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2. atklātā Cēsu tenisa čempionāta 2022. gada dubultspēļu nolikums 

  

I MĒRĶI UN UZDEVUMI  

1. Popularizēt tenisu un veselīgu dzīvesveidu Cēsu novadā, Vidzemē un Latvijā.  

2. Iesaistīt jaunus spēlētājus tenisa spēles apritē.  

3. Noskaidrot 2. atklātā Cēsu novada čempionāta tenisā (turpmāk tekstā – Čempionāts) labākos pārus 
vīriešu, sieviešu un jaukto dubultspēļu kategorijās.  

  

II VADĪBA  

1. Čempionātu organizē biedrība “Cēsu tenisa klubs” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. 

2. Čempionāta direktors: Raimonds Galinskis (tālr.26518428);  

Čempionāta galvenie tiesneši: Juris Markovs (tālr.29406310) un Valdis Lībietis (tālr.29296564); 

Čempionāta koordinators: Aleksandrs Abramovs (tālr.28671621); 

Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu: Valdis Lībietis (tālr.29296564). 

3. Par sacensību norisi, kalendāru un tā izmaiņām atbild galvenie tiesneši, bet izmaiņas apstiprina 
Čempionāta organizatori. 

4. Ievērojot savstarpēju cieņu un godīgas spēles principus spēles dalībniekiem (izņemot gadījumus, 
kad spēli tiesā tiesnesis) ir tiesības aizrādīt skatītājiem, ja spēle tiek traucēta iejaucoties 
tiesāšanā, “Coaching” un skaļu uzvedību tribīnēs, kā arī pretiniekam par nesportisku uzvedību 
spēles laikā (bumbiņu aizsišana, necenzētu vārdu lietošana, pretinieku aizskatošu izteicienu 
lietošana)! Spēlētāju atbalstīšana, plaukstu sišana, uzmundrinošu vārdu lietošana starp izspēlēm, 
starp geimiem un setiem nav uzskatāma par iejaukšanos spēlē!  

5. Par konfliktsituāciju atrisināšanu, par dalībnieku nesportisku rīcību, atteikšanos no spēļu 
aizvadīšanas un citām nestandarta situācijām, tai skaitā skatītāju iejaukšanos spēlē un 
“Coaching” , un situācijām, kuras nav atrunātas Nolikumā, galīgo lēmuma pieņem Čempionāta 
organizatori. 

6. Sportistu, skatītāju un citu sporta sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sporta 
sacensību organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī 
normatīvos aktus (tai skaitā visus ierobežojumus, kas saistīti ar COVID 19 izplatīšanas ierobežošanu).  

 

III VIETA UN LAIKS  
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1. Čempionāts notiek no 2022.gada jūlija līdz 2022.gada augustam.  

2. Čempionāta galvenā norises vieta ir tenisa korti Cīrulīšos (laiku rezevācijai Valdis Lībietis, tālr. 
29296564). Spēles var aizvadīt arī citos tenisa laukumus, ja par to vienojas spēlētāji. 

3. Spēļu kalendārs tiek izziņots dalībniekiem ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms plānotās Čempionāta spēļu 
kārtas (nedēļas). Turnīrā dalībniekiem jāaizvada viena spēle 7 (septiņu) dienu laikā. Atkarībā no 
dalībnieku skaita, spēļu izspēles laiks var tik pagarināts. 

4. Balstoties uz dalībnieku lūgumu, iespēju robežās veikt izmaiņas spēļu kalendārā drīkst tikai Čempionāta 
galvenie tiesneši, saņemot Čempionāta organizatoru apstiprinājumu.  

  

IV DALĪBNIEKI  

1. Čempionātā aicināts piedalīties jebkāda līmeņa spēlētājs. 

2. Ņemot vērā pieteikto pāru skaitu, iespēju robežās izvērtējot to spēlēšanas līmeni notiek sadalījums pa 
līgām. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto pāru skaita. Plānots katrā līgā iekļaut 8 (astoņus) vai 16 
(sešpadsmit) pārus. Zemākajā līgā pāru skaits var būt atšķirīgs nekā tas ir noteikts iepriekš. Turnīra 
spēles tiek izspēlētas pēc play-off principa.  

3. Čempionāta organizatori nodrošina tiesnešus katra posma spēlēs par godalgotajām vietām. Plānots, ka 
šādas spēles visām Čempionāta kategorijām notiks vienā dienā. 

