LATVIJAS SKVOŠA FEDERĀCIJAS
SPĒLĒTĀJU REITINGA UN REITINGA TURNĪRU

NOLIKUMS
Redakcija 3
Apstiprināta LSF Valdes sēdē 08.11.2018

1.

Spēlētāju reitings
1.1. “Latvijas skvoša federācijas” (turpmāk tekstā - LSF) “Spēlētāju reitinga” (turpmāk tekstā – Reitinga)
galvenais mērķis ir noteikt spēcīgākos Latvijas skvoša spēlētājus un spēlētāju savstarpējo spēku samēru,
kombinējot spēlētāju sniegumu “Skvoša reitinga turnīros” (turpmāk tekstā - Turnīros) un aktivitāti, ar
kādu spēlētāji piedalās Turnīros.
1.2. Tiek sagatavots un uzturēts atsevišķi vīriešu un sieviešu Reitings.
1.3. Reitinga punkti tiek piešķirti par katru dalību un izcīnīto vietu Turnīros, tomēr Reitinga aprēķinā tiek
ņemta vērā 6 (sešu) labāko pēc izcīnītajiem punktiem Turnīru punktu summa pēdējo 12 mēnešu
periodā.
1.4. Reitingā ieskaitē augstāk ir spēlētājs, kuram ir lielāka Reitinga punktu summa.
1.5. Reitinga ieskaitē punktus iespējams nopelnīt:
1.5.1. piedaloties Latvijā organizētājos, LSF kalendārā apstiprinātos un www.squash.lv mājas lapā
publicētajos Turnīros;
1.5.2. atrodoties oficiālajā Professional squash association (PSA) tekošā mēneša sieviešu vai vīriešu
reitingā no 1. līdz 200.vietai. PSA reitings tiek publicēts reizi mēnesī www.psaworldtour.com mājas
lapā.
1.6. Jauni spēlētāji Reitingā tiek iekļauti līdz ar nākamo Reitinga publicēšanas reizi pēc dalības pirmajā
Turnīrā.
1.7. Spēlētājs tiek izņemts no Reitinga, ja nav piedalījies nevienā Turnīrā vairāk kā 12 mēnešus un spēlētājam
Reitinga ieskaitē ir 0 punktu. Citos gadījumos spēlētāju no Reitinga var izņemt tikai ar LSF Valdes
lēmumu, t.sk. gadījumos, kad spēlētājam pēdējās “Spēlētāja licences” (turpmāk tekstā – Licence)
iegāde notikusi vairāk kā pirms 12 mēnešiem.
1.8. Reitinga izmantošanas veidi:
1.8.1. Reitingu izmanto, lai izsētu spēlētājus attiecīgajam Turnīram;
1.8.2. Reitingu izmanto kā vienu no galvenajiem kritērijiem Latvijas skvoša nacionālās izlases kandidātu
atlasei.
1.9. Reitings tiek atjaunots reizi mēnesī, apkopojot iepriekšējā mēnesī notikušo Turnīru rezultātus un
spēlētāju iegūtos punktus atbilstoši Turnīra kategorijai un spēlētāju klasēm. Atjaunotais Reitings tiek
publicēts www.squash.lv mājas lapas sadaļā “REITINGS” uz katra mēneša 1.datumu vai ātrāk, ja zināms,
ka tekošajā mēnesī vairs nenotiks neviens Turnīrs.

2.

Reitinga turnīri
2.1. Turnīru var organizēt ikviena fiziska vai juridiska persona.
2.2. LSF ir noteikusi Turnīra organizatoriem šādas Turnīru organizēšanas maksas:
2.2.1. par katru Turnīru 10.00 EUR;
2.2.2. par katru Turnīra dalībnieku 0.50 EUR.
2.3. Nosacījumi, lai Turnīrs tiktu klasificēts kā reitinga turnīrs:
2.3.1. Turnīram jānotiek skvoša kortos Latvijas teritorijā;
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2.3.2. Turnīra norises datumam un vietai ir jābūt saskaņotam ar LSF (e-pasts play@squash.lv), iekļautam
LSF kalendārā un publicētam www.squash.lv mājas lapas sadaļā “KALENDĀRS” vismaz 2 nedēļas
pirms turnīra norises datuma sākuma;
2.3.3. jābūt sagatavotam un saskaņotam ar LSF (e-pasts play@squash.lv) Turnīra nolikumam, kas vismaz
2 nedēļas pirms Turnīra norises datuma sākuma tiek publicēts www.squash.lv mājas lapā;
2.3.4. Turnīra
dalībnieku
sarakstu
un
rezultātu
publicēšanu
jānodrošina
vietnē
TournamentSoftware.com;
2.3.5. Turnīra spēlētāju klases, izspēles un izsēšanas kārtība jānodrošina atbilstoši šim nolikumam;
2.3.6. Turnīra norise notiek pēc starptautiskajiem skvoša vienspēles noteikumiem. Saite uz noteikumiem
- http://www.squash.lv/lv/par_skvosu/noteikumi/index.html;
2.3.7. Turnīrā visiem spēlētājiem jābūt ar aktīvu Licenci.
2.4. Turnīra organizatora pienākumi, nodrošinot Turnīra norisi:
2.4.1. saskaņot Turnīra norises datumu ar LSF savlaicīgi, lai Turnīrs varētu tikt iekļauts LSF kalendārā
vismaz 2 nedēļas pirms Turnīra norises datuma sākuma un atbilstu šī nolikuma 2.8.punktā
minētajam;
2.4.2. saskaņot ar LSF (e-pasts play@squash.lv) Turnīra kategoriju un noteikt plānotās spēlētāju klases,
ievērojot šajā nolikumā atrunātos principus;
2.4.3. Nodrošināt Turnīram pieteikto dalībnieku sarakstu publicēšanu vietnē Tournamentsoftware.com;
2.4.4. Nodrošināt Turnīra rezultātu publicēšanu vietnē TournamentSoftware.com ne vēlāk kā 3 dienu
laikā pēc Turnīra norises pēdējās dienas datuma;
2.4.5. Nodrošināt šajā nolikumā aprakstīto Turnīra izspēles kārtību un izsēšanas principus atbilstoši
Turnīra kategorijai;
2.4.6. Pārliecināties, ka, atbilstoši publicētajai informācijai www.squash.lv mājas lapas sadaļā
“SPĒLĒTĀJI”, visiem Turnīra dalībniekiem ir aktīvas Licences. Gadījumā, ja spēlētājam nav aktīvas
Licences uz Turnīra sākuma dienu, organizatoram ir pienākums spēlētāju licencēt uz vismaz vienu
Turnīru, palielinot attiecīgā spēlētāja Turnīra dalības maksu par šī nolikumā 4.3.punktā minētajām
maksām;
2.4.7. Nodrošināt Turnīra norisi pēc starptautiskajiem skvoša vienspēles noteikumiem. Saite uz
noteikumiem - http://www.squash.lv/lv/par_skvosu/noteikumi/index.html;
2.4.8. Nodrošināt Turnīra spēlēm tiesnešus (spēlētājus) un nodrošināt tos ar spēles protokoliem
