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Saskaņots:  
LTS ģenerālsekretārs  

J.Pliens 

2012.g.19.aprīlī 

Latvijas tenisa savienības 
 
U10 TENISA SACENSĪBU NOLIKUMS  
 

 

Sacensību 
nosaukums SEB pavasara tenisa festivāls 

Veids (vienspēles/dubultspēles) 

vienspēles  

Sacensību vieta Ezermalas iela 32, Rīga 

Sacensību 
organizators 

Latvijas tenisa savienība 
sadarbībā ar SEB banku un 
RSTK 

Sacensību 
direktors 

Tālrunis Galvenais tiesnesis Tālrunis 

Z.Sausverde 26369338 

L.Didriksone U8 

Ļ.Aļeksjuks U9 

M.Kozireva U10 
M.Netenberga - 

skolas 

26017878 

29515245 
29837597 
29785162 

 

Vecuma grupa  U8-Red U9-Orange  U 10-Green 

Sacensību 
datums 

12.05. 
Reģistrācija 9:30 
Atklāšana 10:00 

 

12.05. 
Reģistrācija 9:30 
Atklāšana 10:00 

12.05. 
Reģistrācija 13:30 
Atklāšana 14:00 

Pieteikumu 
reģistrācija 

Līdz 09.05.2012. plkst. 18:00 Sacensībām var pieteikties caur interneta 
tiešsaites sistēmu www.u10teniss.lv 

 

Izlozes laiks 

Izloze notiks 09.05.2012. pēc plkst.18:00. Izlozi veiks datora sistēma publiskajā dalībnieku sarakstā 
piešķirot katram bērnam izlozes numuru. Pēc izlozes numuriem vadoties sacensību organizators bērnus 
sadalīs pa apakšgrupām. 

SACENSĪBU NOSACĪJUMI 

Dalībnieku 
sastāvs 

Drīkst piedalīties tikai Latvijas iedzīvotāji! 
Dalībnieku skaits ierobežots:  
U8 – 24 zēni un 24 meitenes 
U9 – 15 zēni un 15 meitenes 
U10 -  12 zēni un 12 meitenes 
 

Sacensību 
kārtība 

Sacensības notiek atbilstoši ITF/LTS “U10 tenisa sacensību noteikumiem” un “Tenisa 

uzvedības kodeksam”.  

 

Ja 12.05.būs slikti laika apstākļi, tad sacensības tiks pārceltas uz 13.05. 

Visām grupām paredzēta izklaides programma ar animatoriem vai fotoorientēšanās. 

 

1.Tiesāšana.  

Green, Red  un Orange sacensības tiesā organizatora nozīmētie tiesneši.Katrai vecuma grupai 

ir savs galvenais tiesnesis. 

2.Izloze. Izlozi veic datora sistēma ar organizatora palīdzību.  

3.Spēļu kārtība. Spēles notiek pēc „Round Robin” sistēmas, kur bērni spēlē katrs ar katru.  

Sacensības notiek izspēlējot tikai par godalgotajām vietām.  

4.Punktu skaitīšana.  

Green sacensībām 1 sets līdz 4 geimiem, pie 4:4 „tie break” līdz 7 punktiem.  

Red un Orange  punktu skaitīšana notiek pēc organizatora lēmuma ņemot vērā pieteikto 

dalībnieku un kortu skaitu: 

1) „Tie break” līdz 7punktiem; 

2) Pagarinātais „Tie break” līdz 11 punktiem 

 

Atkarībā no dalībnieku skaita, turnīru organizatori atstāj sev tiesības mainīt sacensību norises 

kārtību, bet turnīra standartgadījumos turnīrs norisinās pēc visiem U10 sacensību noteikumiem 

izmantojot LTS vai savas izstrādātās U10 Tenisa “Round Robin” tabulas.  

         

Apbalvošana Visi turnīra dalībnieki saņem piemiņas balvas, pirmo trīs vietu ieguvēji – balvas un kausus 
Laukumu skaits Laukumu segums Bumbas Piezīmes 

9k–U8,U9,  
6k-U10 

Māls Babolat Green,Orange,Red  BEZMAKSAS 
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