
 
UTENOS ATVIRO VYRŲ DVEJETŲ TENISO TURNYRO  

UAB „NOSTED MECHANIKA“ TAUREI LAIMĖTI NUOSTATAI 

 
 

Data: Turnyras vyks 2020 m. liepos 4-5 dienomis. 
(Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, varžybos gali prasidėti liepos 3 d.) 
 

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

Taisyklės: Turnyre galioja teniso taisyklės ir LTS žaidėjų elgesio taisyklės. 
Turnyre žaidžiami vyrų dvejetų susitikimai dviejose grupėse pagal žaidimo lygį 

HARD ir LIGHT. Maksimalus dalyvių skaičius 32 poros per abi grupes.  
Grupės gali būti apjungtos, nesusirinkus minimaliam dalyvių skaičiui vienoje 

grupėje. 
 

Dalyviai: Turnyre gali dalyvauti visi neprofesonalūs tenisininkai pasitikrinę sveikatą ir 

atsakantys už savo sveikatos būklę turnyrų metu. Amžius neribojamas. 
 

Registracija: Dalyvių registracija iki 2020 m. liepos 2 d. 12 val. 
Tel. +370 686 27622, el.p. kazysdam@gmail.com 
Dalyvių registracija į HARD grupę neribojama. Dalyviams užsiregistravusiems 

į LIGHT grupę ir neatitinkantiems šios grupės žaidimo lygio, turnyro 

organizatoriai pasilieka teisę juos perkelti į HARD grupę. 
 

Planuojama 
varžybų pradžia: 

2020 m. liepos 3 d. Pradžia – 9.30 val.  
 

Lentelės: Turnyras vykdomas priklausomai nuo dalyvių skaičiaus minuso arba ratų  

sistema dviejose grupėse HARD ir LIGHT. Susitikimai vykdomi iki dviejų 

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

žaidžiamas iki dviejų laimėtų setų. Esant rezultatui 1:1 žaidžiamas pilnas trečias 

setas. Varžybos vykdomos vadovaujantis tarptautinėmis teniso varžybų 

taisyklėmis. 
 

Kamuoliukai: YONEX 
 

Dalyvio mokestis 30.00 EUR (vienam asmeniui).  
Dalyvio mokestis mokamas pavedimu: VšĮ „Tenisas visiems“, į.k. 300654444: 
Swedbank AB, a/s LT737300010099925135 
AB SEB bankas, a/s LT277044060006654006 
 

Apdovanojimai: Nugalėtojai ir prizininkai atskirose grupėse apdovanojami  VšĮ „Tenisas 

visiems“ ir rėmėjų taurėmis bei daiktiniais arba piniginiais prizais.  
Turnyro metu dalyviai aprūpinami geriamuoju vandeniu. 
Po turnyro  - diskusijos prie kavos stalo. 
 

Organizatoriai: Turnyro organizatorius: VšĮ „Tenisas visiems“ ir UAB „Nosted mechanika“ 
Pagrindinis turnyro rėmėjas UAB „Nosted mechanika“ 
Vyr. teisėjas: Aurimas Šiukščius, tel. +370 652 50853 
Vyr. sekretorė: Violeta Kirilovaitė, tel. +370 675 18167 
Turnyro direktorius: Kazys Damidavičius, tel. +370 686 27622 
Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus priklausomai nuo 
dalyvių skaičiaus ir oro sąlygų. 
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