
„KAUNO TENISO“ KLUBO organizuojamo TURNYRO 

 „VASARA su TOP žaidėjais“ – 2019 M.  

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. Nuostatai yra privalomi visiems ir organizatoriams, ir dalyviams. 
 

2. TURNYRO ORGANIZAVIMAS: 

2.1. Turnyro data: 2019 m. gegužės 6 d.- rugsėjo 7 d.  
2.2. Pirmojo etapo pabaiga: 2019m. rugpjūčio 18 d.  
2.3. Reguliaraus sezono pabaiga: 2019m. rugsėjo 4 d.  
2.4. Turnyro superfinalas: 2019m. rugsėjo 7 d. Ąžuolyno teniso kortuose. 

Iškilmingi apdovanojimai viešbučio EUROPA ROYALE restorane – 19val.  
2.5. Turnyre galioja ITF ir LTS patvirtintos žaidėjų elgesio taisyklės. 
2.6. Rungtynėms teisėjauja patys žaidėjai; 
2.7. Susitikimai vyksta iki dviejų laimėtų setų.  Jeigu reikia žaisti trečia setą, tuomet žaidžiamas „tie-

break“ iki dešimt taškų; 
2.8. Turnyro pabaigoje vietos bus nustatomos pagal surinktus taškus, jeigu poros turi po lygiai taškų, 

tada vieta nustatoma sekančiai pagal eiliškumą: tarpusavio susitikimai, laimėtų setų skaičius, 
laimėtų geimų skaičius, jei kelios komandos turi po lygiai taškų, tada 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.  Kontaktinis el. pašto adresas yra info@kaunotenisas.lt; telf: 8 612 33712 

 

                                             
4. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA: PRADŽIA: Š.m. BALANDŽIO 15 D.  

5.1. Turnyrui gali registruotis visi atitinkantys Nuostatuose dalyviams keliamus reikalavimus;  

5.2. Komandą atstovauja ir jai vadovauja komandos kapitonas;  
5.3. Komandos registruojasi tiesiogiai per www.kaunotenisas.lt , laukelyje „ŽAIDĖJAMS“, iki 
2019m. GEGUŽĖS 5 d.  
5.4. 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;  
5.5. Lentelių paskelbimo data: Š. m. GEGUŽĖS 7 d.  

 
5. STARTINIS TURNYRO MOKESTIS TURI BŪTI SUMOKĖTAS IKI  2019M. BIRŽELIO 1 D.  

         Nesumokėjus startinio mokesčio,  2019 M. BIRŽELIO 10 D. komanda bus šalinama iš dalyvių 
sąrašų;  
 

6. DALYVIO KEITIMAS: 
7.1 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;  
7.2 Komandos žaidėjo keitimas gali būti tik vienas per sezoną, ir jo žaidimo lygis turi atitikti keičiamo 
žaidėjo lygį.  



7.3 Likus iki sezono pabaigos mažiau negu 6 savaičių negalima keisti poros žaidėjų;  
 

7. DALYVIAI: 
7.1. Vyrų dvejetų varžybose gali dalyvauti visi teniso mėgėjai nuo 21 metų amžiaus, o žaidėjai virš 45 

metų dalyvauja be apribojimų; (komandoje vienas žaidėjas turi būti 35 metų) 
7.2. 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) 
7.3. Vyrų, moterų grupėse, poras negali sudaryti du profesionalaus lygio žaidėjai (teniso treneriai, 

žaidėjai dalyvavę Lietuvos suaugusių čempionate); 
7.4. Flexi lyga yra skirta aukštesnio lygio žaidėjams; Amžiaus cenzas nuo 16m. (Komandos negali 

sudaryti du teniso treneriai) 
7.5. OK turi teisę neregistruoti poros, jeigu ji neatitinka dalyviams keliamų reikalavimų; 
7.6. OK pasilieka teisę neregistruoti poros, net jeigu ji ir atitinka dalyviams keliamus reikalavimus, 

nenurodant atsisakymo priežasčių; 
7.7. Komandas skirstant į lygas, OK atsižvelgs į  žaidėjų reitingų lentelėje surinktus taškus dviejų 

žiemos sezonų  (2017-2018m. ir 2018-2019m.) . Komanda, kuri bus ypatingai LYDERIAUJANTI 
iš kitų užsiregistravusių, OK turi pilną teisę neregistruoti komandos, siūlydami jiems kaip 
galimybę pereiti į  aukštesnę lygą.  
 

