PLUDMALES TENISA REITINGA TURNĪRU NOLIKUMS UN SPĒLĒTĀJU NACIONĀLAIS REITINGS UZ 2018. GADU

Izveidots un apstiprināts saskaņā ar Latvijas tenisa savienības pludmales tenisa komisiju.
Dotie noteikumi regulē visu pludmales tenisa reitinga turnīru organizāciju Latvijas Republikas teritorijā
(pieaugušo, junioru līdz 16 gadiem un bērnu līdz 12 gadiem kategorijās), kuru rezultātā dalībniekiem tiek
piemērots nacionālais kvalifikācijas reitings.
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Visi pludmales tenisa reitinga turnīri, kuri ir organizēti Latvijas republikas teritorijā un kuru rezultātā
dalībniekiem tiek piešķirts nacionālās kvalifikācijas reitings, tai skaitā Latvijas čempionāts, pilsētu
čempionāti un citi reitingu turnīri (saskaņā ar Pielikumu Nr.1), kopā veido regulāru turnīru sēriju, kas ir
2018. gada Latvijas pludmales tenisa tūre (turpmāk LPTT)
1.2. Visi LPTT turnīri tiek organizēti stingri balstoties uz pludmales tenisa spēles noteikumiem, kurus
pieņēma Starptautiskā tenisa federācija (turpmāk ITF), kas stājās spēkā 1.01.2018.
1.3. Par visu LPTT turnīru organizāciju, punktu aprēķinu, informatīvu un tehnisku atbalstu, kā arī par
jebkurām izmaiņām šī Nolikuma ietvaros atbild Latvian Padel&Beach Tennis Federation (turpmāk
LP&BTF). Tā ir vienīgā pilnvarotā Latvijas tenisa savienības (LTS) federācija, kas atbild par pludmales
tenisa attīstību Latvijas teritorijā.
1.4. Par LPTT turnīru organizatoriem var būt jebkuras fiziskas un juridiskas personas – Latvijas rezidenti,
ievērojot visus minētos Nolikuma noteikumus par LPTT sagatavošanas un organizēšanas darbiem.
1.5. Organizatoriem jāpiesaka visi LPTT turnīri LP&BTF (2.1 dotajā nolikumā) noteiktajos termiņos, kuri
pēc apstiprinājuma tiks iekļauti sacensību un pasākumu kalendārā tekošajā gadā, kurš tiek publicēts
oficiālajā mājaslapā LP&BTF (sociālajā tīklā Facebook), beachtennis.io sistēmā un LTS oficiālajā
mājaslapā (sadaļā “pludmales teniss’’).
1.6. LPTT turnīri var būt organizēti vīriešu, sieviešu, jaukto dubultspēļu, kā arī vienspēļu kategorijās
Pirmajā līgā (…), Otrajā līgā (iesācēji), kā arī bērnu (līdz 12 gadiem) un jauniešu (līdz 16 gadiem)
kategorijās. Minimālais pāru skaits, kas piedalās jebkurā turnīrā katrā līgā ir 6 (seši) pāri, kategorijās līdz
16 gadiem un bērniem līdz 12 gadiem – 4 (četri) pāri vai 8 (astoņi) dalībnieki vienspēļu kategorijā.
Organizējot turnīru, ir atļauts izmantot olimpiskās tabulas sistēmu, apļa sistēmu, kā arī jaukto sistēmu (
pirmais etaps apļa sistēma, otrs - olimpiskā sistēma). Bērnu turnīros (līdz 12 gadiem) dubultspēļu
kategorijā spēlētāju pāri var sastāvēt gan no meitenēm, gan puišiem, pāri formējas neatkarīgi no dzimuma.
Pamatturnīra pirmās kārtas spēlēs, pusfināla spēlēs un finālspēlēs(izņemot bērnu turnīrus) jānodrošina
vismaz 2 jaunas bumbiņas. ITF mājaslapā ir publicēts atļauto bumbiņu saraksts, lai organizētu turnīru.
1.7. LPTT turnīri dalās kategorijās (balstoties uz Pielikumu nr.1):
-kategorija A, J2 organizē tikai LP&BTF un tās pilnvarotie pārstāvji;
-pārējās kategorijas turnīri var tikt organizēti citu organizatoru pavadībā saskaņā ar šī Nolikuma
4.punktu.
-A un B kategorijas turnīros ir vajadzīgs kvalificēts tiesnesis ar kategoriju, kas nav zemāka par
nacionālo.

