
1. Latvijas Atklātais Čempionāts RAKETLONĀ 
Rīga t/k ENRI 10.-11.janvāris 2009.  

 
 
 
1. Sacensību mērėis un uzdevumi 

Sekmēt Raketlona attīstību un popularitāti valstī. 
Noskaidrot Latvijas labākos raketlona spēlētājus sieviešu un vīriešu konkurencē. 

 
 
2. Vadība 

Turnīru organizē Latvijas Raketlona federācija un Tenisa klubs ENRI, turnīra direktore Jekaterina 
Firstova. Sacensību galvenais tiesnesis Arvi Vainula – ITTF Starptautiskā kategorija, ERL (Igaunijas 
Raketlona federācija) oficiālais tiesnesis.  
 

 
3. Laiks un vieta. 
 Sacensības notiek tenisa klubā ENRI (Rīga, Stirnu ielā 34a) 2009.gada 10.-11.janvārī. 
 Dalībnieku reăistrācija 10.janvārī no plkst.10:00 – 11:30 
 Sacensību atklāšana plkst.11:30 
 Sacensību sākums 12:00 
 Sacensību turpinājums 11.janvārī plkst.10:00 
 
 4. Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās Latvijas un citu valstu spēlētāji, kas savu dalību sacensībās ir pieteikuši līdz 
2009.gada 6.janvārim. IzĦēmuma kārtā turnīra organizatori var pieĦemt papildus pieteikumus līdz 
turnīra sākumam. Maksimālais dalībnieku skaits – 42 sportisti. 
 

5. IzcīĦas kārtība un noteikumi. 
Sacensības notiek saskaĦā ar FIR (Starptautiskā Raketlona federācija) noteikumiem, vīriešu un sieviešu 
vienspēlēs.  
Informācija par sporta katra sporta veida noteikumiem: 

• www.racketlon.lv, www.racketlon.net , www.racketlon.com    
• www.lgtf.lv; (izĦēmums par rakešu gumiju atbilstību ITTF prasībām) 
• www.badminton.lv  
• www.squash.lv 
• www.itftennis.com 
 

Turnīra izspēles formāts – modificētā Šveices sistēma ar progresīvo koeficientu un ātro sapārošanu*. 
Pēc turnīra rezultātiem tiks izveidots Latvijas Raketlona federācijas reitings. Sacensību galvenais 
tiesnesis, atkarībā no sacensību dalībnieku skaita, var noteikt atšėirīgu turnīra formātu atsevišėām 
ieskaites grupām (sievietes, veterāni 45+, 55+). 
Katram spēlētājam ir garantētas vismaz 5 spēles. 
 
Speciālie noteikumi: 

• iesildīšanās pirms katra sporta veida – ne vairāk kā 3 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 

 
 
 
  



6. Sacensību inventārs. 
 BumbiĦas: 

• galda teniss - STIGA*** 
• Badmintons - Yonex Aerosensa 50 
• Skvošs - Head Championship (marėējums – 2 dzelteni punktiĦi) 
• Teniss - Tecnifibre X-ONE 

 
7. Finansiālie noteikumi. 

Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu, ceĜa naudu gulstas uz komandējošo organizāciju 
vai pašu rēėina. Sacensību organizatori apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, galda 
tenisa, badmintona, skvoša un tenisa bumbiĦas, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, brīvprātīgos 
palīgus un citus izdevumus, kas saistīti ar čempionāta sarīkošanu). Sacensību dalībniekiem dalības 
maksa – 25.00 Ls. Spēlētājiem, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu dalības maksa 15.00 Ls. 
Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā tenisa klubā ENRI Rīgā, Stirnu ielā 34a.. Dalības naudai ir 
jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks 
pielaists.  

 
8. Pieteikumi. 

Rakstiskie pieteikumi ir jāiesniedz racketlon@racketlon.lv vai tenisa klubos ENRI  līdz  2009.gada  
6.janvārim. Novēloti pieteikumi tiek akceptēti ar papildus samaksu LVL 5,- (ja to pieĜauj turnīra 
formāts). 

 
9. Apbalvošana. 
  
 Sacensību dalībnieki ar medaĜām un piemiĦas veltēm tiek apbalvoti sekojošās kategorijās: 

� Vīriešiem: 
• 1-3 vieta Open ieskaitē 
 

� Sievietēm: 
• 1-3 vieta Open ieskaitē 

 
Nolikums apstiprināts LRF valdē 29.decembrī. 

 
 

Informācija par Latvijas Raketlona federāciju 
www.racketlon.lv 

 
 

 
 
* Šveices sistēma: 

• Plaši izmantota Raketlona sacensībās; 
• Objektīvākā no sistēmām, ja nav pieejams spēlētāju reitings; 
• Katrā kārtā savā starpā spēlē spēlētāji, kas pēc iegūtajām uzvarām turnīra tabulā atrodas 

vistuvāk; 
• Ātrā sapārošana nozīmē to, ka nav jāgaida līdz pilnībā noslēdzas attiecīgā kārta –nākamās 

kārtas pretinieks kĜūst zināms uzreiz vai drīz pēc sava mača beigām. 
• Progresīvā metode nozīmē to, ka turnīra noslēgumā vienādu uzvaru gadījumā augstāku vietu 

iegūs spēlētājs, kas būs zaudējis vēlākā kārtā. 
• Zaudējot pirmajā kārtā, joprojām var izcīnīt 1.vietu! 


