2017/2018m. „KAUNO TENISO“ klubo „ŽIEMOS“ dvejetų turnyro
NUOSTATAI
1. TIKSLAI:
1.1. Populiarinti tenisą Kaune ir Lietuvoje;
1.2. Pritraukti kuo daugiau naujų žmonių į šią sporto šaką;
1.3. Skatinti teniso klubo Kauno Teniso Klubo veiklą;
1.4. Atviro mėgėjų žiemos dvejetų teniso turnyro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja atviro
mėgėjų žiemos dvejetų teniso turnyro (toliau - Turnyras) organizavimo ir vykdymo tvarką;
1.5. Nuostatai yra privalomi visiems ir organizatoriams, ir dalyviams.
2. TURNYRO ORGANIZAVIMAS:
2.1. Turnyras prasideda 2017 m. spalio mėn. 28d. ir baigiasi 2018 m. balandžio mėn. 14d.
2.2. Turnyro oficialus atidarymas, burtų traukimas: spalio mėn. 26d. 18.00val. „Vero Coffee House“,
Maironio g. 7d.
2.3. Pirmojo etapo pabaiga: 2018m. kovo 04d.
2.4. Turnyro superfinalas įvyks 2018.04.14 dieną, „Žalgirio“ sporto komplekso kortuose. Paguodos
susitikimai bus žaidžiami 2018.04.13d. nuo 17.00 val. Iškilmingi apdovanojimai restorane
„SALA“, Karaliaus Mindaugo pr. 50. Kaunas. ( Žalgirio arena)
2.5. Turnyrą organizuoja ir vykdo Kauno teniso klubas kartu su rėmėjais;
2.6. Turnyro pravedimo tvarka bus patvirtinta, žemiau nurodytam punkte 6.
2.7. Turnyrui vadovauja, vykdančiosios organizacijos suformuotas, Organizacinis komitetas (toliau OK);
2.8. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias ITF taisykles, jeigu Nuostatai nenumato kitaip;
2.9. Rungtynėms teisėjauja patys žaidėjai;
2.10.
Susitikimai vyksta iki dviejų laimėtų setų, be „lemiamo taško“ geime. Jeigu reikia žaisti
trečia setą, tuomet žaidžiamas „tie-break“ iki dešimt taškų;
2.11.
Turnyro pabaigoje vietos bus nustatomos pagal surinktus taškus. Jeigu poros turi po lygiai
taškų tada vieta nustatoma sekančiai pagal eiliškumą:
2.11.1. tarpusavio susitikimai;
2.11.2. laimėtų setų skaičius;
2.11.3. laimėtų geimų skaičius;
2.11.4. laiku sužaistų susitikimų skaičius;
2.11.5. Jei kelios komandos turi po lygiai taškų:
2.10.5.1 Žiūrimas tas pats eiliškumas, tik tarp tų komandų, kurios turi po lygiai taškų.
Pastaba: lemiamo seto „tie break“ skaičiuojamas kaip setas, taškai laimėti šiame „tie break“
skaičiuojami kaip geimai; paprasto seto „tie-break“ skaičiuojamas kaip geimas.
3. KONTAKTAI IR INFORMAVIMAS:
3.1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis http://www.kaunotenisas.lt , ir
komunikacija el. pašto pagalba;
3.2. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie Turnyrą: porų sudėtys, varžybų rezultatai, Nuostatai
ar jų pakeitimai, naujienos ir kt.;
3.3. Paskelbus informaciją tinklalapyje, laikoma, kad visi turnyro dalyviai yra informuoti;
3.4. OK kontaktinis el. pašto adresas yra info@kaunotenisas.lt;
3.5. Vyr. teisėjo oficialus elektroninis paštas yra teisėjas@kaunotenisas.lt
4. DALYVIAI:
4.1. Vyrų dvejetų varžybose gali dalyvauti visi teniso mėgėjai nuo 21 metų amžiaus, o žaidėjai virš 35
metų dalyvauja be apribojimų; (komandoje vienas žaidėjas turi būti 35 metų)
4.2. Moterų dvejetų varžybose gali dalyvauti visos teniso mėgėjos moterys nuo 21 metų amžiaus, o
žaidėjos virš 35 metų dalyvauja be apribojimų; (komandoje vienas žaidėja turi būti 35 metų)
4.3. Mišrių dvejetų varžybose gali dalyvauti visos ir visi teniso mėgėjai (os) nuo 21 metų amžiaus, o
žaidėjai(os) virš 35 metų dalyvauja be apribojimų; (komandoje vienas žaidėjas turi būti 35 metų)
4.4. Organizuojamos 2 Flexi grupės (vyrų, mix‘ų);
4.5. NAUJOVĖ: MIX A lyga – nuo 21 metų. Negali dalyvauti teniso treneriai. Lyga bus sudaryta,
užsiregistravus TIK 10 komandų. Jei lyga nesudarys 10 komandų, komandoms bus pasiūlyta
pereiti į aukštesnę lygą, arba keisti partnerį.

