NUOSTATAI
2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. gegužės 11 d. Varžybų dalyviai gali dalyvauti tiek viename etape, tiek visuose.
•
•

1-jo ir 2-jo etapų nugalėtojai gauna po 250 taškų už etapą.
Vėlesnių etapų nugalėtojai gauna 500 taškų.*

* Taškų formules žr. Žemiau.
•

Finalinis turnyras galutinių vietų išaiškinimui bus žaidžiamas 2019 m. gegužės 11 d.

Pasibaigus etapų varžyboms bus sumuojami visi surinkti taškai ir nustatomi finalininkai bei dėl kitų vietų
žaidžiančios poros. Finaliniame etape dėl pirmos vietos kovos dvi daugiausiai taškų turinčios poros. Dėl trečios
vietos žais 3 ir 4 vietas pagal taškus užėmusios poros. Ir t.t.
Maksimalus dalyvių skaičius vienoje grupėje – 8 dvejetai. Žaidžiama dvejose grupėse rato sistema. Grupės
nugalėtojai žaidžia su kitos grupės laimėtojais. 2-ą vietą užėmę – su kitos grupės 2-a vieta ir t.t. Visos poros
sužaidžia po 4 garantuotus mačus.
Tačiau, organizatoriai pasilieka teisę keisti grupinį formatą į 16 žaidėjų lentelę (arba kitaip), susirinkus didesniam
nei 8 žaidžiančių porų skaičiui.
Atvykus į susitikimą žaidimo pradžia privalo būti 19.30 val. arba 18:00 val. (penktadienį).
10 minučių yra skirta apšilimui.
Vėlavimo atveju įsigalioja taisyklė – (5 minutės vėlavimo = (– 1 geimas).
Jei pora vėluoja, atvykus apšilimas jiems nepriklauso. Pora turi pradėti susitikimą iš karto atėjus į aikštelę.
Rezultatas turi būti nustatytas, vadovaujantis vėlavimo taisykle. (pvz., Atėjus į aikštelę 18.15 val. rezultatas turi
būti 0-1 arba atėjus 18.18 val. rezultatas turi būti 0-2 ir t.t.)
Turint galimybę reikia stengtis užbaigti susitikimą tą pačią dieną.
Rezultatas pranešamas po mačo iki kito ryto 10 val. tenisas@tenisoturnyrai.com arba sms žinute tel. Nr. 8 608
92923. Rezultatą praneša nugalėtojų pora.
Jei susitikimo metu iškyla ginčų, privaloma skambinti teisėjui. (Lina Berankytė +370 650 64397 arba Arūnas
Valickas +370 687 41009)
Vienam iš dvejetų poros žaidėjui patyrus traumą, galima jį pakeisti nauju žaidėju, prieš tai gavus organizatorių
sutikimą. Likęs žaidėjas nepraras visų savo iškovotų taškų, tačiau tokiu atveju poros laimėtų taškų skaičius kis
pagal organizatorių nustatytą taškų perskaičiavimo/kitimo formulę.
Atsisakius dalyvauti turnyre likus daugiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki turnyro pradžios grąžinama 50 %
startinio mokesčio, o atsisakius likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms – negrąžinamas.

Apmokėjimas:
Kaina: 85 Eur asmeniui.
Apmokėjimas vyksta registracijos metu https://www.sebarena.lt/lt/tenisas/turnyrai-402
Registracija stabdoma užsipildžius pilnoms grupių lentelėms. Registracija patvirtinama gavus išankstinį
apmokėjimą. Registracija ir mokėjimas vykdomas per www.sebarena.lt.
Patekimui į turnyrą prioritetą turės ankščiausiai užsiregistravusios žaidėjų poros.
Apdovanojimai:
Kiekvienos grupės nugalėtojų prizai:
1 vieta – Teniso turnyras Turkijoje (arba kitoje šalyje) 5* viešbutyje su skrydžiu, apgyvendinimu ir pilnu maitinimu
(All Inclusive).
2 vieta – SEB arenos dovanų kuponai aikštelėms.
3 vieta – Tenisoturnyrai.com įsteigti prizai.
Konkretūs prizai bus patikslinti artimiausiu metu.

Techniniai duomenys
250 etapo taškų formulė
1 vieta – 250 taškų; 2 vieta – 200 taškų; 3 vieta – 160 taškų; 4 vieta – 120 taškų;
5 vieta – 100 taškų; 6 vieta – 75 taškai; 7 vieta – 50 taškų; 8 vieta – 20 taškų.
500 etapo taškų formulė
1 vieta – 500 taškų; 2 vieta – 400 taškų; 3 vieta – 350 taškų; 4 vieta – 300 taškų;
5 vieta – 240 taškų; 6 vieta – 200 taškų; 7 vieta – 180 taškų; 8 vieta – 160 taškų.
* Esant 16 lentelei
9 vieta – 150 taškų; 10 vieta – 130 taškų; 11 vieta – 110 taškų; 12 vieta – 90 taškų;
13 vieta – 70 taškų; 14 vieta – 50 taškų; 15 vieta – 30 taškų; 16 vieta – 20 taškų.

*Partnerio keitimas etapo viduryje:
Partneriui patyrus traumą arba dėl kažkokių kitų priežasčių nebegalint dalyvaut turnyre iš 100 % surinktų taškų
lieka 70

