
Izraksts no LTS Senioru noteikumiem 

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); 

• 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. 
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