
2023m. „KAUNO TENISO“ klubo „VASAROS“ dvejetų turnyro 
„HEGELMANN group“    taurei laimėti  

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 2023 m. gegužės mėn.1d. ir baigiasi 2023m. 

rugsėjo mėn. 16d. 
2.2. Pirmojo etapo pabaiga: 2023m.  rugpjūčio d. 27d.  
2.3. Turnyro SUPERFINALAS bei PAGUODOS susitikimai - 

2023m. 09. 16d.  Tennis SPACE sporto komplekse.  Iškilmingi prizininkų 
apdovanojimai vyks restorane “SALA” – rugsėjo 16d.  – Karaliaus 
Mindaugo pr. 50. Kaunas (Žalgirio arena) – 19.00val.  

2.4. Turnyrą organizuoja ir vykdo Kauno teniso klubas kartu su rėmėjais; 
 

3. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA:   PRADŽIA:   
 Balandžio 6d. 
3.1. Turnyrui gali registruotis visi atitinkantys Nuostatuose dalyviams 

keliamus reikalavimus; 
3.2. Komandą atstovauja ir jai vadovauja komandos kapitonas; 

3.2.1. Komandos registruojasi tiesiogiai per 
www.kaunotenisas.lt , laukelyje „ŽAIDĖJAMS“, iki  2023M. 
BALANDŽIO 26D.   

3.2.2. Naujas dalyvis, norintis dalyvauti Turnyre turi parašyti  į 
info@kaunotenisas.lt . Turnyro dalyviai sutinka turnyro 
organizatoriams skelbti savo telf.nr. turnyro dalyviams, naudoti  
turnyro tikslams.  

3.2.3. Lentelių paskelbimo data: GEGUŽĖS 1 d.  
3.3. 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;  

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

3.5. Likus iki sezono pabaigos mažiau negu 10 savaičių negalima keisti poros 
žaidėjų; 

4. ŽAIDĖJŲ TURNYRO STARTINIS MOKESTIS: 
4.1.1. Startinis turnyro mokestis dalyviui – 100 eur, KTK nariui – 60 eur, 

už dalyvavimą papildomoje grupėje, mokamas papildomas 30 eur 
mokestis. PASTABA: dalyvaujant DVEJETŲ lygoje – VIENETŲ lyga – 
NEMOKAMA ! 

4.1.2. Startinis turnyro mokests turi būti sumokėtas iki turnyro pradžios – 
GEGUŽĖS 1d. Nesumokėtas startinis turnyro mokestis iki GEGUŽĖS 
15d. komandos bus pašalintos iš turnyro ! 

4.1.3. Startinį turnyro mokestį galima sumokėti pervedant  į KTK banko 
sąskaitą“:  
Įm.kodas:193225921 
a/sLT147300010089894069 
"SWEDBANK" AB 
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Bendroji dalis 

1. Šie nuostatai galioja Kauno Teniso Klubo (toliau KTK) organizuojamiems 

atviriems žiemos ir vasaros sezoniniams teniso turnyrams (toliau Turnyrai). 

2. Nuostatuose nurodytų taisyklių turi laikytis visi - žaidėjai dalyvaujantys KTK 

Turnyruose bei Turnyrų organizatoriai. 

3. Kauno Teniso Klubo organizacinis komitetas (toliau OK) gali keisti nuostatus tiek 

iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyrui vykstant, tačiau apie tai dalyviai turi būti 

oficialiai informuoti, o pakeitimai įsigalioja praėjus 2 savaitėms nuo oficialios 

informacijos paskelbimo. 

4. Oficialios KTK informavimo priemonės yra šios: 

4.1. Interneto tinklapis www.kaunotenisas.lt; 

4.2. KTK Turnyrų Viber grupės; 

4.3. Elektroninis paštas info@kaunotenisas.lt. 

5. Paskelbus informaciją nurodytose informavimo priemonėse yra laikoma, kad visi 

dalyviai yra oficialiai informuoti apie Turnyrų ir  KTK naujienas. 

6. Visi OK ir vyriausiojo teisėjo (toliau Teisėjo) sprendimai yra priimami prieš tai 

išklausius ir susipažinus su visų susijusių dalyvių ar komandų pozicija. 