 

V FINANŠU NOSACĪJUMI  

1. Čempionāta izdevumus sedz biedrība “Cēsu tenisa klubs”, Cēsu novada pašvaldības piešķirtais 
finansējums, dalībnieku dalības maksas un brīvprātīgie ziedojumi; 

2. Dalības maksa no pāra katrai pieteiktai dubultspēļu kategorijai ir EUR 20.00 (divdesmit eiro); 

3. Maksājums veicams ar pārskatījumu uz biedrības kontu līdz čempionāta organizatoru noteiktajam 
datumam. Ja maksājums netiek veikts, pāris netiek iekļauts nevienā no čempionāta līgām. Pēc 
apmaksas veikšanas pāra dalībnieka pienākums ir informēt sacensību galveno tiesnesi par notikušu 
darījumu, norādot kas veicis maksājumu un par ko! 

4. Biedrības rekvizīti: biedrība “Cēsu Tenisa Biedrība”, reģ. Nr. 40008108643, banka: AS Citadeles 
banka, bankas kods: PARXLLV22; konta Nr.: LV60PARX0005761130001; 

5. Laukuma izmaksas sedz spēles dalībnieki; 

6. Spēles bumbas nodrošina paši spēles dalībnieki, par to vienojoties pirms spēles. 

 

VI SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI  

1. Čempionāts notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Tenisa Federācijas (ITF) tenisa spēles 
noteikumiem.  

2. Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam ITF oficiālie tenisa spēles noteikumi.  

3. Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai ITF noteikumos, 
lēmumu pieņem Čempionāta galvenie tiesneši vai organizatori, atbilstoši noteiktajai kompetencei.  

4. Posms notiek vienā etapā:  
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4.1.Spēles tiek izspēlēts pēc play-off principa. Gadījumā, ja līgā ir 16 dalībnieki (pāri) tie tiek sadalīti 
pāros 1 (izlozēts nummurs) pret 16 , 2 pret 15 utt. Pirmās kārtas pāru uzvarētāji turpina cīņu par 1.-8. 
vietām (noskaidrojot visas vietas), savukārt, zaudētāji par 9.- 16. vietu (noskaidrojot visas vietas). 
Sacensību organizatoriem ir tiesības izvērtēt dalībnieku ieteikumus un neaizvadīt spēles par zemākajām 
vietām! Gadījumā, ja pāru skaits līgās ir 8, tad pāri tiek sadalīti pēc principa 1 pret 8, 2 pret 7 utt. un tiek 
noskaidrotas visas vietas. 

4.2. Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas līgas dalībnieku skaitā, ņemot vērā kopējo dalībnieku 
skaitu, kuri pieteikušies attiecīgajam čempionāta posmam.  

5. Visās posma spēlēs (izņemot līgas finālu un spēli par trešo vietu) notiek līdz diviem uzvarētiem setiem. 
Gadījumos, kad spēles rezultāts ir 1:1 tiek izspēlēts trešais sets vai tiek izspēlēts supertaibreiks līdz 10 
punktiem. Par šo spēles dalībniekiem ir jāvienojas pirms spēles. Līgu finālos un spēlēs par trešo vietu, ja 
nepieciešams, tiek aizvadīts pilns trešais sets. Kopējais spēles ilgums “iespēju robežās” nedrīkst 
pārsniegt 2 stundas. 

6. Gadījumā, ja supertaibreika rezultāts ir 9:9, par uzvarētāju kļūst pāris, kurš spēles turpinājumā iegūst divu 
punktu pārsvaru. 

7. Visā Čempionāta laikā katrs sets, izņemot 6.punktā minēto gadijumu notiek līdz kāds pāris izcīnijis uzvaru 
6 geimos. Gadījumā, ja seta rezultāts ir 5:5, spēles turpinājumā vienam pārim jāizcīna uzvara 
turpmākajos divos geimos. Ja seta rezultāts kļūst 6:6, pāri izspēlē taibreiku līdz kādam pārim ir 7 punkti, 
ja taibreika rezultāts ir 6:6 par uzvarētāju kļūst pāris, kurš spēles turpinājumā izcīnijis divu punktu 
pārsvaru. 

8. Visā Čempionāta laikā katras spēles geims pie rezultāta 40/40 tiek izspēlēts pēc principa vairāk/mazāk. 

9. Sacensības norisinās ievērojot visus Ministru kabineta nr.662 noteikumus par Epidemioloģiskās drošības 
pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

10. SVARĪGI! Gadījumā, ja pāris nesaskaņojot ar čempionāta organizatoriem neierodas uz spēli, viņš 
zaudē tiesības piedalīties atlikušajās posma spēlēs, ieņem attiecīgajā līgā pēdējo vietu. 

11. Katra sacensību dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo Nolikumu un piedalīšanās gadījumā 
piekrist visiem sacensību organizatoru lēmumiem un Nolikumam. 

12. Lai piedalītos sacensībās dalībniekam OBLIGĀTI ir jāaizpilda pieteikuma forma.  

VII APBALVOŠANA 

1.  Katra posma noslēgumā katras līgas pirmo trīs vietu ieguvēji saņem sacensību organizatoru sarūpētas 
balvas un piemiņas veltes.  

 

 

 


