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Vasaras sports-2020 

Vasaras Saulgriežu kausa izcīņa tenisā 

NOLIKUMS 

Mērķis 

1. Noskaidrot labākos tenisistus Lielvārdes novadā. 

2. Veicināt Lielvārdes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs un 

motivēt lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

3. Popularizēt lielo tenisu. 

4. Gūt pozitīvas emocijas. 

Vieta un laiks 

1. Sacensības notiks  tenisa laukumos Lielvārdē: 

• Avotu ielā 2  (māls); 

•  Raiņa ielā 22 (Hard). 

2. Sacensību norises laiks - 2020.gadā 22.jūnijs. 

Vadība 

Sacensības organizē Lielvārdes novada Sporta centrs  mob.t. 29180320, 

sadarbībā ar tenisa entuziastiem, galvenais tiesnesis - Ainārs Zariņš  

Dalībnieki 

1. Sacensībās piedalās abu dzimumu ikviens aktīvs tenisa entuziasts, kurš 

savlaicīgi pieteicies dalībai. 

2. Pieteikšanās turnīrā pa tālruni 2910320, vai e-pastā 

ainars.pukitis@gmail.com, norādot dalībnieka Vārdu, Uzvārdu, tālruņa 

nr. 

Noteikumi 

1. Turnīra uzvarētāju noteikšanai spēles notiek 1 setā līdz 6 geimiem. Pie 

rezultāta 5:5 tiek izspēlēts izšķirošais geims, pēc „Tie-Break” sistēmas 

(līdz 7 punktiem ar divu punktu pārsvaru).  

2. Spēlētāji tiek sadalīti atbilstoši izlozei. 



3. Katram dalībniekam garantētas vismaz divas spēles. 

4. Pirmās kārtas zaudētāji izspēlē „Lucky losers” turnīru. 

5. Sacensību bumbas HEAD-PRO. 

Norise 

1. Spēles notiek pēc dalībnieku un organizatoru sastādīta spēļu grafika, 

spēļu laiki un vieta tiek paziņota WhatsApp grupā pēc dalībnieku 

pieteikšanās. 

2. Ja dalībnieks nepierodas paredzētajos laikos, viņam tiek piešķirts 

zaudējums. 

Nodrošinājums 

Organizatori nodrošina spēles ar tenisa bumbiņām. Pārējo tenisa 

aprīkojumu un citas lietas, kas nav minētas šajā nolikumā, nodrošina paši 

dalībnieki. 

Dalības maksa 

Dalības maksa tenisa kausa izcīņā – 10 (desmit) EUR no dalībnieka, samaksa 

jāveic līdz turnīra pirmajai spēlei Lielvārdes novada Sporta centra kasē vai 

pārskaitot dalības maksu uz kontu LV19HABA0551026635681 ar norādi  

dalības maksa Sporta spēlēs. 

Dalības maksa tiek izlietota balvu fondam un saimnieciskajiem izdevumiem. 

1.- 3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar uzvarētāja alus kausu, “Lucky losers” 

uzvarētājs - ar pārsteiguma balvu. 

Citi jautājumi 

1. Organizatoriem ir tiesības izmantot sacensību laikā uzņemtos videomateriālus 

un fotogrāfijas, materiālus ievietot masu saziņas līdzekļos bez saskaņošanas 

ar tajās redzamajām personām. 

2. Dalībnieki, piesakoties turnīram, apstiprina, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-

19, kā arī to, ka ievēros visus noteikumus par valstī spēkā esošajiem 

ierobežojumiem. 

 

 

Lielvārdes novada Sporta centra direktors A.Puķītis 

 

 