(protokolu paraugi pieejami www.squash.lv mājas lapā);
2.4.9. Nodrošināt Turnīra laikā iekasētās Licences maksas pārskaitīšanu uz LSF kontu ne vēlāk kā 3 dienu
laikā pēc Turnīra norises pēdējās dienas datuma, maksājumā norādot spēlētāja vārdu, uzvārdu un
Licences veidu;
2.4.10. Nodrošināt Turnīra organizēšanas maksas (2.2.punkts) pārskaitīšanu uz LSF kontu ne vēlāk kā 3
dienu laikā pēc Turnīra norises datuma.
2.5. Turnīra organizatoram piesakot turnīru LSF, Turnīra aprakstā jānorāda vismaz šāda informācija par
Turnīru:
2.5.1. norises datums vai datumi, ja vairāku dienu Turnīrs;
2.5.2. Turnīra spēļu sākuma laiks;
2.5.3. norises vieta, skvoša korti;
2.5.4. dalības maksa spēlētāju klasēs;
2.5.5. Turnīra kategorija (tiek saskaņota ar LSF);
2.5.6. Turnīrā organizētās spēlētāju klases.
2.5.7. izspēles kārtība atbilstoši Turnīra kategorijai (spēļu izspēle best of 5 vai best of 3);
2.5.8. spēlētāju izsēšanai izmantotais mēneša Reitings, ja spēlētāji Turnīrā netiks izsēti kā šī nolikuma
2.10.1.punktā minēts.
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2.6. Turnīros drīkst piedalīties tikai spēlētāji (t.sk. ārzemju spēlētāji) ar aktīvu Licenci. Sīkāk par Licencēm
aprakstīts 4.punktā.
2.7. Turnīra kategorijas
2.7.1. Turnīram līdz ar iekļaušanu LSF kalendārā tiek noteikta Turnīra kategorija. Latvijas Turnīri tiek
iedalīti 3 kategorijās:
2.7.1.1.
augstākā “A+” Turnīra kategorija – tiek piešķirta tikai Latvijas čempionātam skvošā, kas
tiek organizēts vienu reizi gadā. Visas spēles tiek izspēlētas līdz 3 geimu uzvarām (best of 5);
2.7.1.2.
vidējā “A” Turnīra kategorija – tiek piešķirta Turnīriem, kuros visas spēles tiek izspēlētas
līdz 3 geimu uzvarām (best of 5). Vienas Turnīra dienas ietvaros vienam spēlētājam nedrīkst
būt vairāk kā 3 spēles, divu dienu ietvaros nedrīkst būt vairāk par 5 spēlēm katram
spēlētājam. Sezonas laikā var tikt organizēti vairāki šīs kategorijas Turnīri. Par šīs Turnīra
kategorijas piešķiršanu lemj LSF.
2.7.1.3.
zemākā “B” reitinga turnīra kategorija – tiek piešķirta visiem pārējiem Turnīriem, kuros
kaut vienā kārtā spēles tiek izspēlētas līdz 2 geimu uzvarām (best of 3). Mēneša ietvaros var
tikt organizēti vairāki šīs kategorijas Turnīri.
2.8. Turnīru spēlētāju klases
2.8.1. Turnīros spēlētāji var tikt iedalīti šādās spēlētāju klasēs (dilstošā secībā pēc spēku samēra):
2.8.1.1.
Open klase (sievietēm un vīriešiem), kas tiek organizēta tikai Latvijas čempionātā;
2.8.1.2.
W1 (sievietēm) un M1 (vīriešiem) klase. Latvijas čempionātā W1/M1 klases vietā tiek
organizēta Open klase;
2.8.1.3.
W2 (sievietēm) un M2 (vīriešiem) klase;
2.8.1.4.
W3 (sievietēm) un M3 (vīriešiem) klase
2.8.2. Turnīros var tikt nodrošinātas spēlētāju klases atbilstoši Tabulā nr.1 norādītajam.
Tabula nr.1 – Turnīru spēlētāju klases.

