red un Orange 

grupā, tadā gadījumā viņam tiek ieskaitīts zaudējums, bet sacensību galvenais tiesnesis, ņemot 

vērā konkrētā spēlētāja neierašanās apstākļus, var izlemt par zaudējuma nepiešķiršanu. 

Tiesnesis pirms vai pēc izlozes sacensību nolikumā norāda konkrētās vecuma grupas spēļu 

sākumu. Izlozi un spēļu sākumu ir jāpublicē ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sacensībām līdz 

plkst.16:00. 

 

C. Apģērbs un inventārs 

Ikvienam spēlētājam spēles laikā ir jāģērbjas un jāuzvedas atbilstoši tenisa ētikas noteikumiem, 

t.i. jāvalkā tīrs, atbilstošs sporta apģērbs. 

Spēlētājiem, kas neievēro šos noteikumus, sacensību galvenais tiesnesis, asistents vai laukuma 

tiesnesis, var likt nomainīt apģērbu pret atbilstošu. Ja spēlētājs atsakās pildīt šos noteikumus, 

viņu var izslēgt no sacensībām. 

 

C.1. Apavi 

Spēlētājiem kā piemērotākie ir jāvalkā tenisa apavi. Apavi nedrīkst bojāt tenisa kortu ne spēles, 

ne treniņu laikā. Tenisa korta bojājums var būt gan redzams, gan fizisks - kurpju zoļu 

nospiedums, kas atstāj bojājumus. Sacensību galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par 
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apavu nepiemērotību tenisa laukumam un var likt spēlētājam nomainīt apavus. 

 

Tenisita kortu apavi. Spēlētājiem, spēlējot uz tenisita kortiem, ir jābūt apaviem, kas paredzēti 

tenisita kortam vai granulu klājumam. Sacensību galvenais tiesnesis var noteikt, ka konkrēto 

tenisa apavu zoles neatbilst noteiktiem standartiem. 

 

C.2. Reklāma uz apģērba  

U10 tenisā nav jāievēro reklāmas ierobežojošie kritēriji. 

 

D. Laika limita pārkāpšana/spēles vilcināšana – “Laika limita pārkāpums” 

Pēc iesildīšanās laika beigām, spēle jāsāk bez vilcināšanās, spēlētājam nav atļauts bez iemesla 

vilcināt spēli. 

 

No brīža, kad punkta izspēle ir beigusies, var paiet ne vairāk kā divdesmit(20) sekundes līdz 

nākamā izspēles punkta pirmajai servei. Ja pirmā serve ir tīklā vai ārpus serves laukuma, uzreiz, 

bez laika vilcināšanas, ir jāseko otrajai servei. 

 

Mainot laukuma puses, ir noteikts laika limits - tas ir deviņdesmit(90) sekundes no brīža, kad 

pēdējā punkta izspēle ir beigusies un sākas nākošā punkta izspēles pirmā serve. Taču pēc katra 

seta pirmā geima, kā arī tie-break laikā, puses ir jāmaina bez atpūtas pauzes. 

 

Pēc katra seta, neskatoties uz rezultātu, starp setiem ir pauze 120(viens simts divdesmit) 

sekundes kopš brīža, kad pēdējā punkta izspēle ir beigusies līdz nākošā seta pirmā punkta 

izspēles pirmajai servei. 

 

Ja sets beidzas pie pāra skaita geimiem, spēlētāji starp setiem puses nemaina. Puses tiek 

mainītas tikai pēc nākošā seta pirmā geima. 

 

Serves pieņēmējam ir jābūt gatavam punkta izspēlei, kas nozīmē būt gatavam serves 

pieņemšanai brīdī, kad pretinieks ir gatavs servēt. 

 

Pirmais šīs sadaļas pārkāpums tiek sodīts kā laika limita brīdinājums un katrs nākošais 

pārkāpums tiek ieskaitīts kā laika limita pārkāpums, par kuru tiek piešķirti soda punkti pēc LTS 

U10 tenisa soda punktu sistēmas. 

 

Ja laika limita pārkāpums ir saistīts ar medicīniska rakstura nosacījumiem, par atteikšanos 

spēlēt vai laicīgu neatgriešanos uz korta noteiktā laika limita robežās, tad tiek piešķirti soda 

punkti pēc LTS soda punktu sistēmas. 