2. LPTT TURNĪRU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA
2.1. Organizatoram ir pienākums iesniegt pieteikumu LP&BTF ar norādīto turnīra kategoriju, norises
datumu un vietu, kā arī norādīt turnīra direktora kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, telefona numurs un epasts) un tiesneša kontaktinformāciju (B kategorijas turnīriem) ne vēlāk kā 20 kalendārās dienas līdz
turnīra sākumam. LP&BTF izskata visus pieteikumus 10 kalendāro dienu laikā un apstiprinājuma gadījumā
publicē to LPTT turnīru grafikā tekošajā gadā ne vēlāk kā 30 dienas pirms turnīra sākuma.
2.2. Turnīra organizatoram ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc turnīra iesniegt
LP&BTF atskaiti (rezultātus) par organizēto turnīru, kuru ir parakstījis tiesnesis (B kategorijas turnīriem)
un/vai turnīra direktors, kā arī samaksāt 25 (divdesmit piecus) eiro par turnīra organizēšanu (pārskaitot uz
rekvizītiem). Punkti dalībniekiem tiks ieskaitīti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad
organizatori iesniedz atskaiti un apmaksāja turnīra organizēšanas maksu. Par turnīra rezultātu atbilstību
atbild organizētājs, LP&BTF atbild par pareizo punktu izlikšanu.
Dotā turnīra kvalificētie punkti netiks ieskaitīti gadījumā, ja organizators pārkāpj kādu no šī Pielikuma
organizēšanas noteikumiem, kā arī gadījumā, ja organizators pārkāpj savus pienākumus, balstoties uz šiem
punktiem.
2.3. Organizators patstāvīgi publicē turnīra nolikumu ne vēlāk kā 10 dienas līdz turnīra sākumam. Jebkura
LPTT turnīra nolikumā ir jābūt norādītai turnīra vietai un laikam, turnīra dalības maksai, kategorijai,
pieteikuma beigšanās datumam, organizatoram un viņa kontaktu informācijai. Nolikumā jābūt norādītam,
ka turnīrs ir iekļauts LPTT un jābūt izvietotam LP&BTF un LTS logo;
2.4. Organizatoriem ir pienākums turnīra informācijas izvietošanai un turnīru pieteikumu pieņemšanai
izmantot beachtennis.io sistēmu, kura satur visu aktuālo informāciju par spēlētājiem, nacionālo reitingu un
pludmales tenisa turnīriem Latvijā.
2.5. LP&BTF ir tiesības atcelt pieteiktā turnīra iekļaušanu LPTT turnīru sastāvā, ja organizators ir pārkāpis
kādu no Pielikuma noteikumiem 2018.gada gaitā.
3. DALĪBA LPTT TURNĪROS
3.1. LPTT ietvaros var tikt organizēti slēgtie un atvērtie dažādu kategoriju turnīri. Slēgtajos LPTT turnīros
nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri nav Latvijas valsts rezidenti. Izņēmums ir, ja spēlē pārī ar spēlētāju, kurš
ir rezidents (spēlētājs, kuram ir personas kods). Jāņem vērā, ka sarakstā (reitingā) būs iekļauts tikai
spēlētājs, kurš ir rezidents un tikai viņa rezultāts.
Atklātajā turnīrā drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs, kurš nav Latvijas rezidents, tai skaitā pārī ar tādu pašu
spēlētāju. Latviešu spēlētājiem reitings atklātajos turnīros tiek piešķirts balstoties uz faktisko vietu turnīra
tabulas kopvērtējumā.
Turnīra izlozes veikšanai un izlikto pāru noteikšanai tiek izmantota spēlētāju reitinga pozīcija. Reitinga
pozīcija spēlētājiem, kuri nav valsts rezidenti tiek piemērota balstoties uz ITF reitingu šādā kārtībā:
•
•
•
•

ITF 1-50- numurs 1;
ITF 51-100-numurs 3;
ITF 101-300-numurs 5;
ITF 301-500-numurs 10

•

ITF 500+ -bez pozīcijas.

Junioru (līdz 16 gadiem) un bērnu (līdz 12 gadiem) turnīriem tiek izmantota tieši tāda paša sistēma, tiek
ņemts vērā junioru internacionālai spēlētāju reitings, kurš ir publicēts beachtennis.io sistēmā.
Reitingam, kurš tiek ņemts vērā ir jābūt aktuālam uz turnīra norises laiku, kad notiek dalībnieku izloze,

Atklātajos turnīros drīkst piedalīties jebkurš spēlētājs, kurš nav Latvijas valsts rezidents, tai skaitā pāros ar
citiem nerezidentiem. Latvijas spēlētājiem reitings tiek piešķirts balstoties uz turnīru rezultātiem un viņu
iegūto vietu turnīru tabulā, ņemot vērā 1.vietas ieguvēju (spēlētāju), kurš ir Latvijas rezidents un kurš ir
ieguvis augstāko rezultātu; 2.vietas ieguvēju (spēlētāju), kurš ir Latvijas rezidents un kurš ir ieguvis
nākamo augstāko rezultātu utt.
3.2. Spēlētājs var piedalīties turnīrā, ja viņš ir aizpildījis dalības pieteikumu un ir samaksājis turnīra dalības
maksu. Pieteikums uz turnīru tiek pieņemts ne vēlāk kā norādīts nolikumā. Organizatoram ir pienākums
nodrošināt LPTT turnīriem pieteikumu pieņemšanu izmantojot beachtennis.io sistēmu.
3.3 Spēlētāji jaunāki par 14 gadiem nedrīkst piedalīties pieaugušo turnīros, ja organizatori nav pieņēmuši
citu lēmumu.
3.4. Spēlētāji jaunāki par 10 gadiem nedrīkst piedalīties junioru turnīros līdz 16 gadiem, ja organizatori nav
pieņēmuši citu lēmumu.
3.5. Spēlētāji, kuri nacionālajā reitingā ieņem 15 (piecpadsmito) pozīciju un augstāk nevar spēlēt 2. Līgā
(iesācēji), ja organizatori nav pieņēmuši citu lēmumu.
3.6. Turnīra organizators pilnībā nes atbildību par izvēlēto un piemēroto Līgu katram spēlētājam.
4. NACIONĀLAIS REITINGS UN PUNKTU UZSKAITES SISTĒMA
4.1. Katrs spēlētājs, kurš ir apstiprināts kā Latvijas rezidents un kurš piedalās:
•
•
•
•