Spēlētāju klases pēc spēku
samēra

Turnīra kategorijas pēc spēku samēra
(1) “A+” kategorija

(2) “A” kategorija

(3) “B” kategorija

(1)
Open

jā

Nē

nē

(2)
W1/ M1

nē

Jā

jā

(3)
W2/ M2

jā

Jā

jā

(4)
W3/ M3

jā

Jā

nē

2.8.3. Turnīros spēlētāji var piedalīties sieviešu vai vīriešu spēlētāju klasēs. Vīrieši var startēt tikai vīriešu
spēlētāju klasēs, sievietes – gan vīriešu, gan sieviešu spēlētāju klasēs, ja tas ir saskaņā ar Turnīra
nolikumu. Izņēmums ir Latvijas čempionāts, kurā sievietes var startēt tikai sieviešu spēlētāju
klasēs. Ja sieviete startē vīriešu spēlētāju klasē, tad Reitinga punkti par šo Turnīru tiek ieskaitīti
tikai vīriešu Reitingā.
2.9. Nav noteikti ierobežojumi Turnīru norises dienai, tomēr tiek rekomendēts Turnīrus organizēt
piektdienas vakaros, sestdienās, svētdienās vai oficiālajās valsts svētku dienās. Iekļaujot LSF kalendārā
jaunu Turnīru, nepieciešams ievērot principu, ka vienas nedēļas nogales ietvaros nenotiek divi vai
vairāki vienas spēlētāju klases vīriešu vai sieviešu Turnīri.
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2.10.
Turnīru izspēles kārtība
2.10.1. “A+” Turnīra kategorijas (Latvijas čempionāts skvošā) OPEN spēlētāju klasei neatkarīgi no
spēlētāju skaita tiek izmantota monrad izspēles kārtība. Tiek izspēlētas spēles par visām vietām
un visu spēļu uzvarētājs kļūst par attiecīgā Turnīra un spēlētāju klases uzvarētāju.
2.10.2. Pārējo kategoriju Turnīros un spēlētāju klasēs var tikt izmantota jebkura no divām Turnīru
izspēles kārtībām:
2.10.2.1. Izslēgšanas turnīra izspēles kārtība monrad – tikai katras kārtas spēļu uzvarētāji turpina
cīnīties par 1.vietu, Turnīra izsētie nr.1 un nr.2 var tikties tikai finālā. Tiek izspēlētās spēles
par visām vietām.
2.10.2.2. Grupu turnīra izspēlēs kārtība round robin – grupu ietvaros katrs spēlētājs izspēlē ar
katru spēlētāju un atbilstoši vietu secībai tiek noteikts vietu sadalījums Turnīrā vai arī (1)
notiek jaunu grupu izveide starp visu grupu attiecīgo vietu ieguvējiem (2) vai arī izveidots
monrad izspēles kārtības sadalījums, kuru ietvaros tiek noteikts vietu sadalījums Turnīrā.
2.11.
Izsēšanas kārtība Turnīros un sadalījums pa klasēm
2.11.1. Turnīros spēlētāji tiek izsēti pēc aktuālā Reitinga (Reitings uz Turnīra norises mēneša 1.datumu),
kas publicēts www.squash.lv mājas lapā sadaļā “REITINGS”, ja vien Turnīra nolikumā nav norādīts
cits mēneša Reitings, pēc kura Turnīrā tiek izsēti spēlētāji.
2.11.2. Latvijas čempionātā skvošā OPEN spēlētāju klasē (“A+” kategorija) vienmēr tiek izsēti pirmie 16
spēlētāji, pārējie spēlētāji tiek pielozēti pie izsētajiem spēlētājiem, rindas kārtībā sākot ar zemāko
izsēto spēlētāju.
2.11.3. Pārējos Turnīros atkarībā no spēlētāju skaita un izspēles kārtības tiek izmantoti šādi spēlētāju
izsēšanas principi:
2.11.3.1. Ja tiek izmantots monrad izspēles princips:
2.11.3.1.1.
Ja spēlētāju klasē ir 17-32 spēlētāju, tiek izsēti pirmie 16 spēlētāji;
2.11.3.1.2.
Ja spēlētāju klasē ir 9-16 spēlētāju, tiek izsēti pirmie 8 spēlētāji;