 

E. Nepiedienīgu izteikumu lietošana - „Kaitinoša uzvedība" 

Spēlētājiem nedrīkst lietot nepiedienīgus izteikumus sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums 

notiek spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās laikā), spēlētājs saņem sodu pēc LTS sodu punktu 

sistēmas. 
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Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir 

klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu 

„Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu izteikumu lietošana, šajā gadījumā nozīmē 

skaidri pateiktu vispār saprotošu, taču aizskarošu vārdu lietošana tādā skaļumā, lai to varētu 

sadzirdēt gan skatītāji, gan pretinieks gan korta pārraugs. 

 

F. Nepiedienīgu žestu lietošana - „Agresīva uzvedība" 

Sacensību vietā spēlētājiem nav atļauts lietot nepiedienīgus žestus. Ja šādi pārkāpumi tiek 

konstatēti spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās pirms spēles), spēlētājam tiek piešķirts sods, 

saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu. 

 

Gadījumos, ja tiek lietoti nepiedienīgi un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir 

klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu 

„Agresīva uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu žestu lietošana, šajā gadījumā nozīmē vispār 

saprotošu aizskarošu žestu rādīšana ar rokām vai/un ar raketi, bumbām un šiem žestiem ir 

aizskaroša nozīme. 

 

G. Mutisks apvainojums/aizskārums - „Agresīva uzvedība" 

Spēlētājiem nav atļauts mutiski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju, 

atbalstītāju vai jebkuru personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts 

spēles (kā arī iesildīšanās) laikā, spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu 

sistēmas. 

 

Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir 

klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu 

„Agresīva uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, mutisks apvainojums/aizskārums šajā gadījumā nozīmē 

apgalvojumu par sacensību pārstāvi, pretinieku, atbalstītāju, skatītāju vai jebkuru citu personu, 

kas norāda par spēlētāja slikto nodomu aizskart personu vai pazemot to. 

 

H. Fizisks aizskārums - „Agresīva uzvedība" 

Spēlētājiem nav atļauts fiziski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju vai 

jebkuru personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts spēles (kā arī 

iesildīšanās) laikā, spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas. 

 

Gadījumos, ja tiek lietots fizisks spēks, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Agresīva uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, fizisks aizskārums, šajā gadījumā nozīmē neatļautu sacensību 

pārstāvja, pretinieka, atbalstītāju, skatītāja vai jebkuras citas personas nesankcionētu 
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(neatļautu) fizisku aizskārumu. 

 

I. Neatbilstoša bumbu izmantošana - "Kaitinoša uzvedība" 

Sacensību norises vietā spēlētājiem nav atļauts mest, sist bumbu ar spēku, dusmām, apdraudot 

apkārtējos, izņemot, ja tas notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā un ir tieši saistīts ar 

bumbas atsišanu konkrētā punkta izspēlē. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā 

iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda punktu sistēmas. 

 

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu "Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, neatbilstoša bumbu izmantošana, šajā gadījumā nozīmē 

tīšuprāt vai neapdomīgi izsistu bumbu ārpus korta, tīšuprāt vai neapdomīgi sistu bumbu korta 

robežās, kā arī nevērīgi sistu bumbu, neapzinoties iespējamās sekas pēc tās piezemēšanās. 

 

J. Rakešu vai inventāra nepiemērota izmantošana - „Kaitinoša uzvedība" 

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

Lai šie noteikumi būtu saprotami, bumbu, rakešu vai cita inventāra nepiemērota izmantošana, 

šajā gadījumā nozīmē tīšu un vardarbīgu raketes vai inventāra bojāšanu, salaušanu vai tīšu un 

vardarbīgu attieksmi pret tīklu, kortu, pret tiesnešu paaugstinājuma krēslu vai citu inventāru, lai 

izpaustu savas dusmas un neapmierinātību. 

 

K. Treneri un padomu došana spēlētājiem – “Padomu došana spēlētājiem” 

Spēlētājam spēles un spēles iesildīšanās laikā, nav atļauts jebkādos veidos komunicēt (ar 

žestiem, mutiski) ar treneri. Komunikācija ar treneri (tai skaitā radiniekiem, komandas 

locekļiem) tiek uzskatīta par padomu došanu spēlētājam. 

