
V- REITINGS 

LTS reitings ir izstrādāts Latvijas tenisa savienībā, ņemot vērā WTA, ATP, ITF un TE 
punktu aprēķina sistēmas. LTS reitingu publicē katra mēneša 1.datumā. 

A. NOSACĪJUMI 

1. Reitingā ieskaita tikai LTS Latvijas sacensības  
Jauniešiem - 12 mēnešu 8 labākie rezultāti no sekojošiem turnīriem: 
1. LR Čempionāts 
2. LTS Kausa Masters  
3. LTS Kausa posms 
4. LTS Kausa posms 
5. LTS Kausa posms 
6. LTS Kausa posms 
7. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensibas 
8. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensibas 
 
Katram spēlētājam punktu summa ir vienāda katrā vecuma grupa, kur viņam ir 
atļauts spēlēt. Tas nozīmē, ka, ja spēlētājam ir 100 punkti U12 grupā, tad arī U14 
grupā viņam būs 100 punkti. 
 
Pieaugušajiem - 12 mēnešu 6 labākie rezultāti no sekojošiem turnīriem: 
1. LR čempionāts 
2. LTS Kausa posms 
3. LTS Kausa posms 
4. LTS Kausa posms 
5. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensibas  
6. LTS 3. vai 4. kategorijas sacensibas vai LKKČ 
 

  
2. Spēlētāji, kuri starptautiskajā ATP vai WTA reitingā ir 1250.vietā un augstāk, tiek 

izvietoti LTS Pieaugušo reitingā pēc vietas starptautiskajā reitingā, atjaunojot datus 
mēneša 1.datumā. 

3. Spēlētāji, kuri starptautiskajā ITF Junior reitingā ir 500.vietā un augstāk, tiek 
izvietoti LTS Jauniešu U16 un/vai U18 (atkarībā no vecuma) reitingā pēc vietas 
starptautiskajā reitingā, atjaunojot datus mēneša 1.datumā. 

4. LTS reitingā ieskaita arī LKKČ rezultātus. 

5. LTS reitingā neieskaita ārzemju turnīru rezultātus. 
 

B. PUNKTU APRĒĶINS  

1. Spēlētājs saņem punktus par ieņemto vietu pēc attiecīgās vecuma grupas punktu 
tabulas. Pamatsacensības un kvalifikācija ir vienas sacensības. Ja spēlētājs no 
kvalifikācijas iekļūst pamatsacensībās, tad saņem punktus par ieņemto vietu 
pamatsacensībās.  

2. Spēlējot savā vecuma grupā, punktus ieskaita šajā un arī tajās vecuma grupās, kur 
ir atļauts spēlēt atbilstoši vecuma ierobežojumam.  

3. Spēlējot vecākā grupā, punktus ieskaita šajā un savā vecuma grupā. 

4. Punkti reitingā nemainās vai samazinās, ja nav jaunas sacensības un jaunas 
sacensības ar lielākiem punktiem attiecīgajā sacensību kategorijā. 
Ja dalībnieks nav piedalījies sacensībās pēdējos 12 mēnešus. reitinga punkti 

dzēšas.  
 

Piezīme: LTS reitinga punktu tabulas skatīt LTS mājas lapā sadaļā > Reitingi 



 