2.11.3.1.3.
Ja spēlētāju klasē ir 5-8 spēlētāju, tiek izsēti pirmie 4 spēlētāji.
2.11.3.2. Ja tiek izmantots round robin izspēles princips, tad visi spēlētāji, kas atrodas aktuālajā
Reitingā, tiek izsēti. Spēlētāji, kuri neatrodas aktuālajā reitingā, tiek sarindoti secībā aiz
zemākā izsētā spēlētāja.
2.11.4. Spēlētājus pa spēlētāju klasēm sadala Turnīra organizatori, vispirms pilnībā piepildot augstākās
spēlētāju klases. Ja Turnīrā ir vairākas spēlētāju klases, tad augstākajā spēlētāju klasē jābūt vismaz
8 spēlētājiem. Nevienā no spēlētāju klasēm nevar būt vairāk kā 32 spēlētāji. Sadalījums pa klasēm
atbilstoši aktuālajam Reitingam, ja vien kāds spēlētājs nenorāda, ka grib startēt zemākā spēlētāju
klasē, nekā spēlētājs būtu jāiedala atbilstoši Reitingam.
2.11.5. Turnīra organizatoram ir tiesības 25% no spēlētāju klasē paredzēto spēlētāju vietām (noapaļots
uz leju līdz veselām vietām) piedāvāt kā wild card noteiktiem Reitingā esošiem vai neesošiem
spēlētājiem, taču šie spēlētāji nevar startēt Turnīrā kā izsētie spēlētāji.
2.11.6. Neizsēto spēlētāju izkārtojums.
2.11.6.1. Ja tiek izmantots monrad izspēles princips, tad neizsētie spēlētāji tiek pielozēti kā
pretinieki izsētajiem spēlētājiem, rindas kārtībā sākot ar zemāko izsēto spēlētāju. Neizsēto
spēlētāju izkārtojuma noteikšanai var izmanto arī TournamentSoftware.com pieejamo
automatizēto izlozi.
2.11.6.2. Ja tiek izmantos round robin izspēles princips, tad visi neizsētie spēlētāji rindas kārtībā
tiek izlozēti, sarindojot tos secībā aiz pēdējā izsētā spēlētāja.
2.11.7. Izsēto un neizsēto spēlētāju sadalījuma principi.
2.11.7.1. Ja tiek izmantots monrad izspēles princips (atkarīgs arī no spēlētāju skaita klasē), tad
jāievēro princips, ka, spēlētājam uzvarot visas spēles - ¼ finālā savā starpā jāspēlē izsētajam
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nr.1 ar nr.8, nr.2 ar nr.7., nr.3 ar nr.6 un nr.4 ar nr.5, pusfinālā savā starpā jāspēlē izsētajam
nr.1 ar nr.4 un nr.2 ar nr.3, bet finālā savā starpā jāspēlē izsētajam nr. 1 ar nr.2.
2.11.7.2. Ja tiek izmantots round Robin izspēles princips, tad, atkarībā no spēlētāju skaita klasē,
spēlētāji pa grupām tiek sadalīti pēc tā saucamā “čūskas principa”. Piemēram, spēlētāju klasē
ir 13 spēlētāji, kuri tiek sadalīti 4 grupās – trijās grupās pa 3 spēlētājiem, bet vienā grupā pa
4 spēlētājiem. Šajā gadījumā “čūskas princips” paredz sadalījumu, ka nr.1 ir 1.grupā, nr.2 ir
2.grupā, nr.3 ir 3.grupā, nr.4 ir 4.grupā. Tad pretējā secībā spēlētāji tiek pievienoti grupām –
nr.5 ir 4.grupā, nr.6 ir 3.grupā, nr.7 ir 2.grupā un nr.8 ir 1.grupā. Nākamie četri atkal pretējā
secībā tiek pievienoti grupām – nr.9 ir 1.grupā, nr.10 ir 2.grupā, nr.11 ir 3.grupā un nr.12 ir
4.grupā. Nr.13 pēc līdzīga principa tiek pievienots 4.grupai.
3. Reitinga punktu piešķiršana
3.1. Reitinga punkti tiek piešķirti par izcīnītajām vietām (no 1.-32.vietai) katrā Turnīrā, katrā spēlētāju klasē,
atbilstoši Tabulā nr.2 norādītajam.
Tabula nr.2 – Reitinga punkti.