 

Spēlētājiem ir jānorāda treneriem, lai tie nelietotu sacensību norises vietā: 

- Nepiedienīgus izteikumus; 

- Nepiedienīgus žestus; 

- Mutisku apvainojumu/aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru 

citu personu sacensību norises vietā; 

- Fizisku aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru citu personu 

sacensību norises vietā; 

 

Tāpat spēlētājam ir jāattur treneris no jebkādas publiskas informācijas/apgalvojuma 

paziņošanas, sacensību norises vietā, kura var tikt uzskatīta par nepatiesu, maldinošu, 

neizdevīgu sacensībām vai tiesnešiem. 

 

Sods par katru šīs sadaļas pārkāpumu ir 3 (trīs) soda punkti par katru pārkāpumu. 

Papildus, ja šāds pārkāpums notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, spēlētājs tiek sodīts 

saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu. 
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Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi un sacensību galvenais tiesnesis var aizliegt trenerim atrasties 

sacensību norises vietā konkrētās spēles laikā. Ja treneris neatstāj sacensību norises vietu, 

sacensību galvenais tiesnesis var izslēgt spēlētāju no sacensībām. Lai šie noteikumi būtu 

saprotami, treneris nozīmē jebkuru spēlētāja pārstāvi un/vai radinieku. 

 

L. Nesportiska uzvedība - „Kaitinoša uzvedība" 

Spēlētājam jāuzvedas kā sportistam un jāizrāda pienācīga cieņa gan sacensību organizatoriem, 

gan tiesnešiem, pretiniekiem, skatītājiem un citiem apkārtējiem. Ja šādi pārkāpumi notiek 

spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda punktu sistēmas.Gadījumos, ja 

notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas 

pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt 

piemēroti papildus sodi.Lai šie noteikumi būtu saprotami, nesportiska uzvedība nozīmē 

spēlētāja jebkura slikta uzvedība, kas skaidri norāda uz neatbilstošu, nesportisku uzvedību, bet 

nav minēta šajos noteikumos.Papildus, nesportiska uzvedība ietver, bet neaprobežojas ar 

jebkura veida publiskas informācijas/apgalvojuma paziņošanas, apstiprināšanas sacensību 

norises vietā, kura var tikt uzskatīta par nepatiesu, maldinošu, neizdevīgu sacensībām vai 

tiesnešiem. 

 

M. Maksimāla atdeve sacensībās - „Kaitinoša uzvedība" 

Spēlētājam jācenšas parādīt sevi no labākās puses gan uzvarot, gan zaudējot sacensībās. 

 

Neievērojot šo noteikumu, sacensību galvenajam tiesnesim, ir tiesības sodīt spēlētāju pēc LTS 

soda punktu sistēmas. 

 

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

N. Korta pamešana - „Spēles zaudējums" 

Spēlētājam nav tiesību atstāt kortu spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā bez sacensību galvenā 

tiesneša vai paaugstinājuma tiesneša atļaujas. Spēlētāju, kurš neievēro šo noteikumu, 

sacensību galvenais tiesnesis var sodīt ar sodu „Spēles zaudējums". 

 

O. Nespēja pabeigt spēli - „Kaitinoša uzvedība" 

Spēlētājam iesāktā spēle ir jāpabeidz, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls. Spēlētājam, kurš 

neievēro šo noteikumu, sacensību galvenais tiesnesis ieskaita zaudējumu. 

 

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

P. Ceremonijas, pasākumi - „Kaitinoša uzvedība" 

Ja notiek sacensību noslēgums, vai jebkādi citi pasākumi/ceremonijas, saistībā ar sacensībām, 
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spēlētājam, kurš ir piedalījies finālā vai par godalgotu vietu, ir pienākums tajās piedalīties, ja 

vien tam nav attaisnojošs iemesls, kas saskaņots ar galveno tiesnesi, tajās nepiedalīties. 

 

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs 

sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var 

tikt piemēroti papildus sodi. 

