
UTENOS TĘSTINIO VYRŲ DVEJETŲ TENISO TURNYRO 

NUOSTATAI   

Data: Turnyras (tęstinis) vyks nuo 2023 m. sausio 14 d. iki 2023 m. kovo 12 d. 

(pogrupiuose). Finalo laikas bus paskelbtas, pasibaigus pogrupių susitikimams. 

 

Vieta: AB „Utenos trikotažas“ teniso salė (J. Basanavičiaus g. 122, Utena). 

 

Taisyklės: Turnyre galioja tarptautinės teniso taisyklės ir LTS žaidėjų elgesio taisyklės. 

Turnyre žaidžiami vyrų dvejetų susitikimai, vadovaujantis turnyro nuostatais. 

  

Dalyviai: Turnyre gali dalyvauti visi neprofesionalūs tenisininkai (tenisininkės), pasitikrinę 

sveikatą ir atsakantys už savo sveikatos būklę turnyro metu. Amžius neribojamas. 

Registracija: Dalyvių registracija iki 2023 m. sausio 13 d. 12 val. 

Tel. +370 662 58050 el.p justasguob@gmail.com (Justas Guobužas) 

 

Varžybų pradžia: 2023 m. sausio 14 d. (pogrupiai). 

 

Vykdymo sistema: Turnyras vykdomas dviejuose pogrupiuose ratų sistema. Susitikimai vykdomi iki 

dviejų laimėtų setų. Esant rezultatui 1:1, žaidžiamas tie-break iki 10 taškų. 

Dalyviams susitarus, trečią setą galima žaisti pilną. Nespėjus sužaisti susitikimo, 

jis baigiamas žaisti kitą dieną. Mačui neįvykus dėl vieno iš dalyvių kaltės, 

užskaitomas techninis pralaimėjimas.  

Tikslią tarpusavio arpusavio varžybų datą, laiką ir mokestį už aikšteles žadėjai 

susiderina bendru susitarimu. Žaidimui naudojami savi kamuoliukai. Laimėję 

susitikiną žaidėjai varžybų rezultatą praneša vyr. teisėjui Justui Guobužui (tel. 

+370 662 58050) arba sekretoriui Gintarui Kručkauskui (tel. +370 698 09316) iš 

karto po susitikimo.  

Rekomenduojama per savaitę sužaisti nemažiau kaip vieną susitikimą 

Visi pogrupių susitikimai turi būti užbaigti iki 2023 m kovo 12 d. 

Finale susitinka abiejų pogrupių nugalėtojai. Dėl trečios vietos žaidžia poros, 

pogrupiuose užėmusios antrąsias vietas. 

Finaliniam susitikimui ir susitikimui dėl trečios vietos sale ir kamuoliukais 

pasirūpina organizatoriai. Susitikimai dėl žemesnių vietų vyksta dalyvių sąskaita 

ir bendru susitarimu. 

Finalas ir susitikimas dėl trečios vietos žaidžiamas iki dviejų laimėtų setų. Esant 

rezultatui 1:1, žaidžiamas pilnas trečias setas. 

 

Kamuoliukai: YONEX (finalas ir trečioji vieta) 

Dalyvio mokestis 10.00 EUR (vienam asmeniui).  

Dalyvio mokestis mokamas pavedimu: VšĮ „Tenisas visiems“ į.k. 300654444: 

Swedbank AB, a/s LT737300010099925135 

AB SEB bankas, a/s LT277044060006654006 

Atliekant pavedimą už abu poros žaidėjus, pavedime prašome nurodyti jų 

pavardes. 

 

Apdovanojimai: Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami  VšĮ „Tenisas visiems“ taurėmis bei   

asmeninėmis dovanomis. 

 

Organizatoriai: Turnyro organizatorius: VšĮ „Tenisas visiems“  

Vyr teisėjas: Justas Guobužas tel. +370 662 58050 

Vyr. sekretorius: Gintaras Kručkauskas tel. +370 698 09316 

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus priklausomai nuo 

dalyvių skaičiaus. 

mailto:justasguob@gmail.com