5

3.2. Reitinga punktu piešķišanas algoritms tiek veidots pēc principa, ka augstākai Turnīra kategorijai (A+) un
augstākai spēlētāju klasei (OPEN) tiek noteikta maksimālā punktu bāze par izcīnīto vietu (1.vieta 1000
reitinga punkti), savukārt vidējās Turnīra kategorijas (A) augstākai spēlētāju klasei (W1/M1) tiek
piešķirti 70% reitinga punktu no bāzes apjoma. Visbeidzot, zemākās Turnīra kategorijas (B) augstākai
spēlētāju klasei (W1/M1) – 40% no bāzes apjoma.
3.3. Reitinga punkti par izcīnītajām vietām augstākas kategorijas Turnīros un augstākas spēlētāju klases
ieskaitēs tiek piešķirt vairāk nekā zemākos kategorijas Turnīros un spēlētāju klasēs. Piem., B kategorijas
Turnīrā augstākās pēc spēku samēra klases (W1/M1) 15.vietas ieguvējam tiek piešķirti tikpat Reitinga
punkti - 80, cik tās pašas kategorijas Turnīra tikai zemākas pēc spēku samēra klases (W2/M2) 1.vietas
ieguvējam.
3.4. Spēlētājs var piedalīties katrā Turnīrā, tomēr Reitinga aprēķinā tiek ņemta vērā 6 (sešu) labāko (pēc
izcīnītajiem punktiem) Turnīru punktu summa pēdējo 12 mēnešu periodā.
3.5. Ja iepriekšējo 12 mēnešu periodā ir bijis kāds mēnesis, kurā nav noticis neviens Turnīrs, tad tekošo 12
mēnešu periodu tas nemaina un 12 mēnešu periods netiek pagarināts par attiecīgo mēnešu skaitu.
3.6. Reitingā augstāk ir spēlētājs, kuram ir vislielākā izcīnīto Reitinga punktu summa 6 Turnīros pēdējo 12
mēnešu periodā. Ja šī Reitinga punktu summa vienāda vairākiem spēlētājiem, tad ieskaitē augstākā
vietā spēlētājs, kurš piedalījies mazāk Turnīros. Ja arī šis rādītājs vienāds, tad augstāk spēlētājs, kuram
ir augstāks Reitinga punktu skaits kādā no Turnīriem pēdējo 12 mēnešu periodā. Ja arī šis rādītājs
vienāds, tad augstāk spēlētājs, kurš ieguvis vairāk Reitinga punktus pēdējā, pirmspēdējā utt. Turnīrā.
3.7. Reitinga punkti tiek piešķirti tikai par Latvijas Turnīriem, izņēmuma gadījums ir spēlētāji, kuri piedalās
PSA turnīros un attiecīgā mēneša PSA vīriešu vai sieviešu reitingā atrodas no 1. līdz 200.vietai. Šajā
gadījumā neatkarīgi no Latvijā nospēlēto Turnīru skaita attiecīgajam spēlētājam vīriešu vai sieviešu
Reitingā mēneša sākumā Reitinga punktu summai tiek pieskaiti šādi Reitinga punkti atkarībā no PSA
tekošā mēneša reitinga vietas:
3.7.1. PSA reitinga 1.-50.vieta – papildu 5000 reitinga punkti;
3.7.2. PSA reitinga 51.-100.vieta – papildu 4000 reitinga punkti;
3.7.3. PSA reitinga 101.-150.vieta – papildu 3000 reitinga punkti;
3.7.4. PSA reitinga 151.-200.vieta – papildu 2000 reitinga punkti.
3.7.5. Ja spēlētāja atrodas PSA sieviešu reitingā no 1.-200.vietai, tad papildu punkti Reitingā tiek piešķirti
tikai Latvijas sieviešu Reitingā.
3.8. Turnīros, kuros ir noteikti ierobežojumi startēt ikvienam dalībniekam, punkti tiek piešķirti kā attiecīgās
kategorijas zemākai klasei. Piemēram, Latvijas čempionātam senioriem, kurā var startēt tikai spēlētāji
virs 35 gadiem, Turnīra kategorija ir “A+” un spēlētāju klase M3/W3. Šādi Turnīri var tikt organizēti tikai
“A+” un “B” Turnīra kategorijas ietvaros.
3.9. Ja Turnīra organizators to pieļauj, spēlētājiem nav aizliegts viena Turnīra ietvaros startēt dažādās
spēlētāju klasēs, tomēr Reitinga punktu ieskaitē par attiecīgo Turnīru tiks ieskaitīti tikai tās spēlētāju
klases izcīnītie Reitinga punkti, kas ir augstāki.
3.10.
Ņemot vērā Turnīram pieteikto dalībnieku skaitu un sastāvu, spēlētājiem par izcīnītajām vietām
konkrētajā Turnīrā un spēlētāju klasē tiek samazināti piešķiramie Reitinga punkti, ja izpildās kāds no
sekojošiem nosacījumiem:
3.10.1. W1/M1 spēlētāju klasē nepiedalās vismaz 2 (divi) spēlētāji no aktuālā Reitinga 1.-10.vietai. Šajā
gadījumā visi attiecīgo sieviešu vai vīriešu klašu spēlētāji Turnīra ieskaitē saņemt 50% no attiecīgās
spēlētāju klases Reitinga punktiem;
3.10.2. W1/M1 spēlētāju klasē piedalās mazāk kā 8 spēlētāji. Šajā gadījumā Reitinga punkti tiek piešķirti
atbilstoši attiecīgākās kategorijas Turnīra zemākajai spēlētāju klasei;
3.10.3. Turnīrā kādā no spēlētāju klasēm piedalās mazāk kā 5 spēlētāji. Šajā gadījumā Reitinga punkti
attiecīgajā spēlētāju klasē netiek piešķirti.
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3.11.
Ja Turnīrs notiek vairākas dienas un tās iekrīt divos dažādos mēnešos, tad spēlētājam izcīnītie
Reitinga punkti Turnīrā tiks ņemti vērā tā mēneša Reitingā, kurā Turnīrs beidzies.