 

R. Soda punktu piešķiršanas secība spēles laikā: 

Par pārkāpumiem piešķirto soda punktu piešķiršanas secība ir sekojoša: 

 

Pirmais pārkāpums - brīdinājums 

Otrais pārkāpums - punktu piešķir pretiniekam 

Trešais un katrs nākošais pārkāpums - geima sods vai punkta sods (pie "tie break" sistēmas) 

 

Sacensību galvenais tiesnesis pēc trešā noteikuma pārkāpuma var noteikt vai katrs nākošais 

pārkāpums būs par iemeslu, lai izslēgtu spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu. 

 

S. Izslēgšana no spēles un zaudējuma ieskaitīšana 

Sacensību galvenais tiesnesis var izslēgt spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu par 

kādu vienu pārkāpumu vai saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu. 

 

Visos izslēgšanas no spēles un zaudējuma ieskaitīšanas gadījumos sacensību galvenā tiesneša 

lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

Jebkurš spēlētājs, kurš ir izslēgts no spēles un tam ir ieskaitīts zaudējums, var tikt izslēgts no 

citiem šo sacensību organizatora pasākumiem, izņemot, ja ir pārkāpti precizitātes vai apģērba 

noteikumi, kas noteikti 3.nodaļā vai medicīniska rakstura iemeslu dēļ, vai, ja dubultspēles 

partneris, saskaņā ar uzvedības noteikumiem, ir izslēgts no spēles. 

 

T. Dubultspēles 

Brīdinājums/soda punkts/geima sods/izslēgšana no spēles atsevišķam spēlētājam, tiek 

novērtēts kā visas komandas sods. 

 

U. Lēmums un sods 

Sacensību galvenajam tiesnesim ir jāanalizē spēlētāju uzvedība un jāprotukolē pārkāpumi 

sacensību norises vietā un jāizlemj vai ir iestājies pārkāpums saskaņā ar LTS soda punktu 

sistēmu. Par saņemtajiem soda punktiem spēlētājam tiek izteikts mutisks paziņojums un 

piešķirtie soda punkti tiek publicēti Rezultātu sadaļā un uz e-pastu tiks nosūtīts ziņojums par 

iegūtajiem soda punktiem. Šie sodi attiecas uz nodarījumiem, kas bijuši arī ārpus laukuma. 
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V. Apelācijas sūdzības 

Jebkuram spēlētājam, kam ir piešķirti soda punkti sacensībās, ir tiesības rakstiski griezties pie 

Latvijas U10tenisa komisijas un lūgt atcelt piešķirto sodu. Apelācijas sūdzībai jābūt iesniegtai 

rakstiski un nosūtītai uz e-pastu info@tenisaskola.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, U10 tenisa komisija izanalizē konkrētās lietas 

apstākļus un nolemj par sacensību galvenā tiesneša lēmuma atstāšanu spēkā, daļēju vai pilnīgu 

atcelšanu. 
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Pielikums nr.4 – Round Robin rezultātu aprēķināšanas metodes 
 

Apakšā ir norādītas metodes, kā U10 tenisā jāsadala spēlētājus pa vietām, ja diviem vai 

vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits 

• Ja diviem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu apakšgrupā iegūst tas 

spēlētājs, kas no viņiem savā starpā uzvarēja. 

Nr. 

p.k. 
Izloze Uzvārds,  vārds 1 2 3 4 Punkti Vieta 

1. 9 Rudigers Līcītis  
0 1 1 

2 1 
7:11 11:9 11:8 

2. 10 Renāts Rieksts 
1 

 
0 0 

1 4 
11:7 9:11 10:12 

3. 11 Miķelis Birznieks 
0 1 

 
1 

2 2 
9:11 11:9 11:8 

4. 12 Bruno Voronovs 
0 1 0 

 1 3 
8:11 12:10 8:11 

 
• Ja trijiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad ir jāskaita iegūto un zaudēto punktu 

starpība starp tiem trim spēlētājiem, kam ir vienādais punktu skaits. 

Nr.

p.k 
Izloze Uzvārds,  vārds 1 2 3 4 Punkti Vieta 

1 5 Haralds Rožkalns  
0 1 1 2 

17-18=-1 
2. 

6:11 13:11 11:7 

2 6 Daniels Tens 
1 

 
1 0 2 

20-17=+3 
1. 

11:6 11:6 9:11 

3 7 Rudigers Līcītis 
0 0 

 
0 

1 4. 
11:13 6:11 2:11 

4 9 Mikus Meiers 
0 1 1 

 
2 

18-20=-2 
3. 

