
Izraksts no LTS sacensību noteikumiem 

 

V- REITINGS 

LTS reitings ir izstrādāts Latvijas tenisa savienībā, ņemot vērā WTA, ATP, ITF un TE punktu aprēķina 
sistēmas, atšķirībā no starptautiskiem reitingiem, tas apvieno vienā sistēmā starptautiskos reitingus ar 

LTS reitingu un dod iespēju spēlēt jebkurā pieļaujamā vecuma grupā (skat. II-A.5.p.) un tajās gūt 
punktus. 
LTS reitingu publicē katra mēneša 1.datumā. 

A. NOSACĪJUMI 

1. Reitingā ieskaita: 
Jauniešiem - pēdējo 24 mēnešu 12 labāko sacensību punktus. 
Pieaugušiem - pēdējo 24 mēnešu 5 labāko sacensību punktus. 

Katrai jauniešu vecuma grupai ir sava punktu vērtība, kura no jaunākās grupas pieaug līdz vecākai.  

2. LTS reitingā ieskaita arī:  
a) ITF un TE jauniešu sacensības, pielietojot atbilstošas punktu tabulas katrai vecuma grupai; 
b) ATP, WTA sacensības atbilstoši saņemtiem ATP, WTA punktiem, kas reizināti ar k=600; 
c) LKKČ rezultātus. 

3. LTS reitingā neieskaita:  

a) ārzemju dalībnieku rezultātus; 
b) ārzemju sacensības jauniešiem, ja tās nerīko ITF vai TE, izņemot Orange Bowl, Eddie Herr, 
American Cup; 
c) ITF vai TE gandarījuma sacensības; 
d) ITF vai TE kvalifikācijas sacensības, ja nav uzvaras; 

4. Par piedalīšanos ārzemju sacensībās, dalībnieks personīgi informē LTS, nosūtot e-pastu, kurā 

jāuzrāda: sacensību nosaukums, valsts, pilsēta, datums, vecuma grupa. 

B. PUNKTU APRĒĶINS  

1. Spēlētājs saņem punktus par ieņemto vietu pēc attiecīgās vecuma grupas punktu tabulas.  

Pamatsacensības un kvalifikācija ir vienas sacensības. 
Ja sacensībās ir kvalifikācija, bet dalībnieks nav iekļuvis pamatsacensībās, tad saņem punktus 
par vietu, kas atbilst vienai kārtai zemāk par pamatsacensību1. kārtu.  
Ja spēlētājs no kvalifikācijas iekļūst pamatsacensībās, tad saņem punktus par ieņemto vietu 
pamatsacensībās.  

2. Spēlējot savā vecuma grupā, punktus ieskaita šajā, un tādus pašus punktus vecākā grupā.  

3. Spēlējot vecākā grupā, punktus ieskaita šajā un 50% no tiem savā vecuma grupā. 

4. Punkti reitingā palielinās līdz tiek sasniegts reitinga sacensību noteiktais skaits – jauniešiem 12 
sacensības, pieaugušiem 5 sacensības.  

5. Sākot ar 13.sacensību jauniešiem un sākot ar 6.sacensību pieaugušiem, jauno sacensību punktus 
salīdzina ar iepriekšējo sacensību punktiem.  
Tas nozīmē, ja jaunām sacensībam ir lielāki punkti, tie tiek nomainīti ar sacensību mazākiem 
punktiem, kuri līdz tam bija ieskaitīti reitingā un šo punktu starpību ieskaita nākošā mēneša 

reitingā. 
Piemēram, pieaugušiem: 
Ir ieskaitītas - 5 labākās sacensības – / 104 / 69 / 98 / 204 / 159 / punkti 
Jaunas -  2 sacensības – / 65 / 109 / punkti 
Apmaina /69/ ar /109/ = 40 punkti, kurus ieskaita reitingā. 

  Sacensības ar /65/ punktiem netiek ieskaitītas reitingā. 

  Tas pats princips attiecas uz jauniešu reitingu, kurā ir ieskaitītas 12 labākās 
sacensības. 

6. Punkti reitingā nemainās vai samazinās, ja nav jaunas sacensības un jaunas sacensības ar 
lielākiem punktiem. 
Ja dalībnieks nav piedalījies sacensībās pēdējos 24 mēnešus, reitinga punkti dzēšas.  

7. Sākot ar 13.mēnesi (skaitot atpakaļ no esošā mēneša), visām sacensībām atskaita 4% punktus: 

par katru 13.mēneša sacensību - 4%    
par katru 14.mēneša sacensību - 8%   
par katru 15.mēneša sacensību - 12% u.t.t.  

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



 