4.

Spēlētāju licences
4.1. Licences apmaksa dod iespēju piedalīties Turnīros 12 mēnešus no Licences apmaksas dienas.
4.2. Turnīros drīkst piedalīties tikai spēlētāji (tai skaitā ārzemju spēlētāji) ar aktīvu Licenci. Noteikums spēkā
arī uz Turnīru organizatoru uzaicinātajiem ārzemju spēlētājiem.
4.3. LSF nosaka šādus Licences veidus un maksas:
4.3.1. Gada Licence, kas derīga uz turpmākiem 12 mēnešiem no Licences apmaksas brīža un tās maksa
ir šāda:
4.3.1.1.
vīriešiem un sievietēm - 14.00 EUR;
4.3.1.2.
junioriem, kuri piedalās pieaugušo Turnīros – 7.00 EUR;
4.3.1.3.
junioriem, kuri piedalās junioru turnīros, netiek piemērota Licences maksa.
4.3.2. Viena Turnīra Licence, kas derīga vienam turnīram un tās maksa ir 3.00 EUR. Ja arī spēlētājs
iegādājies vairākos atsevišķos Turnīros viena Turnīra Licences, tās nekad nepārtop par gada Licenci.
4.4. Ja Licences apmaksa par jaunu gada Licenci ir veikta ātrāk nekā vēl noslēgusies tekošā gada Licence, tad
jaunā gada Licence stājas spēkā ar nākamo dienu pēc iepriekšējās gada Licences beigu datuma.
4.5. Ja uzaicinātais ārzemju spēlētājs neapmaksā Licenci pats, tad viena Turnīra Licences apmaksu par šo
spēlētāju veic Turnīra organizators.
4.6. Licences apmaksas veidi:
4.6.1. Pārskaitot Licences maksu uz LSF kontu pirms Turnīra;
4.6.2. Apmaksājot Licenci Turnīra dienā reģistrējoties.
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