
 

                                                                                   
2015.gada Latvijas Republikas čempionāts 

RAKETLONĀ 
 

1. Sacensību mērķis un uzdevumi. 

Sekmēt Raketlona attīstību un popularitāti valstī. Piesaistīt aktīvam sportam jaunus Raketlona 

spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību.  

Noskaidrot 2015.gada labākos Raketlona spēlētājus sieviešu un vīriešu konkurencē.  

 

2. Vadība. 

Turnīru organizē Latvijas Raketlona federācija (turpmāk tekstā LRF), sacensības vada un tiesā LRF 

sacensību komiteja. Turnīra galvenais tiesnesis Uldis Dzirkalis, asistente Paula Puikevica. 

 

3. Laiks un vieta. 

 Sacensības notiek tenisa klubā ENRI, Rīgā, Stirnu ielā 34a, 2015.gada 5.decembrī.  

 Dalībnieku reģistrācija:     13:30 – 14:00 

             Sacensību sākums:    14:00 

 

4. Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās Latvijas un citu valstu Raketlona spēlētāji, kas savu dalību sacensībās ir pieteikuši 

līdz 2015.gada 3.decembrim un samaksājuši turnīra dalības maksu. Izņēmuma kārtā tiek pieņemti 

spēlētāju pieteikumi līdz reģistrācijas sākumam.  

 

5. Izcīņas kārtība un noteikumi. 

Sacensības notiek saskaņā ar FIR (turpmāk tekstā Starptautiskā Raketlona federācija) noteikumiem, 

vīriešu, sieviešu un junioru vienspēlēs.  

Informācija par katra sporta veida noteikumiem: 

 www.racketlon.lv, www.racketlon.net , www.racketlon.com    

 www.lgtf.lv; (izņēmums par rakešu gumiju atbilstību ITTF prasībām) 

 www.badminton.lv  

 www.squash.lv 

 www.itftennis.com 

Sacensības vīriešu ieskaitē notiek A, B, sievietēm, junioriem un senioriem kopējās ieskaites grupās.  

Katrā ieskaites grupā minimālais dalībnieku skaits – 4 sportisti. Sacensību formāts – izslēgšanas spēles 

(play-off) ar vietu noskaidrošanu vai turnīrs, kur dalībnieki savstarpēji izspēlē visas spēles. 

Turnīra tiesnesis, atkarībā no sacensību dalībnieku skaita grupās, var noteikt atšķirīgu turnīra formātu 

atsevišķām ieskaites grupām. 

Sacensību dalībnieku izloze notiek saskaņā ar FIR un LRF spēkā esošo spēlētāju reitingu, 4 labākie tiek 

„izlikti”, nodrošinot, ka 1. un 2. labākie var tikties tikai finālā, bet 3. un 4. labākajiem izliktā vieta tiek 

izlozēta. Nākamie 4 labākie tiek izlikti izlozes kārtībā nosakot sacensību zaru - kopēja izloze. Vīriešu 

Elites grupas turnīrs notiek no 2015.gada 3.decembra līdz 2015.gada 17.decembrim 

 

Speciālie noteikumi: 

 iesildīšanās pirms katra sporta veida – ne vairāk kā 2 minūtes; 

 pārtraukums starp sporta veidiem – 3 minūtes; 

 tenisā tiek izspēlēts tikai spēles uzvarai nepieciešamais punktu skaits; 

 turnīra brīvprātīgie palīgi var oficiāli brīdināt par pārkāpumiem: 

o 1.pārkāpums – brīdinājums; 

o 2.pārkāpums – zaudēts punkts; 

o 3.pārkāpums – diskvalifikācija no sacensībām; 

 Skvoša spēlē ir rekomendētas aizsargbrilles, junioriem - OBLIGĀTAS. 

http://www.racketlon.lv/
http://www.racketlon.net/
http://www.racketlon.com/
http://www.lgtf.lv/
http://www.badminton.lv/
http://www.squash.lv/
http://www.itftennis.com/


6. Sacensību inventārs. 

 Bumbiņas (iespējama nomaiņa uz analogām): 

 Galda teniss  STIGA vai Nittaku 

 Badmintons  Turnīra standarts ir spēle ar spalvu bumbiņām. Sacensību organizatori spēlētājus 

nodrošina BABOLAT neilona bumbiņām,. Spēlējot ar savām bumbiņām - prioritāte tiek dota spalvu 

bumbiņām. 

 Skvošs   Dunlop (marķējums – 2 dzelteni punktiņi); 

 Teniss   Yonex vai Babolat  

 

7. Finansiālie noteikumi. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu, apmaksā komandējošā 

organizācija vai paši spēlētāji. Sacensību organizatori apmaksā sacensību rīkošanas izdevumus 

(zāles īri, galda tenisa, badmintona neilona, skvoša un tenisa bumbiņas un apbalvošanas 

izdevumus, galveno tiesnesi, brīvprātīgos palīgus un citus izdevumus, kas saistīti ar turnīra 

rīkošanu). Sacensību dalības maksa sievietēm – 25 EUR, vīriešiem – 25 EUR.   Spēlētājiem, kuri 

vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu dalības maksa 20 EUR. Dalības naudu iemaksājama LRF 

kontā LV08HABA0551024625651 līdz 03.12.2015. Izņēmuma kārtā sacensību organizatori var 

reģistrēt dalībniekus un iekasēt dalības maksu sacensību dienā. 

 
8. Pieteikumi. 

Rakstiskie pieteikumi ir jāiesniedz racketlon@racketlon.lv līdz  2015.gada 3.decembrim 

Sacensību dalībnieki apzinās, ka šis sporta veids ir saistīts ar fizisku slodzi un ir atbildīgs par savu 

veselības stāvokli. 

 

9. Apbalvošana.  
 Tiek apbalvoti uzvarētāji sekojošās ieskaites grupās: 

 Vīriešiem: 

 1-3 vieta A grupā; 

 1-3 vieta B grupā  

 1-3 vieta C grupā  

  

 Sievietēm: 

 1-3 vieta A grupā 

 

 Juniori: 

 1-3 vieta juniori 

 

No sacensībās iegūtās vietas tiek aprēķināts spēlētāja reitings saskaņā ar LRF reitinga nolikumu k=1,5. 

   

      Nolikums apstiprināts LRF valdē 2015.gada 20. novembrī. 

 

 

 

Informācija par Latvijas Raketlona federāciju 

www.racketlon.lv 
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