7. KTK ir OK organizuoja superfinalų vykdymą, uždarymo vakarėlį ir apdovanojimų 

ceremoniją iš anksto numatytą dieną, bei padengia visas su tuo susijusias išlaidas. 

8. Aktualios 2023 metų vasaros sezoninio “Hegelmann group“ turnyro datos: 

 Registracijos pradžia: 

 Registracijos pabaiga: 

 Lentelių ir tvarkaraščių paskelbimas: 

 Pirmojo etapo pabaiga: 

 Antrojo etapo pabaiga: 

 Finalinė diena ir uždarymo ceremonija: 

Turnyrų dalyviai ir registracija 

1. Turnyrų dalyviai yra teniso žaidėjai ne jaunesni nei 16 metų amžiaus Flexi grupėje 

ir ne jaunesni nei 21 metų amžiaus visose kitose grupėse. 

2. Dvejetų poroje bent vienas iš dalyvių turi būti sulaukęs 35 metų amžiaus. 

Profesionalūs žaidėjai, anskčiau žaidę ir pasiekę gerų rezultatų Lietuvos 

čempionatuose bei treneriai (toliau Profesionalai) be apribojimų Turnyruose gali 

dalyvauti sulaukę 40 metų amžiaus. 

3. Turnyruose yra varžomasi šiose grupėse: moterų dvejetai; vyrų dvejetai; mišrūs 

devejetai (toliau Mix dvejetai); vyrų vienetai. 

4. Turnyrų grupės pagal pajėgumą yra suskirtstytos į lygas: Flexi, A lyga, B lyga, C 

lyga ir D lyga. 
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5. Visose dvejetų grupėse komandos negali sudaryti du Profesionalai. 

6. Mix A lygoje negali žaisti Profesionalai vyrai. 

7. Komandos yra paskirstomos į lygas remiantis praėjusių metų rezultatais, dalyvių 

pageidavimais, dalyvių skaičiumi lygose, komandų pajėgumu lyginant jas su 

kitomis atitinkamos lygos komandomis ir kitais kriterijais. Galutinį sprendimą dėl 

komandų paskirstymo į lygas priima OK. 

8. Komandai laimėjus lygą, sekančiame KTK Turnyre ji yra automatiškai perkeliamą 

į aukštesnę lygą. Laimėjus aukščiausią tam tikros grupės lygą, sekančiuose 

turnyruose galima žaisti toje pačioje lygoje. Vis dėlto, apžvelgę pastarųjų Turnyrų 

komandos rezultatus ir įvertinę komandos pajėgumą kaip išsiskiriantį prieš kitas 

komandas, OK gali neregistruoti tokios komandos ir pasiūlyti žaidėjams susirasti 

kitus partnerius. 

9. Komandų registracija yra vykdoma el. paštu info@kaunotenisas.lt arba tiesiogiai 

www.kaunotenisas.lt. Nauji turnyro dalyviai gali registruotis tik el. paštu 

info@kaunotenisas.lt. 

10. Registruodamiesi į sezoninius KTK Turnyrus dalyviai sutinka, kad jų asmeniniai 

kontaktiniai duomenys (dažniausiai telefono numeriai) bus prieinami kitiems 

turnyro dalyviams, siekiant palengvinti susitikimų organizavimo procesą. 

11. OK turi teisę neregistruoti komandos nenurodydami priežasčių, net jeigu komanda 

atitinka taisyklėse apibrėžtus kriterijus. 

12. Komandos sudėtys gali būti keičiama vieną kartą jau Turnyrui prasidėjus dėl vieno 

iš žaidėjų rimtos traumos (kai yra medicininė priežastis neleidžianti aktyviai 

sportuoti daugiau nei 1 mėnesį laiko).  Susikeičiančių žaidėjų lygis turi būti 

panašus. Likus iki sezono pabaigos mažiau nei 10 savaičių žaidėjų keitimai yra 

negalimi. Komandos sudėties pasikeitimą turi, bet neprivalo patvirtinti OK. 

Turnyrų struktūra ir vykdymas 

1. Turnyrai yra vykdomi 3 etapų sistema. Pirmasis etapas yra grupių etapas, kuriame 

komanda turi sužaisti su visomis savo lentelės komandomis. Antrasis etapas gali 

skirtis skirtingose lygose priklausomai nuo to, kiek jose yra komandų (gali būti 

žaidžiamas dar vienas grupių etapas (toliau Sistema1) arba atkrintamųjų 

susitikimų etapas (toliau Sistema2)). Trečiasis etapas yra finalinė Turnyrų diena, 

kai yra žaidžiami visi susitikimai dėl prizinių ir paguodos vietų. 

2. Žaidimo sistema atskirose grupėse yra paskelbiama tik registracijai pasibaigus ir 

žinant tikslų komandų skaičių. 

3. Grupės, kuriose užsiregistruoja mažiau nei 8 komandos yra neorganizuojamos. 

Komandoms yra pasiūloma žaisti kitose grupėse (dažniausiai siūloma dalyvauti 

stipresnėje grupėje, o nesutinkant, siūloma keisti partnerį). 

4. Sistema1 yra taikoma toms lygoms, kuriose yra 2 ir daugiau pogrupių. Pasibaigus 

pirmajam etapui, visų pogrupių komandos yra tolygiai paskirstomos į antrojo 

etapo pogrupius pagal pirmajame etape užimtas vietas (pvz. pirmajame etape 
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lygoje buvo 3 pogrupiai po 9 komandas. Tokiu atveju antrajame etape taip pat bus 

trys pogrupiai: (i) finalinis pogrupis, (ii) 1-oji paguoda ir (iii) 2-oji paguoda, į 

kuriuos atitinkamai patenka 1-3 vietas, 4-6 vietas ir 7-9 vietas pirmajame etape 

savo pogrupiuose užėmusios komandos). Į antrąjį etapą komandos atsineša savo 

rezultatus su kartu iš tos pačios lentelės ateinančiomis komandomis (nebereikia 

žaisti prieš komandas, su kuriomis jau buvo žaista pirmajame etape). Į trečiąjį, 

finalinį etapą, iš finalinio pogrupio patenka 1-2 vietas užėmusios komandos 

(žaidžia dėl 1 vietos) ir 3-4 vietas užėmusios komandos (žaidžia dėl 3 vietos). Iš 

paguodos pogrupių į trečiąjį etapą patenka 1-2 vietas užėmusios komandos, kurios 

kovoja dėl paguodos nugalėtojų titulo. 

5. Sistema2 yra taikoma toms lygoms, kuriose yra vienas pogrupis. Tokiu atveju 

pasibaigus pirmajam etapui komandos į atkrintamųjų etapą yra paskirstomos 

sekančiai: (i) 1-ąją ir 2-ąją vietas užėmusios komandos patenka į finalinės lentelės 

pusfinalį; (ii) 4-ąją ir 5-ąją vietas užėmusios komandos ir 3-iąją ir 6-ąją vietas 

užėmusios komandos atitinkamai žaidžia ketvirtfinalio etapą; (iii) 1-ąją vietą 

užėmusi komanda pusfinalyje susitinka su 4-ąją ir 5-ąją vietas užėmusių komandų 

ketvirtfinalio susitikimo nugalėtoja, o 2-ąją vietą užėmusi komanda – su 3-iąją ir 

6-ąją vietas užėmusių komandų ketvirtfinalio susitikimo nugalėtoja; (iv) 

atitinkamai yra sudaroma ir paguodos atkrintamųjų lentelė, kurioje 7-12 vietas 

užėmusios komandos yra išrikiuojamos tuo pačiu principu, kaip ir 1-6 vietas 

užėmusios komandos finalinėje lentelėje. 

6. Komandų vieta pogrupiuose yra nustatoma pagal šiuos kriterijus paeiliui 

(detalesnę informaciją ir pavyzdžius, kaip yra atliekami 6.1-6.5 punktų 

skaičiavimai galima rasti www.nittoatpfinals.com/en/event/rules-and-format): 

6.1. Surinktų pergalės taškų skaičius; 

6.2. Sužaistų susitikimų skaičius; 

6.3. Pergalės tarpusavio susitikimuose; 

6.4. Laimėtų setų santykis su sužaistais setais (prieš visas komandas); 

6.5. Laimėtų geimų santykis su sužaistais geimais (prieš visas komandas); 

6.6. Laimėtų setų santykis su sužaistais setais (tik tarpusavyje); 

6.7. Laimėtų geimų santykis su sužaistais geimais (tik tarpusavyje); 

6.8. Traukiant burtus. 

7. Skaičiuojant rezultatus techninis laimėjimas yra laikomas kaip sužaistas 

susitikimas, o techninis pralaimėjimas – nesužaistas. Trečiuosiuose setuose 

sužaisti taškai nėra įtraukiami skaičiuojant geimų santykį, tačiau pats trečiasis 

setas yra įtraukiamas skaičiuojant setų santykį. 

8. Pasibaigus pirmajam ir/ar antrajam grupių etapui, visi komandos rezultatai yra 

anuliuojami, jeigu komanda nesužaidė bent 50% susitikimų. 

9. Atlikus vieno ir komandos žaidėjų keitimą su OK pritarimu, visi tos komandos iki 

žaidėjo keitimo pasiekti rezultatai lieka galioti. 
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Turnyrų tvarkaraštis ir susitikimai 

1. Turnyrų lentelės ir asmeniniai komandų tvarkaraščiai yra prieinami 

www.kaunotenisas.lt. 

2. Komandos turi savarankiškai susiorganizuoti savo susitikimus su kitomis 

komandomis pagal KTK puslapyje pateiktas lenteles ir tvarkaraštį. Organizuojant 

susitikimą abi komandos turi rodyti iniciatyvą ir gerą valią derinant laiką ir vietą. 

3. Aikštelė susitikimui yra užsakoma abejoms komandoms priimtinu laiku ir 

priimtinoje vietoje. OK rekomenduoja kiekvieną susitikimą žaisti su naujais 

kamuoliukais, po susitikimo juos paliekant laimėjusiai komandai. Aikštelės ir 

kamuoliukų kainą komandos pasidalina ir padengia pačios lygiomis dalimis. 

4. Laimėjusiai komandai tenka atsakomybė suvesti susitikimo rezultatą 

www.kaunotenisas.lt puslapyje prisijungus prie savo žaidėjo profilio. 

5. Komanda turi sužaisti savo susitikimą ir įvesti rezultatą iki tvarkaraštyje numatyto 

galutinio termino. Esant ypatingoms aplinkybėms yra galimas 2 savaičių 

vėlavimas, kuriam praėjus ir neįvedus rezultato, lentelėje susitikimas yra 

pažymimas kaip neįvykęs. 

6. Turnyrinėse lentelėse yra galimi trys rezultatų formatai: 

 Sužaidus pilną susitikimą yra suvedamas galutinis jo rezultatas (pvz. 6/2 6/4); 

 Nesužaidus susitikimo ir, OK ir Teisėjo sprendimu, nesant tik vienos komandos 

kaltės dėl to, susitikimas lentelėje yra automatiškai pažymimas kaip neįvykęs 

(komandų tarpusavio susitikimo laukeliuose yra įrašyti 0); 

 Techninis pralaimėjimas komandai yra skiriamas, jei: (i) OK ir Teisėjas 

nusprendžia, kad komanda piktavališkai vengia sužaisti susitikimą; (ii) 

komanda nerodo entuziazmo derinant susitikimo laiką ir vietą ir nesiūlo savo 

alternatyvų; (iii) komanda pavėluoja į sutartą susitikimą 30 minučių; (iv) 

komanda susitikimo metu grubiai pažeidžia teniso etikos taisykles (pvz. 

smūgiuojant kamuoliuką praradus savitvardą yra pataikoma į varžovą; 

necenzūriniai žodžiai ar gestai vartojami varžovo ar žiūrovų atžvilgiu ir t.t.). 

7. Kvietimas žaisti yra rašytine ar žodine (telefonu arba gyvai) forma komandos 

pateiktas pasiūlymas kitai komandai su vietos, aikštelės ir laiko informacija (t.y. 

yra turima laisva aikštelė, konkrečiame aikštyne tam tikru laiku) (toliau 

Kvietimas). 

8. Komandoms nesutariant dėl dangos pasirinkimo susitikimui sužaisti yra taikoma 

tokia prioritetinė eilė: 

 Žiemos sezono metu (spalio-balandžio mėnesiai): Tennis Space ir Žalgirio 

kiliminė danga, Megatennis kiliminė danga, hardas, medis, kitos dangos; 

 Vasaros sezono metu (gegužės-rugsėjo mėnesiai): gruntas (įskaitant Tennis 

Space), sintetinė žolė, kilimas viduje, hardas viduje, kitos dangos lauke, kitos 

dangos viduje. 
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 Vasaros sezono metu susitikimas gali vieną kartą būti nukeltas dėl oro sąlygų. 

Antrą kartą atsitikus tokiai situacijai, esant bent vienos iš komandų prašymui, 

susitikimas turi būti žaidžiamas vidaus kortuose sutartu laiku, jei yra laisvų 

aikštelių laikantis prioritetinės kortų dangų eilės. 

9. Jeigu nepavyksta susiorganizuoti susitikimo dėl vienos iš komandų kaltės ir/ar 

negeranoriškumo, OK gali tokiai komandai įskaityti techninį pralaimėjimą. 

Techninis pralaimėjimas įskaitomas tik tokiu atveju, jei iki tvarkaraštyje 

numatytos galutinės susitikimo datos (ne iki datos kai yra užskaitomas neįvykęs 

susitikimas abiems komandoms, kuri yra 2 savaitėmis vėliau nei asmeniniame 

tvarkaraštyje nurodyta galutinė data) komandai buvo pateikti bent 3 Kvietimai, iš 

kurių bent 2 buvo savaitgalį, laisvą dieną arba nedarbo metu po 17 valandos. 

Galutinį sprendimą dėl techninio pralaimėjimo priima OK ir Teisėjas išklausę 

abiejų komandų pozicijų. 

10. Tvarkaraščio laikymasis yra privalomas visiems Turnyrų dalyviams.  

11. OK pasilieka teisę keisti tvarkaraštį likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki 

tvarkaraštyje numatyto susitikimo ar termino datos. 

12. Dėl vienos iš komandų kaltės atšaukus sutartą susitikimą likus mažiau kaip 7 

dienoms iki sutarto laiko pirmą kartą, komandos turi pabandyti sutarti kitą 

tinkamą laiką susitikimui sužaisti. Jei dėl tos pačios komandos kaltės antrą kartą 

būna atšaukiamas sutartas susitikimas likus iki jo mažiau nei 7 dienoms, tokiai 

komandai gali būti skiriamas techninis pralaimėjimas varžovų komandos 

prašymu. Vis dėlto, net ir po dviejų atšaukimų, bendru sutarimu susitikimas gali 

būti sužaistas. 

13. Dėl vienos iš komandų kaltės atšaukus sutartą susitikimą ir nebegalint nemokamai 

atšaukti aikštelės rezervacijos, komanda kaltininkė turi padengti neįvykusio 

susitikimo aikštelės rezervacijos išlaidas, nebent yra sutariama kitaip su varžovų 

komanda. 

14. Jeigu susitikimo pradžia vėluoja dėl vienos iš komandų kaltės 15 minučių nuo 

sutarto laiko, varžovų komanda gali pasirinkti vieną iš šių sąlygų (vėluojančiai 

komandai turi būti pranešama apie pasirinktą sąlygą nedelsiant; nepranešus apie 

pasirinktą sąlygą prieš pradedant žaisti, yra taikoma 1-oji salyga): 

 Žaisti normalų susitikimą, nekreipiant dėmesio į vėlavimo faktą; 

 Žaisti normalų susitikimą, tačiau nespėjus jo baigti per užsakytą laiką, 

komandai kaltininkei užskaitomas techninis pralaimėjimas; 

 Vėluojant 15 minučių ir daugiau, už kiekvienas 5 papildomo vėlavimo minutes 

varžovų komandai būtų skiriamas 1 geimas (vėluojant 30 minučių pradedama 

žaisti rezultatui esant 3:0). Vėluojant 35 minutes įskaitomas techninis 

pralaimėjimas. 

15. Prieš prasidedant susitikimui, komandos turi sutarti, kuriam laikui yra užsakoma 

aikštelė ir kiek papildomai laiko kiekvienas iš žaidėjų galės skirti mačui pabaigti, 



jei yra nespėjama užbaigti per užsakytą laiką. Nesusitarus arba bent vienam iš 

žaidėjų nesutinkant žaisti ilgiau, mačas trunka 90 minučių, kurioms praėjus, 

susitikimo pabaigimui turi būti sutartas kitas laikas. Vis dėlto, OK rekomenduoja 

esant galimybei (yra laisva aikštelė pasibaigus užsakytam laikui) susitikimus 

pabaiginėti kuo greičiau. 

16. Vienam iš žaidėjų patyrus traumą susitikimo metu, galimi scenarijai prioriteto 

tvarka yra tokie (varžovų komanda turi nedelsiant pranešti apie pasirinktą 

scenarijų): 

 Susitikimą laimi varžovų komanda. Traumos momentu esantis rezultatas yra 

įvedamas į sistemą pažymint komandą nugalėtoją. Abejoms komandoms 

susitikimas yra užskaitomas kaip sužaistas; 

 Sutariama susitikimą pabaigti žaisti vėliau, bet nepavykus susiderinti laiko ir 

vietos ir nespėjus to padaryti iki tvarkaraštyje numatyto galutinio termino, 

pergalė užskaitoma varžovams ir atliekami praėjusiame punkte pažymėti 

veiksmai. 

17. Turnyrų susitikimai vyksta vadovaujantis oficialiomis teniso taisyklėmis, jeigu 

nuostatai nenumato kitaip. 

18. Susitikimuose teisėjauja patys žaidėjai, geriausiai ir teisingiausiai kaip gali. 

19. Susitikimai žaidžiami iki dviejų laimėtų “Tie-break“ setų, o esant lygiam rezultatui 

1:1 yra žaidžiamas lemiamas “Match Tie-break“ setas iki 10 taškų. “No add“ arba 

“lemiamo taško“ taisyklė nėra naudojama. 

20. Technines pergales be varžovo pritarimo įrašyti į lentelę gali tik OK išklausę abiejų 

komandų pozicijas. 

21. Technines pergales su varžovų pritarimu įrašyti į lentelę gali tik OK gavę žodinį ar 

rašytinį laimėjusios komandos prašymą su trumpu paaiškinimu, kodėl nepavyko 

su varžovais suderinti susitikimo ir, kodėl jie nusprendė atiduoti pergalę (siekiant 

išvengti naudingų pergalių susirinkimo iš draugų ar nesuinteresuotų varžovų 

komandų). 

22. Esant pagrįstų įtarimų, kad rezultatuose buvo įvesta melaginga informacija (pvz. 

įvedamas išgalvotas rezultatas naudingas vienai iš komandų) OK gali tokį rezultatą 

anuliuoti ir užskaityti tokį susitikimą kaip neįvykusį, susijusioms komandoms 

pareikšti įspėjimą, o tokioms situacijoms pasikartojant – diskvalifikuoti susijusias 

komandas iš Turnyrų. 

23. Galutinį sprendimą dėl nuostatuose nenumatytų situacijų, susijusių su 

tvarkaraščiu ir jo laikymųsi, susitikimų organizavimo procesu, susitikimų metu 

įvykusiomis situacijomis priima OK ir turnyro Teisėjas  išklausę abiejų susijusių 

komandų pozicijas. 

 

 

 



24. APDOVANOJIMAI 

 OK nustato apdovanojamas komandas, jas apdovanoja turnyro 
taurėmis ir rėmėjų įsteigtais prizais, bei padengia visas su 
apdovanojimais susijusias išlaidas; 

 OK organizuoja superfinalų vykdymą ir padengia su tuo susijusias 
išlaidas; 

 OK organizuoja uždarymo vakarėlį ir padengia su tuo susijusias 
išlaidas; 

 Gali būti apdovanojami žaidėjai pagal atskirus rodiklius. 
 

 

 ORGANIZACINIS KOMITETAS: 

 Turnyro vyr. teisėjas:                          Eligijus Mačinskas 

  Turnyro prezidentas:                Alfredas Rimidis 

  Turnyro direktorius:                Aidas Valiukevičius 

  Turnyro administratorė:                 Eitvydė Helmienė 
 
 
 
Su pagarba- 
KAUNO TENISO KLUBAS  
 


