
2022m.  VASAROS sezono dvejetų/vienetų  turnyras –  

HEGELMANN Tennis Cup !   

NUOSTATAI 

 
1. TURNYRO ORGANIZAVIMAS: 

 
1.1. Turnyras prasideda -  2022 m. gegužės  9 d. ir baigiasi 2022m. rugsėjo  17 d. 
1.2. PIRMOJO etapo pabaiga- 2022m.  RUGSĖJO 4 d., BET pusę visų susitikimų turi 

būti sužaista iki LIEPOS 5d.  
1.3. Atkrintamosios –           2022m.  RUGSĖJO 11 d.  
1.4. Pusfinaliai –                   2022m.  RUGSĖJO 15 d.  
1.5. Turnyro SUPERFINALAS - 2022m. RUGSĖJO 17 d.  Tennis SPACE sporto 

komplekse.  Iškilmingi prizininkų apdovanojimai vyks restorane ŽALGIRIO arena – 
rugsėjo 17d. 19val.   

1.6. Turnyrui vadovauja, vykdančiosios organizacijos suformuotas, Organizacinis komitetas 
(toliau - OK); 

1.7. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias ITF taisykles, jeigu Nuostatai nenumato 
kitaip; 

1.8. Rungtynėms teisėjauja patys žaidėjai; 
1.9. Susitikimai vyksta iki dviejų laimėtų setų, be „lemiamo taško“ geime. Jeigu reikia žaisti 

trečią setą, tuomet žaidžiamas- Match „TIE-break“ iki dešimt taškų; 
 

2. KONTAKTAI IR INFORMAVIMAS: 
 
2.1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis http://www.kaunotenisas.lt ,ir 

komunikacija VIBER programa; 
2.2. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie Turnyrą: porų sudėtys, varžybų rezultatai, 

Nuostatai ar jų pakeitimai, naujienos ir kt.; 
2.3. Paskelbus informaciją tinklalapyje, laikoma, kad visi turnyro dalyviai yra informuoti; 
 

 
3. DALYVIAI: 

 
3.1. Turnyre dalyvauja 116 žaidėjų, kurie sudaro 72 komandą. 
3.2.  Lygos: GRAND SLAM, MASTERS vyrai, CHALLENGER vyrai, MASTERS moterys, 

CHALLENGER moterys ir CHALLENGER vyrai – vienetai  
 
 

4. TURNYRO SISTEMA IR VYKDYMAS – DVEJETŲ / VIENETŲ  lygose 
 
4.1.  Pirmajame etape - Turnyras vykdomas sistema -  “kiekvienas su kiekvienu”  iki 2022m. 

RUGSĖJO 4 d.   
4.2. Į antrąjį etapą patenka 6 komandos, surinkusios daugiausiai taškų, kurios ir kovos dėl 

AUKŠČIAUSIŲ apdovanojimų. Jos suskirstomos pagal pajėgumą į 8 komandų lentelę. 
Pirmą ir antrą vietas užėmusios 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), kurio galutinis rezultatas apsprendžia, kuri komanda patenka į 
pusfinalį.  Pirmąją poziciją turinti komanda lentelėje žaidžia su (4 ir 5 komandos 
laimėtoja) o antrąją poziciją turinti komanda žaidžia su (3 ir 6 komandos nugalėtoja);  
Galutiniame rezultate, sužaidžiami pusfinaliai ir finaliniais susitikimai.  

4.3. KITOS komandos užėmusios lentelėje pagal taškus – 7-12 poziciją kovos dėl 
PAGUODOS prizo. Sistema analogiška pirmąjai.  

4.4. Lygoje GRAND SLAM – antrąjame etape – bus vykdomi  pusfinaliai 1 komanda su 4, o 
2 su 3 komanda IR paguodos pusfinaliai 5 komanda su 8, o 6 su 7 komanda.   

 
 

http://www.kaunotenisas.lt/


4.5. Reguliariajame turnyre kelioms komandoms surinkus vienodą pergalių skaičių, jų 
išsidėstymą galutinėje įskaitoje lemia tarpusavio susitikimų pergalių skaičius. Sekantis 
kriterijus – tarpusavio laimėtų/pralaimėtų setų skirtumas (Trečias tie-break setas 
prilygsta setui). Sekantis - tarpusavio laimėtų/pralaimėtų geimų skirtumas (trečio tie-
break seto taškai prilysta geimams). 
 

4.6.  Turnyras vysta visuose teniso aikštynuose Kaune. Susitarimas visų geranoriškas !!!  
4.7. Abi komandos privalo parodyti gerą valią derinat varžybų laiką, datą ir vietą;  
4.8. 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). 

4.9. Komandos žaidėjo keitimas gali būti tik vienas per sezoną, ir jo žaidimo lygis turi 
atitikti keičiamo žaidėjo lygį. 

4.10. Likus iki sezono pabaigos mažiau negu 10 savaičių negalima keisti poros žaidėjų. 
4.11. Atsižvelgiant į vasaros atostogų metą, GRIEŽTO tvarkaraščio NĖRA, bet PUSĘ 

visų susitikimų Jūs turite sužaisti iki LIEPOS 5d. Nespėjusiems, pirmojo etapo 
pabaigoje iš galutinio taškų skaičiaus bus minusuojamas 1 taškas. 

4.12. Galutinė užimta vieta ir apdovanojimai yra įteikiami pagal superfinaluose sužaistų 
varžybų rezultatus. 

4.13. PASTABA: Vyrų DVEJETŲ challenger  lygoje – paskutinę vietą užėmusi 
komanda nepatenka į antrąjį etapą. Šioje lygoje   ANTRĄJAME  etape dalyvauja TIK 12 
komandų. Taip pat GRAND SLAM lygoje į antrąjį etapą patenka tik 8 komandos . O 
vyrų VIENETŲ challenger  lygoje – paskutines 2 vietas užėmęs dalyvis, nepatenka į 
antrąjį etapą. Šioje lygoje „sėkmės kortelę“ turi taip pat TIK 12 žaidėjų.   
 

5. APDOVANOJIMAI 
 
5.1. OK nustato apdovanojamas komandas, jas apdovanoja turnyro taurėmis ir rėmėjų 

įsteigtais prizais, bei padengia visas su apdovanojimais susijusias išlaidas; 
5.2. OK organizuoja superfinalų vykdymą ir padengia su tuo susijusias išlaidas; 
5.3. OK organizuoja uždarymo vakarėlį ir padengia su tuo susijusias išlaidas; 
5.4. Gali būti apdovanojami žaidėjai pagal atskirus rodiklius. 

 
6. NUOSTATŲ KEITIMAS 

 
6.1. OK gali keisti Nuostatus tiek iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyro metu.; 
6.2. Pakeitimai įsigalioja po dviejų savaičių, kai apie juos paskelbiama Turnyro tinklalapyje 

http://www.kaunotenisas.lt, arba iki turnyro registracijos pradžios. 
 

Turnyro PREZIDENTAS:                           Anton HEGELMANN 
Turnyro VADOVAS:                                     Aidas VALIUKEVIČIUS 
Turnyro ADMINISTRATORĖ                    Eitvydė HELMIENĖ 
Turnyro VYR.TEISĖJAS                             Eligijus MAČINSKAS 
 
 

 
 

 

  

 

http://www.kaunotenisas.lt/

