Apstiprinu:
E.Vaivods Preiļu novada BJSS direktors.

Preiļu novada čempionāta tenisā
“Veiklā raķete - 2022”
nolikums
1. Mērķis:
1.1. Izveidot un attīstīt draudzīgas attiecības starp dažāda vecuma cilvēkiem,
veicināt sportisku dzīvesveidu un tenisa popularitātes celšanu.
1.2. Noteikt labākos tenisistus individuālajā vērtējumā.
2. Sacensību vadība:
2.1. Sacensības organizē un vada Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta
skola sadarbībā ar Preiļu novada domi.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis - Lauris Vilcāns ( mob. 29522232, e-pasts:
lauris.vilcans@preili.lv ).
3. Sacensību dalībnieki
3.1. Sievietes un vīrieši 2010.g.dz un vecāki
3.2. Dalībniekiem piesakoties jāmin vārds, uzvārds, dzimšanas gads un
pilsēta, kuru pārstāv.
4. Sacensību vieta un laiks:
4.1. Sacensības notiks 21. augustā Preiļu pilsētas pludmales tenisa kortos
4.2. Sacensību norises laiks - 9:00 - 12:00 .
5. Sacensību kārtība un tiesāšana:
5.1. Atkarībā no dalībnieku skaita, ar izlozes palīdzību dalībnieki tiks sadalīti
apakšgrupās.
5.2. Savstarpēji tiekas visas grupas dalībnieki
5.3. Pēc tam tiek izspēlēti pusfināli – krusts. Uzvarētāji spēlē finālā, zaudētāji
spēlē par III vietu.
5.4. Spēles notiek līdz vienam uzvarētam setam, līdz 6 geimiem, pie rezultāta
5/5 izspēlē Tiebreak līdz 7 punktiem. Laika trūkuma dēļ, spēles var tikt izspēlētas līdz 5
geimiem setā, pie rezultāta 4/4 izspēlē Tiebreak līdz 7 punktiem.
5.5. Laukuma puses izvēle, kā arī servētājs un serves saņēmējs tiek noteikti
izlozes kārtībā. Spēlētājam, kurš uzvar izlozē, ir tiesības izdarīt izvēli.
5.6. Servētājs nedrīkst pārkāpt laukuma līniju. Servētājs nedrīkst servēt pirms
serves saņēmējs ir gatavs serves uzņemšanai.
5.7. Ja bumba pieskaras līnijai, tiek uzskatīts, ka tā nokritusi laukumā.
5.8. Strīdīgajos gadījumos spēlētāji vienojās pārspēlēt izspēli ar pirmo servi.
5.9. Spēlētāji mainās laukuma pusēm pēc katra pirmā, trešā un katra nākamā
kopsummas nepāra skaita geima.

5.10. Tiebreak laikā spēlētāji mainās pusēm pēc katriem sešiem izspēlētiem
punktiem.
5.11. Nākošās spēles tiesāšanu nodrošina iepriekšējās spēles zaudētājs.
Turnīrā piedalās tikai pieteiktie spēlētāji.
5.12. Turnīrā nedrīkst piedalīties profesionālās līgas spēlētāji.
5.13. Sacensības notiks atsevišķi sievietēm un vīriešiem.
5.14. Sacensību dalībnieki grupā ierindojas pēc izcīnīto uzvaru skaita.
5.15. Ja uzvaru skaits ir vienāds 2 dalībniekiem, tiek skatīta savstarpējā spēle,
ja 3 vai vairāk dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tiek skaitīta visu spēļu
uzvarēto/zaudēto geimu skaits.
5.16. Sacensību galvenais tiesnesis patur tiesības grozīt izspēles sistēmu par to
pirms turnīra sākuma informējot dalībniekus.
6. Pieteikšanās
6.1. Dalībnieki piesakās 20 augusta telefoniski vai e-pastā galvenajam
tiesnesim, pasākuma dienā 21. augustā no 8:30-8:50 pasākuma norises vietā - Preiļu pilsētas
pludmales kortā notiks izloze.
7. Medicīna
7.1. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību sacensību laikā
atbild katrs attiecīgais dalībnieks.
7.2 Par nepilngadīgo veselību atbild vecāki vai to pilnvarotā persona.
8. Apbalvošana
8.1. I – III vietu ieguvēji vīrieši un sievietes tiek apbalvoti ar kausiem. Preiļu
novada domes suvenīri tiks pasniegti pēc tiesnešu ieskatiem.
9. Datu aizsardzība un datu glabāšana:
9.1. Sabiedrības informēšanas nolūkos var tikt veikta foto vai video fiksācija.
Vizuālais materiāls var tikt ievietots Preiļu Novada un Preiļu bērnu jauniešu sporta skolas
informatīvajos kanālos.
9.2. Visi personas dati, kas tiek nodoti turnīra organizatoriem netiks izpausti
trešajām personām. Izņēmums ir foto un video materiāli no čempionāta spēlēm.
9.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas
datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video
materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi iestādes darba
popularizēšanai, sacensību dalībnieku sasniegumu atspoguļošanai. Sacensību organizators
Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde Preiļu novada BJSS, reģistrācijas nr. 4271902192,
apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību
vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Izglītības pārvalde, reģistrācijas
Nr. 40900025196, adrese Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

10. Epidemioloģiskie nosacījumi:
10.1 Sacensību dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos
epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību

11. Citi noteikumi:
12.1. Spēļu norises vietās kategoriski aizliegts ienest un lietot alkoholiskos
dzērienus vai citus apreibinošos līdzekļus, kā arī atrasties to iespaidā.
12.2. Turnīra informācija - aktuālās ziņas, jaunumi, spēļu kalendārs, rezultāti,
rezultatīvākie spēlētāji, fotogalerijas un cita informācija pieejama mājaslapā
www.pbjss.edu.lv, kā arī Facebook lapā www.facebook.com/pbjss/ .
6.1. Nedrīkst lietot necenzētus vārdus un izteicienus. Pēc pirmā aizrādījuma
par necenzētu vārdu un izteicienu lietošanu dalībnieks saņem brīdinājumu, pēc otrā
aizrādījuma var tikt piešķirts zaudējums
6.2. Saudzīgi jāizturas pret tenisa laukumiem, nav pieļaujams mest raketes vai
citus priekšmetus, sist ar tiem laukuma segumu, kā arī segto laukumu sienas. Par noteikumu
neivērošanu var tik piešķirts tehniskais zaudējums.