8. TURNYRO SISTEMA IR VYKDYMAS: 

8.1. Žaidimai vykdomi - pagrindinėse grupėse: Moterų, Vyrų, Flexi vyrai. 
8.2. Dalyvis gali dalyvauti tik VIENOJE lygoje. 
8.3. Poros į lygas skirstomos pagal reitingą. A, B, C, D, E lygose dalyvauja komandos, turinčios 

AUKŠČIAUSIUS reitingo taškus, surinktus iš DVIEJŲ sezonų 2017-2018m. ir 2018- 2019m. 
žiemos dvejetų turnyruose.  

8.4. Kiekvienoje lygoje dalyvauja po 10 komandų, paliekant 2 laisvas vietas komandoms „iš svetur“ 
arba komandoms neturinčioms pakankamai reitingo taškų.  

8.5. Pirmosios pagal reitingo taškus turinčios 50 komandų išsirikiuoja lygose (A, B, C, D, E), bet jas 
visada gali keisti AUKŠTESNĮ reitingą turinti komanda. 

8.6. FLEXI lygoje dalyvauja 10 stipriausių komandų, atsižvelgiant į geriausius komandų rezultatus 
2018-2019m.  Žiemos dvejetų turnyre ir 2018m. Audi tennis cup.    

8.7. OK pasilieka teisę paskirti po dvi poras į atskiras lygas nepriklausomai nuo jų poros turimo 
reitingo; 

8.7.1. Pirmame etape komandos visose lygose žaidžia kiekviena su kiekviena;  
8.8. Lygose sužaidusios komandos išrikiuojamos pagal užimamas vietas. Jeigu poros turi po lygiai 

taškų tada vieta nustatoma sekančiai pagal eiliškumą: 
8.9.             tarpusavio susitikimai; 
8.10.  laimėtų ir pralaimėtų setų skaičių santykis;  
8.11.  laimėtų ir pralaimėtų geimų skaičių santykis;  
8.12.  laiku sužaistų susitikimų skaičius; 
8.13.  Jei kelios komandos turi po lygiai taškų:  
8.14. Žiūrimas tas pats eiliškumas, tik tarp tų komandų, kurios turi po lygiai taškų.  
8.15. Pastaba: lemiamo seto „tie break“ skaičiuojamas kaip setas, taškai laimėti šiame „tie 

break“ skaičiuojami kaip geimai; paprasto seto „tie-break“ skaičiuojamas kaip geimas. 
8.16. Antrajame etape taikoma SISTEMA 2  
8.17. SITEMA 2 –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.  

8.18. Galutiniame rezultate, sužaidžiami pusfinaliai, po kurių žaidžiama finaliniai susitikimai.  
8.19. Analogiška sistema ir PAGUODOS lentelėje. Lygose komandos užėmusio 6-12 vietas 

išsidėsto į antrąją 8 komandų šešetuko lentelę.  
8.20. Antrajame etape žaidžiami ketvirtfinalio ir pusfinalio paguodos susitikimai.  
8.21. Jei komanda, sužaidė mažiau negu pusę visų susitikimų, visi jos rezultatai – anuliuojami;  
8.22. Abi komandos  privalo parodyti gerą valią derinat varžybų laiką, datą ir vietą; 
8.23. 2019m. Vasaros turnyras žaidžiamas tik ant gruntinių lauko aikštelių. Esant blogoms lauko 

sąlygoms abiems komandoms sutikus, galima žaisti  uždaruose  kiliminės dangos teniso kortuose.  



8.24. Griežto tvarkaraščio – NEBUS ! Tiesiog – 11 kiekvienos  lygos susitikimų 
komandoms reikės sužaisti iki 2019m. rugpjūčio 18 d. Po to antrasis etapas, ketvirtfinaliai ir 
pusfinaliai iki 2019m. rugsėjo 4d.  

8.25. FINALINIAI ir paguodos susitikimai bus žaidžiami – RUGSĖJO - 7 d.  
          

 
9. APDOVANOJIMAI 

9.1. Komandos apdovanojamos originaliomis turnyro taurėmis bei rėmėjų prizais.  
9.2. Gali būti apdovanojami žaidėjai pagal atskirus rodiklius. 

 

10. NUOSTATŲ KEITIMAS 
10.1. Organizatoriai gali keisti Nuostatus tiek iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyro metu.; 

10.2. Pakeitimai įsigalioja kai apie juos paskelbiama Turnyro tinklalapyje http://www.kaunotenisas.lt,  

 

11. ORGANIZACINIS KOMITETAS:  

 Turnyro prezidentas -       ALFREDAS RIMIDIS 

 Tunyro vadovas  -            Aidas VALIUKEVIČIUS   

Turnyro administratorė –   Eitvydė HELMIENĖ 


