
UTENOS „AUKSINĖS LYGOS“  VYRŲ TENISO TURNYRO UAB „MALDIS“ TAUREI 

LAIMĖTI,  NUOSTATAI 

Data: Turnyras vyks 2018 m. birţelio  mėn. 16-17 dienomis. Esant didesniam dalyvių 

skaičiui varţybos prasidės birţelio mėn.15 d. 

Vieta: Utenos gruntinis  teniso aikštynas (K.Donelaičio g.19A ir Uţpalių g.87, Utena) 

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

Turnyre ţaidţiami vyrų vienetų  susitikimai. 

Dalyviai: Turnyre gali dalyvauti visi neprofesonalūs tenisininkai pasitikrinę sveikatą.  

Dviem amžiaus grupėms:  

I gr. – iki 50 m., II gr. - 50 m. ir daugiau. Ţaidėjai 50+ gali rinktis bet kurią 

amţiaus grupę. 

Registracija: Dalyvių registracija iki 2018 m. birţelio mėn. 13 d. 17 val. 

Tel. +370 686 27622, el.p. kazysdam@gmail.com 

Varžybų pradžia: 2018 m. birţelio mėn. 16 d. 9.00 val 

Lentelės: I gr.-16, II gr. 16 dalyvių  

Varžybų sistema: 

 

 

 

 

Turnyre galioja tarptautinės teniso varţybų taisyklės ir LTS ţaidėjų elgesio 

taisyklės.  

Turnyras vykdomas dviejų minusų sistema. Dėl 1-9 vietų ţaidţiami visi 

susitikimai (esant palankiom sąlygom visi susitikimai leidţiami ţaisti 

visiems dalyviams). Susitikimai vykdomi iki dviejų laimėtų setų. Esant 

rezultatui 1:1 ţaidţiamas tie-break iki 10 taškų. I gr. finalas ţaidţiamas 

iki dviejų laimėtų setų. Esant rezultatui 1:1, ţaidţiamas pilnas trečias 

setas, II grupės finale vietoj trečio seto ţaidţiamas tie-break iki 10 taškų.  

Kamuoliukai: YONEX 

Dalyvio mokestis 40.00 EUR. Senjorams 65 m. ir daugiau 30.00 Eur 

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 atskirose grupėse apdovanojami   

VšĮ „Tenisas visiems“ ir rėmėjų taurėmis bei dovanų čekiais: 

 I vieta – 150,00 EUR, II vieta 100,00 EUR, III vieta 50,00 EUR.  

Paskatinamaisiais prizais apdovanojami 9  vietas uţėmę ţaidėjai. 

Turnyro metu dalyviai aprūpinami geriamuoju vandeniu. 

Po turnyro - diskusijos prie vaišių stalo. 

Organizatoriai: Turnyro organizatorius VšĮ „Tenisas visiems“  

Generalinis turnyro rėmėjas UAB „Maldis“ 

Vyr. teisėjas: Aurimas Šiukščius, tel. +37065250853 

Turnyro direktorius Kazys Damidavičius, tel.: +370 686 27622 

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus ir oro sąlygų. 

 

mailto:kazysdam@gmail.com

