
UTENOS   ATVIRO MIŠRIŲ DVEJETŲ TENISO TURNYRO   NUOSTATAI 

 

 

Data: Turnyras vyks 2017 m. liepos 3- rugpjūčio 27d.  

 

Vieta: Utenos gruntiniai teniso aikštynai ( Donelaičio g. 19A ir Užpalių g. 87, Utena) 

 

Taisyklės: Turnyre galioja teniso taisyklės ir LTS žaidėjų elgesio taisyklės. 

Turnyre žaidžiami mišrių dvejetų  susitikimai. 

 

Dalyviai: Turnyre gali dalyvauti visi neprofesonalūs tenisininkai pasitikrinę sveikatą.  

Amžius neribojamas. 

 

Registracija: Dalyvių registracija iki 2017 m. birželio mėn.30d. 17val. 

Telef; 8-686-27622   El.p. kazysdam@gmail.com 

Telef;  8-683-34355  El.p.tamara.vinkleriene@gmail.com 

Varžybų data ir 

sistema  

Turnyras rato sistema vykdomas nuo 2017 m.liepos mėn. 03 d. iki rugpjūčio 

25d. Žaidžiama ne mažiau, kaip du susitikimai į savaitę. Žaidėjai dėl 

pateisinamų priežasčių negalintis laiku pradėti varžybų, vėliau šį atsilikimą 

privalo išliginti. 

Pusfinaliai, finaliniai susitikimai, dalyvių apdovanojimas ir varžybų uždarymas 

vyks pagal atskirai numatytą datą (preliminariai rugpjūčio 26-27d.) 

 Dalyviai susitikime įrašyti pirmaisiais, suderinę su organizatoriais ( ne 

vėliau kaip viena diena prieš susitikimą) savo varžovams siūlo susitikimo 

dieną ir laiką. Dalyviai negalintis žaisti siūlomomis dienomis, tariasi su 

varžovais dėl kito laiko. Žaidėjams atsisakiusiems savaitėje dviejų pasiūlymų 

užskaitomas pralošimas. 

 

Lentelės: Turnyras vykdomas ratų  sistema. 1-4 vietas užėmusios poros žaidžia 

pusfinalius (1-4, 2-3) ir finalus. Susitikimai vykdomi iki dviejų laimėtų 

setų. Esant rezultatui 1:1 žaidžiamas tie-break iki 10 taškų. Varžybos  

vykdomos vadovaujantis tarptautinėmis teniso varžybų taisyklėmis. 

Susitikimo nugalėtojai praneša rezultatą vyr. sekretoriai arba vyr. teisėjui. 

 

Kamuoliukai: YONEX 

Dalyvio mokestis  50.00 EUR.(porai). Sumokėti iki liepos 15 d. 

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu: VšĮ „tenisas visiems“  į.k.300654444 

Swedbank AB, a/s Nr. LT737300010099925135 

AB SEB bankas a/s LT 27 7044 0600 0665 4006 

Apdovanojimai:  Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  VšĮ „Tenisas visiems“ ir rėmėjų 

taurėmis bei daiktiniais arba piniginiais prizais.  

 

Organizatoriai: Turnyro organizatorius: VšĮ „Tenisas visiems“ . 

 Turnyro rėmėjai – UAB „LEGRA“, UAB VKTC 

Vyr teisėjas: Kazys Damidavičius (nac. kateg.) Telef; 8-686-27622 

Vyr. sekretorė: Tamara Vinklerienė  Telef;  8-683-34355   

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus ir oro sąlygų 

 

mailto:kazysdam@gmail.com

