TENISO TURNYRAS „KRIŠTOLINĖ RAKETĖ – 2015“
TURNYRO VIETA IR LAIKAS

Varžybos: 2015.09.25– 27 d. SEB Arena, Vilnius.
Varžybų pradžia: 25 d. 17.00 val. 26 d. 9.00 val.
DALYVIŲ REGISTRACIJA

Dalyvių paraiškos priimamos iki 2015 09 23 d. 17 val. elektroniniu paštu: arunas@lri.lt arba telefonu
8 687 41009. Registracija patvirtinama elektroniniu laišku. Informacija: www.tenisoturnyrai.com .
TURNYRO DALYVIAI IR TAISYKLĖS

Turnyre gali žaisti visi žaidėjai, kurie nedalyvauja Lietuvos ar kitos šalies suaugusiųjų
čempionatuose 10 metų. Dvejetuose negali vienoje poroje dalyvauti du buvę žaidėjai, treneriai ir t.t.
Dalyvių grupės:
1. Vyrų vienetai – 2 grupės: 18-35 m. ir 35+. (32 lentelė)
2. Moterų vienetai – 2 grupės: 18-35 m. ir 35+. (16 lentelė)
3. Mišrių porų dvejetų varžybos – dalyviai ne jaunesni, kaip 16-os metų. (16 lentelė)
4. Vyrų dvejetų varžybos – dalyviai ne jaunesni, kaip 16-os metų. (16 lentelė)
5. Moterų dvejetų varžybos – dalyvės ne jaunesnės kaip, 16-os metų. (16 lentelė)
VARŽYBŲ TAISYKLĖS

Žaidžiama olimpine sistema: žaidžiami 2 pilni setai. Esant rezultatui 1/1, žaidžiamas Tiebreak iki 10
taškų. Turnyre žaidžiama pagal ITF standartus. Pralaimėjus 1 mačą, žaidžiama paguodos turnyre. Žaidėjai
ir vienetuose, ir dvejetuose sužaidžia mažiausia po 2 susitikimus.
Dvejetų varžybose žaidžiama su lemiamu tašku.
Varžybų organizatoriai, reikalui esant, pasilieka teisę koreguoti varžybų sistemą. Susirinkus didesniam
dalyvių skaičiui, žaidimai gali būti trumpinami.
TURNYRO SĄLYGOS, APDOVANOJIMAI

Turnyro kamuoliai – Robert Soderling.
Varžybų startinis mokestis:
Vienetai – 40 Eur asmeniui.
Dvejetai – 60 Eur porai.
Žaidžiantiems dviejose grupėse – 60 Eur asmeniui.
Žaidėjai gali registruotis maksimaliai dviejose grupėse. Į kainą neįskaičiuota vakarinė dalis (žr. žemiau).
Startinis mokestis mokamas pavedimu:
VšĮ “Žalioji medija”, LT 697044060008041029, AB SEB Bankas.
Mokėjimo paskirtis: startinis turnyro mokestis.
Turnyro nugalėtojai bus apdovanojami įvairiais prizais ir diplomais. Jei turnyre laimės 2014 metų
nugalėtojai, jiems atiteks originalios „Krištolinės raketės“.
TURNYRO VAKARINĖ DALIS RENGIAMA FEJERVERKŲ FESTIVALYJE “VILNIAUS FEJERIJA
2015”

Dėmesio! Vietoj standartinio furšeto turnyro dalyviams bei jų šeimos nariams rezervuota speciali VIP
patalpa Vingo parke fejerverkų festivalio metu (4 aukšte esančios patalpos pačiame centre). Iš čia bus
galima mėgautis visa festivalio programa, vaišėmis, gėrimais, aptarti turnyro įspūdžius.
Kaina asmeniui – 40 Eur. Vaikai iki 10 metų įleidžiami nemokamai.
Į kainą įskaičiuota: VIP festivalio bilietas (prestižinė po stogu ir geriausiu matomumu), užkandžiai,
gaivieji gėrimai, alus, vynai ir stiprieji gėrimai.
Daugiau informacijos:

