
2019-2020m.  Žiemos dvejetų  “NEODENTA“ turnyro antro etapo konkretus komandų 

išskirstymas.  

PASTABA: galima žaisti ir anksčiau (jei tik aiškios komandos)?  

2020m. kovo 10d. bus paskelbta antro etapo lentelės, kurios leis ir suvesti rezultatus. 

 

1. FLEXI vyrai  –  8 komandos ( “išeina“ po 4 komandas iš porupių) kovoja dėl  dėl I-                            

III vietų.  Likusios 7  komandos turės galimybę į paguodos medalį . 

2. FLEXI mix –    TIK 6 komandos, kurios varžysis dėl I-III vietų. 

3. MIX A -           TIK 6 komandos, kurios varžysis dėl I-III vietų. 

4. MIX B -            8 komandos ( “išeina“ po 4 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų. Sekančios 8 komandos kovoja dėl paguodos medalio. Ir likusios 6 komandos 

taip pat turi šansų laimėti paguoda. 

5. MIX C -            8 komandos ( “išeina“ po 4 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų. Sekančios 8 komandos kovoja dėl paguodos medalio. Ir likusios 7 komandos 

taip pat turi šansų laimėti paguoda. 

6. MIX D -           8 komandos ( “išeina“ po 4 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų. Sekančios 8 komandos kovoja dėl paguodos medalio. 

7. MOTERŲ A -  6 komandos  kovoja dėl I-III vietų. Likusios 6 komandos  kovoja dėl 

paguodos medalio. 

8. MOTERŲ B -   10 komandos ( “išeina“ po 5 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų. Likusios 9 komandos kovoja dėl paguodos medalio. 

9. MOTERŲ C -    10 komandos ( “išeina“ po 5 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų.  Likusios 10 komandos kovoja dėl paguodos medalio. 

10. MOTERŲ D -    TIK 6 komandos, kurios varžysis dėl I-III vietų. 

11. VYRŲ A -          8 komandos ( “išeina“ po 4 komandas iš porupių) kovoja dėl I-III 

vietų. Likusios 10 komandos kovoja dėl paguodos medalio. 

12. VYRŲ B -          9 komandos ( “išeina“ po 3 komandas iš porupių) kurios kovoja dėl 

I-III vietų. Sekančios  9 komandos kovoja dėl paguodos medalio. O visos kitos 

likusios 12 komandų taip pat turi šansų laimėti paguoda. 

13. VYRŲ C -        12 komandų ( “išeina“ po 6 komandas iš porupių)  kovoja dėl I-III 

vietų. Likusios 12 komandų  kovoja dėl paguodos medalio. 

14. VYRŲ D -        9 komandos ( “išeina“ po 3 komandas iš porupių) kurios kovoja dėl 

I-III vietų. Sekančios  9 komandos kovoja dėl paguodos medalio.  Kitos 9 komandos 

turi taip pat šansų laimėti paguoda. Ir likusios 7 komandos  kovoja taip pat dėl savo 

paguodos medalio. 

 

Turnyras „NEODENTA“  skaičiuoja NET - 116 nugalėtojų !!! 

I-III v.  – 84 prizininkai  ir  32 paguodos laimėtojai !!! 

FINALINĖ turnyro diena  – š.m. BALANDŽIO 18 d.  


