
Latvijas Raketlona federācijas kausa izcīņas 1.posms
Rīga Zelta Boulings un Centrālais Tenisa klubs

21.-22.03.2009

1. Sacensību mērķis un uzdevumi
Sekmēt Raketlona attīstību un popularitāti valstī.
Noskaidrot Latvijas labākos raketlona spēlētājus sieviešu un vīriešu konkurencē 2009. gada 4 turnīru 
kopējā ieskaitē.

2. Vadība
Turnīru  organizē  Latvijas  Raketlona  federācija,  sacensības  vada  un  tiesā  LRF sacensību  komiteja, 
turnīra tiesnesis Aksels Ambergs.

3. Laiks un vieta.
Sacensības notiek sporta klubos Zelta Boulings (Uzvaras bulvāris 2/4) un Centrālais Tenisa klubs   

             (Baldones 7) 2009.gada 21.-22.martā
Dalībnieku reģistrācija 21.martā no plkst.10:00 – 10.45
Sacensību atklāšana plkst.10:45
Sacensību sākums 11:00
Sacensību turpinājums 22.martā plkst.10:00

 4. Dalībnieki.
Sacensībās piedalās  Latvijas  un  citu  valstu  spēlētāji,  kas  savu  dalību  sacensībās  ir  pieteikuši 
(apmaksājuši turnīra dalības maksu) līdz 2009.gada 13.martam.  Izņēmuma kārtā turnīra organizatori 
(par  paaugstinātu  dalības  maksu)  var  pieņemt  papildus  pieteikumus  līdz  turnīra  izlozei  2009.  gada 
19.martam. Maksimālais dalībnieku skaits – 54 sportisti.

5. Izcīņas kārtība un noteikumi.
Sacensības notiek saskaņā 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  ; (izņēmums par rakešu gumiju atbilstību ITTF prasībām)
• www.badminton.lv   (sporta zāles augstums 8,70 m neatbilst sacensību standartiem)
• www.squash.lv  
• www.itftennis.com  

Spēlētāji tiek izlozēti apakšgrupās, fināla grupā iekļuvušie spēlētāji turpina cīņu par godalgotām vietām, 
pārējie izspēlē play-off gandarījuma turnīru ar vietu izspēli. Izlozes rezultāti pieejami www.racketlon.lv 
20.martā. 
Sacensību tiesnesis,  atkarībā  no  sacensību  dalībnieku  skaita,  var  noteikt  atšķirīgu  turnīra  formātu 
atsevišķām ieskaites grupām (jaunieši, veterāni 45+, 55+).

Speciālie noteikumi:
• Sacensība galda tenisā, badmintonā un skvošā notiek sporta klubā Zelta Boulings
• Sacensības tenisā notiek Centrālajā Tenisa klubā – pārbrauciens ar auto ~3 minūtes (2,5km)
• 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

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


o 3.pārkāpums – diskvalifikācija no sacensībām

6. Sacensību inventārs.
Bumbiņas (iespējama nomaiņa uz analogām):

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

7. Finansiālie noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu, apmaksā komandējošā 
organizācija  vai  paši  spēlētāji.  Sacensību  organizatori  apmaksā  sacensību  sarīkošanas 
izdevumus  (zāles  īri,  galda  tenisa,  badmintona,  skvoša  un  tenisa  bumbiņas,  apbalvošanas 
izdevumus,  galveno tiesnesi,  brīvprātīgos palīgus un citus izdevumus, kas saistīti  ar  turnīra 
sarīkošanu).  Sacensību  dalībniekiem  dalības  maksa  –  25.00  Ls.  Spēlētājiem,  kuri  vēl  nav 
sasnieguši 18 gadu vecumu dalības maksa 15.00 Ls. Dalības naudu iemaksājama LRF kontā 
LV08HABA0551024625651  līdz  13.03.2009,  izņēmuma  kārtībā  sacensību  organizatori  var 
reģistrēt dalībniekus pirms izlozes 19.03.2009 par paaugstinātu dalības maksu 30.00 Ls

8. Pieteikumi.
Rakstiskie pieteikumi ir jāiesniedz racketlon@racketlon.lv līdz  17.martam. 

9. Apbalvošana.
Sacensību dalībnieki ar medaļām un piemiņas veltēm tiek apbalvoti sekojošās kategorijās:

 Vīriešiem:  
• 1-3 vieta Open ieskaitē

 Sievietēm:  
• 1-3 vieta Open ieskaitē

Sacensībās izcīnītie  punkti  iet  Latvijas Raketlona kausa izcīņas ieskaitē,  kā arī  tiek aprēķināts spēlētāja 
reitings saskaņā ar reitinga nolikumu. 

Nolikums apstiprināts LRF valdē 28.februārī.
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