4.6. Vyrų, moterų, senjorų ir mišrių porų grupėse poras negali sudaryti du profesionalaus lygio žaidėjai
(teniso treneriai, žaidėjai dalyvavę Lietuvos suaugusių čempionate);
4.7. Flexi lyga yra skirta aukštesnio lygio žaidėjams; Amžiaus cenzas nuo 16m. (Komandos negali
sudaryti du teniso treneriai)
4.8. OK turi teisę neregistruoti poros, jeigu ji neatitinka dalyviams keliamų reikalavimų;
4.9. OK pasilieka teisę neregistruoti poros, net jeigu ji ir atitinka dalyviams keliamus reikalavimus,
nenurodant atsisakymo priežasčių;
4.10.
Komandas skirstant į lygas, OK pagrindinį dėmesį skirs praeitų metų (2017-2018m.)
turnyro komandos rezultatams. Komanda, kuri bus ypatingai LYDERIAUJANTI iš kitų
užsiregistravusių, OK turi pilną teisę neregistruoti komandos, siūlydami jiems kaip galimybę
pereiti į aukštesnę lygą.
4.11.
Komandos A ir Flexi lygose užėmusi 2 metus iš eilės pirmąją vietą, palieka turnyrą
(terminas - 3 metai). Komandos dalyviai turi teisę pasirinkti kitus partnerius. Tas pats ir su
žemesnėmis lygomis, laimėję lygą, pereina į aukštesnę, grįžti tos pačios sudėties į žemesnę lygą
gali tik po 3 metų.
4.12.
Turnyre dalyvauja poros kurias sudaro du žaidėjai ir vienas iš jų turi būti kapitonas.
5. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA: PRADŽIA: RUGSĖJO 22D.
5.1. Turnyrui gali registruotis visi atitinkantys Nuostatuose dalyviams keliamus reikalavimus;
5.2. Komandą atstovauja ir jai vadovauja komandos kapitonas;
5.2.1. Komandos registruojasi tiesiogiai per www.kaunotenisas.lt , laukelyje „ŽAIDĖJAMS“,
iki 2017M. SPALIO 22d.
5.2.2. Naujas dalyvis, norintis dalyvauti Turnyre turi parašyti savo duomenis (vardas, pavardė,
gimimo data, telefono nr., e-mail) į info@kaunotenisas.lt , jo duomenis bus įtraukti į sistemą,
ir tik tada jis galės registruotis į Turnyrą;
5.2.3. Lentelių paskelbimo data: SPALIO 28d.
5.2.4. Už papildomą mokestį bus galima dar registruotis MAX 2 dienas (2017M. spalio 24d.),
VĖLAVIMO MOKESTIS 20 EUR
5.3. STARTINIS TURNYRO MOKESTIS TURI BŪTI SUMOKĖTAS IKI TURNYRO
PRADŽIOS: 2017M. SPALIO 28D.
5.3.1. Nesumokėjus startinio mokesčio, 2017M. LAPKRIČIO 12D. komanda bus šalinama iš
dalyvių sąrašų;
5.4. Turnyro startinis mokestis dalyviui yra 60Eur. Kauno teniso klubo nariams startinis mokestis yra
40Eur. Už dalyvavimą papildomoje grupėje imamas 10Eur papildomas mokestis;
5.5. Startinį mokestį galima sumokėti grynais Eitvydei Helmienei tel. +370 612 33712;
arba
5.6. pervesti į Kauno Teniso Klubo banko sąskaitą:
5.6.1. "SWEDBANK" AB
5.6.2. LT147300010089894069
5.6.3. Gavėjas: Kauno Teniso Klubas
5.6.4. Kodas: 193225921
5.7. Registracijos metu žaidėjų pora turi nurodyti sekančius abiejų žaidėjų duomenis:
5.7.1. Vardas Pavardė;
5.7.2. Gimimo data;
5.7.3. Telefono numeris;
5.7.4. Elektroninio pašto adresas;
5.7.5. Komanda bus įregistruota, tik tada kai atsiūs visus reikalingus duomenis elektroniniu paštu;
5.8. Komandoje sezono metu gali pasikeisti vienas iš narių esant rimtai fizinei traumai ar ligai (rimta
trauma - kai žaidėjui medikai neleidžia sportuoti daugiau ne vieną mėnesį). Komandos nario
pakeitimą turi, bet neprivalo patvirtinti OK;
5.9. Komandos žaidėjo keitimas gali būti tik vienas per sezoną, ir jo žaidimo lygis turi atitikti keičiamo
žaidėjo lygį.
5.10.