starptautiskajos ITF turnīros (Latvijas teritorijā vai ārpus tās);
internacionālajos amatieru līgas turnīros (AmaTOUR 2018) gan Latvijas teritorijā vai ārpus tās;
internacionālajos junioru turnīros gan Latvijas teritorijā vai ārpus tās;
LPTT turnīros Latvijā

iekļūst pludmales tenisa 2018. gada nacionālajā reitingā (turpmāk Reitings) kategorijās: vīriešu,
sieviešu, junioru (līdz 16 gadiem) un bērnu (līdz 12 gadiem).

4.2. Nacionālais spēlētāju reitings tiek publicēts regulāri, ne vēlāk kā katra mēneša 10. datumā. Tas tiek
publicēts oficiālajā LP&BTF mājaslapā (pbtf.lv), LP&BTF Facebook lapā, beachtennis.io sistēmā un LTS
oficiālajā mājaslapā sadaļā “Pludmales teniss” (www.LTS.lv)
4.3. Spēlētāju klasifikācija (nacionālajā reitingā) tiek sastādīta ar Nr.1 un tālāk, atkarībā no dalībnieku
skaita, kas ir spēlējuši turnīrus, kuri ir iekļauti Nacionālo reitinga turnīru sarakstā.

4.4 Publicētajā reitingā ir jābūt norādītam spēlētāja vārdam un uzvārdam, reitinga pozīcijai un kopējāi
punktu summai, kura ir iegūta uz tekošo reitinga datumu.
4.5. Reitings, kurš ir sastādīts un publicēts balstoties uz sekojošu nolikumu ir vienīgais oficiālais spēlētāju
reitings Latvijas teritorijā un tiek izmantots kā bāze, lai atlasīt spēlētājus uz nacionālo izlasi 2018.gadā (gan
pieaugušos, gan bērnus).
5. PUNKTU PIEŠĶIRSANAS KĀRTĪBA
5.1. Visi punkti, kuri iegūti starptautiskajos ITF turnīros un LPTT turnīros tiek summēti, lai attiecīgi
sarindotu spēlētājus pēc reitinga pozīcijām ņemot vērā:
-ka punkti, kurus 14+ spēlētāji iegūst starptautiskajos turnīros ITF nacionālajā reitingā tiks atspoguļoti
identiski, bet dubultā, reizinot ar 2 punktus, kuri ir fiksēti starptautiskajā ITF reitingā uz nacionālā reitinga
publikācijas dienu (tekošā mēneša 10. datumu)
-ka punkti, kurus juniori iegūst internacionālajā amatieru tūrē (AmaTOUR2018) un internacionālajā
junioru tūrē reitingā tiks atspoguļoti identiski punktiem, kuri būs fiksēti starptautiskajā reitingā uz
nacionālā reitinga publikācijas datumu (tekošā mēneša 10.datumu).
-ka punkti, kas iegūti LPTT turnīros būs piemēroti balstoties uz Pielikumu Nr.2, ņemot vērā 12 labākos
rezultātus, kuri tiek sasniegti kalendārā gada laikā LPTT turnīros. Punkti, kurus spēlētājs iegūst dzēšas 12
mēnešu laikā uz nacionālā reitinga publikācijas dienu (tekošā mēneša 10. datumā).
5.2.. Dalībniekam tiek piešķirti punkti par dalību turnīrā jebkurā nominācijā. Ja vienā dienā spēlētājs
piedalās turnīrā 2 vai 3 nominācijās (vīriešu vai sieviešu dubultspēlēs, jauktās dubultspēlēs, vienspēlēs), tad
punkti tiek piešķirti par katru nomināciju atsevišķi atkarībā no spēlētāja rezultātiem un summēsies
kopvērtējumā.
5.3. Kategorijā «Juniori» (līdz 16 gadiem) un kategorijā «Bērni» (līdz 12 gadiem) punkti tiek piešķirti
spēlētājiem attiecīgi viņa vecumam (uz 1.01.2018), ņemot vērā visu turnīru rezultātus, balstoties uz
Pielikumu Nr.2. Ja spēlētājs ir gan junioru, gan pieaugušo reitingā, tad punkti viņam tiek skaitīti tikai tajā
reitingā, kuras kategorijā spēlētājs piedalījās (pieaugušo reitingā, ja turnīrs tikai spēlēts kategorijā
«Pieaugušie», junioru (bērnu), ja turnīrs tika spēlēts kategorijā «Juniori» («Bērni»)).

