
2020.gada Latvijas Republikas Čempionāts pludmales tenisā 

 

NOLIKUMS 

 

1. Latvijas Republikas Čempionāta mērķi:  

● Popularizēt pludmales tenisu Latvijā; 

2. Sacensību vieta un laiks:  

Vieta - Beach tennis club , Paula Stradiņa iela, 17.līnija, Jūrmala.  

Laiks - 21.08.2020. - 22.08.2020. 

3. Sacensību ilgums:  

Sacensības ilgst 2 dienas, 21.08.2020. - 22.08.2020. 

4. Sacensību dalībnieki:  

Latvijas Republikas rezidenti (personas kurām piešķirts Latvijas Republikas 

personas kods).  

5. Sacensību veids:  

● Sieviešu un vīriešu dubultspēles; 

● Jauktās dubultspēles; 

● Jaunieši U18; 

● Bērni U13. 

6. Sacensību kategorija:  

“A” kategorija. 

7. Sacensību tiesnesis:  

Latvijas Tenisa Savienības (LTS) tiesniesis. 

8. Laukumu skaits:  

Astoņi atklāta tipa (āra) laukumi. 

9. Bumbas:  

Quicksand ražotāja. 

10. Dalībnieku skaits:  

Pamatsacensībās 16 pāri, no kuriem 14  pēc Latvijas pludmales tenisa 

nacionālā reitinga, 2 WC. 



Jauktajās dubultspēlēs 32 pāri, no kuriem 28 pēc Latvijas pludmales tenisa 

nacionālā reitinga, 4 WC  

11. Izcīņas kārtība:  

Pieaugušajiem un jauniešiem spēles notiek pēc vienmīnusa sistēmas ar 

gandarījuma turnīru spēlētājiem, kuri zaudējuši savu pirmo spēli pirmajā vai 

otrajā turnīra kārtā (w/o tiek skaitīta kā uzvara). Gandarījuma turnīram ir 

jāpiesakās pie sacensību tiesneša. Pamatturnīrā tiek spēlēts no 2 setiem, 

trešais sets taibreiks līdz 10. gandarījuma turnīrā – no 2 saīsinātiem setiem 

līdz 4, trešais sets taibreiks līdz 10. 

Jauktās dubultspēles un Bērnu kateogorija spēlē līdz 8 uzvarētiem geimiem. 

12. Dalības maksa:  

Sacensību dalībnieku pāris, kas apstiprināts pamatturnīram, apņemas 

ieskaitīt zemāk norādītajā bankas kontā dalības maksu EUR 60 (sešdesmit) 

līdz pirmās turnīra spēles sākumam. Ja dalībnieku pāris pēc turnīra izlozes 

atsakās no spēles, viņam ir pienākums ieskaitīt EUR 60 zemāk norādītajā 

bankas kontā. Dalībniekiem kuri piedalās dubultspēlēs un jauktajās 

dubultspēlēs jāmaksā par sevi tikai vienu reizi. 

Jauniešu un bērnu dalības maksa sastāda EUR 40 no pāra. 

 

Bankas rekvizīti:  

Biedrība "Latvijas tenisa savienība", PVN Reģ.Nr. LV40008009525  

Banka: AS"Swedbank" LV41 HABA 0001 40J0 3876 0 

Maksājuma uzdevumā jānorāda – LČ dalības maksa par [dalībnieku vārdi]. 

13. Balvu fonds:  

Tiek apbalvotas visas godalgotās vietas ar LČ balvas izcīņas kausiem un 

dāvanām no atbalstītājiem.  

 

Turnīra atbalstītāji:  

LTS 

Beach Tennis Club 