Likus iki sezono pabaigos mažiau negu 10 savaičių negalima keisti poros žaidėjų;
6. TURNYRO SISTEMA IR VYKDYMAS:
6.1. Žaidimai bus vykdomi keturiose pagrindinėse grupėse: Moterų, Vyrų, Mix'ų, Flexi, Flexi-mix.

6.2. Žaidimo sistema bus paskelbta tik po registracijos, atsižvelgiant į užsiregistravusių komandų
skaičių.
6.3. Grupės nesurinkusios 10 porų, nebus pravedamos.
6.4. KEIČIAMA TURNYRO PPAVEDIMO TVARKA, kiekvienoje grupėje sistema keisis,
priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. PRIKLAUSYS iš kelių pogrupių LYGA bus sudaroma?
6.5. Poros į lygas skirstomos pagal reitingą. Komandos išrikiuojamos reitingo mažėjimo tvarka ir pagal
sąrašą pirmos 12 patenka į aukštesnę lygą, likusios patenka į žemesnę lygą;
6.6. Poros į pogrupius skirstomos pagal reitingą. Komandos išrikiuojamos reitingo mažėjimo tvarka ir
pagal sąrašą kas antra išskiriamos į atskirus pogrupius;
6.7. OK pasilieka teisę paskirti po tris poras į atskiras lygas nepriklausomai nuo jų poros turimo
reitingo;
6.8. Pora gali pareikšti norą dalyvauti žemesnėje lygoje, nors pagal reitingą jai priklausytų dalyvauti
aukštesnėje;
6.8.1. Jeigu lygoje esančių porų skaičius perkopia 18, tuomet lyga skirstoma į du pogrupius;
6.8.2. Pirmame etape komandos visose lygose žaidžia kiekviena su kiekviena;
6.8.3. Pogrupiuose sužaidusios komandos išrikiuojamos pagal užimamas vietas;
6.8.4. Antrajame etape taikoma SISTEMA 1 ir SISTEMA 2 (pagal pogrupių skaičių).
6.8.5. SISTEMA 1 - taikoma lygoje esant dviem ar daugiau pogrupiams.
6.8.6. SITEMA 2 – taikoma lygoje esant vienam pogrupiui.
6.8.7. SISTEMA 1 – taikoma lygoms: FLEXI VYRAI“ „MOTERŲ B lyga“, „MOTERŲ C
lyga“ „VYRŲ A lyga“, „MIX B lyga“, „VYRŲ B lyga“, „VYRŲ C lyga“, „VYRŲ D
lyga“.
6.8.8. Galutiniai vietai grupėje nustatyti komandos yra išskaidomos tolygiai į 2 ar 3 atskirus
pogrupius ir sužaidžia galutinius susitikimus kiekvienas su kiekvienu;
6.9. SITEMA 2 – taikoma lygoms: „FLEXI MIX“,“ „MOTERŲ A lyga“, „MIX A lyga“, „MIX C
lyga“, „MIX D lyga“. Į antrąjį etapą išeina 6 komandos. Jos suskirstomos pagal pajėgumą į 8
komandų lentelę. Pirmą ir antrą vietas užimančios komandos automatiškai išsikovojo teisę
dalyvauti pusfinalyje. Kitos 4 komandos, dar žaidžia atitinkamai pagal savo užimamą vietą
lentelėje susitikimą (3 vietą užėmusi komanda žaidžia su 6 vieta, o 4 vietą užėmusi komanda
žaidžia su 5 vieta), kurio galutinis rezultatas apsprendžia kuri komanda patenka į pusfinalį.
6.10.
Galutiniame rezultate, sužaidžiami pusfinaliai, po kurių žaidžiama finaliniai susitikimai.
6.11.
PASTABA: Paguodos nežaidžia „FLEXI MIX“ ir „MIX A lyga“, „MOTERŲ A
lyga“, visos kitos lygos turi galimybę žaisti dėl paguodos titulo.
6.12.
NAUJOVĖ: Nuo šiol neturėsime šeimininkų-svečių statuso. Abi komandos privalės
rūpintis tarpusavio susitikimu, kad jis įvyktu laiku. Kamuoliukais taip pat.
6.13.
OK pasirūpino, kad nuo šiol visus pralaimėjimus Jums rašys tam specialiai sukurta
kompiuterinė sistema.
6.14.
Kiekviena komanda turės po du oficialius kvietimus (oficialus kvietimas galioja darbo
dienomis nuo 17.00h, ir savaitgaliais).
6.15.
Tvarkaraštyje bus numatyti du laukeliai, kuriuose sužimėsite savo kvietimus.
6.16.
Jei pasibaigus reikiamam laikui, Jūs būsite nesužaidę tikslingų rungtynių, pralaimėjimas
bus užkaitomas sekančiai:
6.17.
