
 

2017.g. LTS Open kauss vīriešiem 

Nolikums 

1. LTS kausa sacensību mērķis: 
Popularizēt Latvijas vadošo tenisistu dalību Latvijā organizētajās sacensībās.  

2. Sacensību vieta un laiks: 
Nosaka sacensību posma organizators, ko apstiprina LTS. 

3. Sacensību ilgums: 
Sacensības ilgst 3 dienas, 1.dienā – kvalifikācija (piektdiena), 2. un 3.diena – 
pamatturnīrs (sestdiena, svētdiena). 

4. Sacensību dalībnieki: 
LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 14 gadiem un ir iegādājušies LTS 
licenci 2017.gadam.  

5. Sacensību veids: 

Vienspēļu sacensības  6 posmos, ieskaitot LR čempionātu. 

6. Sacensību kategorija: 
LTS kausa turnīriem LR-2, Latvijas čempionātam LR-1. 

7. Sacensības tiesnesis: 

LTS A kategorija. 
8. Laukumu skaits un segums: 

Sacensības notiek bāzēs ar vismaz 3 vienāda seguma ITF noteikumiem atbilstošiem 
laukumiem. 

9. Bumbas: 
Nodrošina LTS. 

10. Dalībnieku skaits:  
Kvalifikācijā – 16 spēlētāji 
Pamatsacensībās 16 spēlētāji – 10 pēc LTS Vīriešu reitinga, 2 wild cards, 4 no 
kvalifikācijas. 

11. Izcīņas kārtība: 
Turnīri notiek pēc vienmīnusa sistēmas ar gandarījuma turnīru spēlētājiem, kuri 
zaudējuši savu pirmo spēli pirmajā vai otrajā turnīra kārtā (w/o tiek skaitīta kā uzvara). 
Gandarījuma turnīram ir jāpiesakās pie sacensību tiesneša. Pamatturnīrā tiek spēlēts 
līdz 2 uzvarētiem setiem, gandarījuma turnīrā – līdz 2 uzvarētiem saīsinātiem setiem 
līdz 4. 

12. Dalības maksa: 
Gan kvalifikācijas, gan pamatturnīra dalībniekiem jāieskaita EUR 50 uz zemāk norādīto 
LSTS kontu. Ja nav ieskaitījuma, dalībnieks saņem atgādinājuma SMS. Ja nauda nav 
ieskaitīta līdz izlozei, spēlētājs netiek iekļauts tabulā. 
  
Rekvizīti: 
Biedrība „Latvijas Senioru Tenisa Savienība” 
Reģ. Nr. 40008215538 
Alksnāja iela 8-10, Rīga, LV-1050 
LV76UNLA0050021399332 
  
Naudas balva tiks ieskaitīta dalībniekam piederošā kontā (Ja sacensību dalībnieks pēc 
izlozes atsakās no dalības turnīrā, viņam ir pienākums samaksāt dalības maksu EUR 50 
apmērā, kā arī, ja daībnieks no kvalifikācijas iekļūst pamatsacensibās, starpība nav 
jāpiemaksā). 

13. Balvu fonds: 
Katras kārtas uzvarētājam, kā arī gandarījuma turnīra uzvarētājam un finālistam tiek 
noteikta sekojoša naudas balva (balvu piešķir tikai tad, ja ir uzvarēta spēle; LR 
čempionātā tiek noteikta cita naudas balvu sadalījuma kārtība):  

 1.v. – EUR 500 



 2.v. – EUR 300 

 3.-4.v. – EUR 200 

 5.-8.v. – EUR 100 

 gandarījuma turnīra uzvarētājs – EUR 100 

 gandarījuma turnīra finālists – EUR 75  
Naudas balva tiks ieskaitīta dalībniekam piederošā kontā. 

14. Punktu aprēķins: 
Kopvērtējumā tiek skaitīti 4 labākie rezultāti no 6 posmiem, summējot LTS ranga 
punktus par šiem turnīriem. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta 
spēlētājam, kurš ieguvis augstāku vietu LR čempionātā, turpmāk – atbilstoši LTS 
noteikumiem. Tiek apbalvoti kopvērtējuma pirmo 3 vietu ieguvēji. 

 
 

Turnīra sponsori: 

SIA Tonus Elast 
Latvijas Senioru tenisa savienība 
 
 

Turnīra atbalstītāji: 

Mārupes TS, TC Ādaži, Rīgas Satiksmes tenisa klubs, Avoti-GTK, Jelgavas TC 