7:11 11:9 11:2 
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• Ja trijiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits un iegūtās starpības rezultātā diviem no 

spēlētājiem ir iegūts vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu apakšgrupā iegūst tas 

spēlētājs, kas no viņiem savā starpā uzvarēja. 

Nr.

p.k 
Izloze Uzvārds,  vārds 1 2 3 4 5 Punkti Vieta 

1 6 Ketlina ARONE  
0 1 0 0 

1(-2) 4. 
3-11 11-7 1-11 5-11 

2 7 Anna KILKE 
1 

 
1 1 1 

4 1. 
11-3 11-5 11-8 11-4 

3 8 Šarlote ŠEPTE 
0 0 

 
0 1 

1 (-2)  5. 
7-11 5-11 1-11 11-9 

4 9 Laura SPĀRNIŅA 
1 0 1 

 
1 

3 2. 
11-1 8-11 11-1 11-7 

5 10 Marta GRUNTE 
1 0 0 0 

 1 (+4) 3. 
11-5 4-11 9-11 7-11 

 
• Ja trijiem spēlētājiem iegūtās starpības rezultāts ir vienāds, tad ir jāskaita šiem 

spēlētājiem visus iegūtos un zaudētos punktus ņemot vērā arī pārējās nospēlētās spēles 

grupā. 

Nr. 

p.k. 
Izloze Uzvārds,  vārds 1 2 3 4 Punkti Vieta 

1. 5 Ralfs Laukagals  
0 0 1 1 

(0) 

8-11= -3 

3. 
1:4 3:5 4:2 

2. 6 Martins Ugļovs 
1 

 
1 1 

3 1. 
4:1 4:0 4:2 

3. 7 Krišjānis Šulcs 

1 0 

 

0 1 

(0) 

8-12= -4 

4. 
5:3 0:4 3:5 

4. 8 Roberts Brants 
0 0 1 

 
1 

(0) 

9-11= -2 

2. 
2:4 2:4 5:3 
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a)Ja spēles bija notikušas 1.kārtas apakšgrupā un trijiem spēlētājiem ir vienāds aprēķinātās 

starpības punktu skaits savā starpā un aprēķinātā starpībā starp visām nospēlētajām spēlēm 

apakšgrupā arī ir vienāda  

 

• tad tiem trīs spēlētājiem ir jāveic pārspēles spēlējot īso "tie break" līdz 7punktiem, tajā 

skaitā arī Green grupas spēlētājiem. Ja arī tad spēlētāji nospēlē ar vienādu punktu 

starpību, tad starp tiem trīs dalībniekiem ir jāveic izloze, kas par kurām vietām tālāk 

cīnīsies. Pārspēles nav jāveic, ja spēles netiks izspēlētas par visām vietām un neviens no 

trim spēlētājiem nespēlēs par godalgotajām vietām. 

 

b) Ja spēles notiek 2.kārtas apakšgrupā cīņā par godalgotajām vietām un trijiem spēlētājiem ir 

vienāds aprēķinātās starpības punktu skaits savā starpā un aprēķinātā starpībā starp visām 

nospēlētajām spēlēm arī ir vienāda 

 

• tad ir jāsaskaita 1.kārtā visus zaudētos punktus (mīnusi) un jāsadala ar nospēlēto spēļu 

skaitu. Kurš spēlētājs guvis mazāko dalījumu, tas arī iegūst turnīrā augstāku vietu.  

• ja dalījuma skaitlis ir vienāds, tad spēlētājiem ir jāizspēlē īsais "tie break" līdz 7punktiem, 

tajā skaitā arī Green grupas spēlētājiem. Izlozi veic tikai, tad ja atkal spēlētāji savā starpā 

nospēlē vienādi.  

 

Piebildes:  

• Pārspēles netiek ņemtas vērā kā uzvarētās un nospēlētās spēles pie Rezultātu uzskaites 

U10 tenisa mājas lapā; 

• Ja spēlētājam grupā, kāds neieradās uz spēli un tabulā par to tiek piešķirts punkts, tad 

šis punkts netiks ierēķināts pie Rezultātiem kā nospēlēta vai uzvarēta spēle. 

 

 

 