Jei komandos nekvietė viena kitos, arba jei kvietimų skaičius lygus, kaip pvz: 1:1, arba 2:2,
tai tokiu atveju užkaitomas pralaimėjimas abiem komandom.
6.18.
Jei komandų kvietimų santykis 2:1, tai pralaimėjimas užskaitomas antrai komandai arba
atvirkščiai.
6.18.1. MAXIMALUS varžybų atidėjimas 2 savaitės, po pasibaigimo termino;
6.19.
Varžyboms žaisti aikštelė turi atitikti žemiau išvardintus minimalius reikalavimus:
6.19.1. Aikštelė turi būti ITF reikalaujamo dydžio;
6.19.2. 2017-2018m. turnyras žaidžiamas tik šiuose kompleksuose ( “eco TENNIS”, uždari
kiliminės dangos teniso kortai, „Žalgirio“ sporto kompleksas, uždari kiliminės dangos teniso
kortai, Domeikavos ir „Mega“ teniso kortuose, jei tinka abiem porom).
6.19.3. Aikštelėje turi būti įrengtos atskirai vyrų ir moterų rūbinės, arba sudarytos sąlygos vyrams
ir moterims persirengti atskirai;
6.19.4. Po varžybų turi būti sudarytos sąlygos pasinaudoti dušu;
6.20.
Varžybų metu primygtinai rekomenduojama žaisti naujais kamuoliais;

6.21.
Abi komandos privalo parodyti gerą valią derinat varžybų laiką, datą ir vietą;
6.22.
Komandai vengiančiai sužaisti varžybas pagal tvarkaraštį arba nuostatuose nurodytą leistiną
vėlavimo ribą bus užskaitomas pralaimėjimas. Šio punkto užtikrinimu rūpinasi OK;,
6.23.
Komanda kuri pastoviai pažeidinės 6.13 nuostatų punktą OK sprendimu gali būti pašalinta
iš turnyro.
6.24.
Po reguliaraus sezono vyks superfinalo susitikimai. Juose dalyvaus po keturias aukščiausias
vietas kiekvienoje lygoje užėmusios komandos. Pirmąją vietą užėmusi komanda žais su antrąją
vietą užėmusia komanda atitinkamai trečiąją vietą užėmusi komanda žais su ketvirta komanda;
6.25.
Galutinė užimta vieta ir apdovanojimai yra įteikiami pagal superfinaluose sužaistų
varžybų rezultatus.
7. TVARKARAŠTIS
7.1. Turnyro varžybos vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį kuris bus pateiktas turnyro tinklapyje
iki varžybų pradžios 2017.10.28d.;
7.2. Suderinus varžybų laiką ir vienai iš porų pavėlavus atvykti daugiau kaip 15 min. jei yra
užskaitomas pralaimėjimas sausu rezultatu;
7.3. OK paskelbia teisę keisti varžybų tvarkaraštį, bet ne vėliau kaip 5 dienų iki varžybų pradžios;
7.4. Esant būtinybei gali būti perkeliamos varžybos į kitą savaitę, bet ne vėliau kaip 2sav. po
tvarkaraštyje nurodytos datos; pvz. jei paskirtas susitikimas sausio 1d. vadinas paskutine diena
kada gali sužaisti sausio 15d, nes sausio 16 dieną automatiškai bus užskaitomas pralaimėjimas.
7.5. Tvarkaraščio laikymasis yra privalomas visiems žaidėjams.
7.6. Jei esate susiplanavę keliones, susitikimus galima sužaisti anksčiau nei nurodyta tvarkaraštį.
Išimtys dėl vėlavimų nebus taikomos.
8. APDOVANOJIMAI
8.1. OK nustato apdovanojamas komandas, jas apdovanoja turnyro taurėmis ir rėmėjų įsteigtais prizais,
bei padengia visas su apdovanojimais susijusias išlaidas;
8.2. OK organizuoja superfinalų vykdymą ir padengia su tuo susijusias išlaidas;
8.3. OK organizuoja uždarymo vakarėlį ir padengia su tuo susijusias išlaidas;
8.4. Gali būti apdovanojami žaidėjai pagal atskirus rodiklius.
9. NUOSTATŲ KEITIMAS
9.1. OK gali keisti Nuostatus tiek iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyro metu.;
9.2. Pakeitimai įsigalioja po dviejų savaičių, kai apie juos paskelbiama Turnyro tinklalapyje
http://www.kaunotenisas.lt, arba iki turnyro registracijos pradžios.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

ORGANIZACINIS KOMITETAS:
Turnyro vyr. teisėjas:
Eligijus Mačinskas
Turnyro prezidentas:
Alfredas Rimidis;
Turnyro direktorius:
Aidas Valiukevičius
Turnyro administratorė:
Eitvydė Helmienė.

Su pagarbaKAUNO TENISO KLUBAS

