„LPF ŽIEMOS TAURĖ 2015“
Kviestinis turnyras
Turnyro nuostatai
Turnyras vyksta nuo 2015 02 01 iki 2015 04 26 sekmadieniais (tik per Velykas – ne sekmadienį, o
pirmadienį 04-06)
I etapas: susitikimai grupėse - nuo 2014 02 01 iki 2015 04 19
II etapas: grupių peržaidimo varžybos, ketvirtfinaliai, pusfinaliai ir finalai vyks 2015 04 25-26
dienomis Kaune
Kviečiamų dalyvių registracija vyksta iki 2014-01-25 el.paštu info@padel.lt arba tel.: +370
698 22220.
Startinis mokestis 20 Eur asmeniui.
Varžybų dienos mokestis – 15 Eurų asmeniui (kamuoliukai, vanduo, užkandžiai bei gėrimai).
Pogrupiai sudaromi pagal Lietuvoje vykusių padelio turnyrų žaidėjų pajėgumą.
Vyrų A grupėje – 8 poros
Vyrų B grupėje – 10 porų
Moterų A grupėje – 4 poros
Moterų B grupėje – 4 poros
Grupių varžybose (I etapas) iki atkrintamųjų varžybų vyrai žais vieną ratą, moterys – du ratus.
Kiekvieną sekmadienį Turnyro dalyviai sužaidžia po dvejas - trejas rungtynes.
Vyrų A grupėje 7 ir 8 vietas užėmusios poros žaidžia peržaidimo rungtynes su vyrų B grupės 1 ir 2
vietomis (A7-B2, A8-B1).
Po peržaidimo varžybų Vyrų A grupės 8 poros žaidžia ketvirtfinalius, pusfinalius bei finalą ir
rungtynes dėl III vietos.
Vyrų A grupės ketvirtfinalių laimėtojai užsitikrina vietą „LPF VASAROS ČEMPIONATO 2015” A
grupėje.
Vyrų B grupės 8 poros žaidžia ketvirtfinalius, pusfinalius bei finalą ir rungtynes dėl III vietos.
Moterų A grupė II etape žaidžia pusfinalį ir finalą.
Pusfinalių laimėtojos užsitikrina vietą „LPF VASAROS TAURĖS 2015” A grupėje.
Moterų B grupė II etape žaidžia pusfinalį ir finalą.

Turnyro taisyklės :
1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.padel.lt.
2. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias ITF taisykles, jeigu nuostatai nenumato kitaip.
3. Turnyro susitikimai vyksta Vilniuje, „Litexpo“ padelio teniso aikštyne, ir Kauno „Ecotennis“
aikštyne. Finalai vyksta Kaune.
4. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie turnyrą: turnyro dalyvių informacija, susitikimų
rezultatai, nuostatai ir jų pakeitimai, naujienos ir kt. Paskelbus informaciją tinklalapyje,
laikoma, jog visi Turnyro dalyviai yra informuoti.
5. Dalyvio prisiregistravimas yra laikomas dalyvio patvirtinimu, kad jis susipažino ir sutinka su
Turnyro nuostatais.
6. Susitikimams teisėjauja patys žaidėjai.
7. Grupės varžybose visos vyrų poros sužaidžia po vieną susitikimą su kiekviena iš grupės
pora. Moterys su ta pačia pora turnyro metu susitinka dukart. Žaidžiama iki dviejų laimėtų
setų. Vietoje trečiojo seto žaidžiamas tie-break‘as iki 10-ties taškų
8. Už pergalę skiriamas 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų. Neįvykę susitikimai taškų negauna.
9. Pora už nesužaistas Turnyro grupės rungtynes baudžiama 40 eurų bauda.
10. Poroms laimėjus vienodą rungtynių skaičių grupėje, tolimesnis skaičiavimas vyksta tokia
tvarka: tarpusavio susitikimų rezultatas; laimėtų setų skaičius; laimėtų geimų skaičius.
11. Organizatoriai palieka teisę koreguoti turnyro sistemą.
Prizinis fondas - 3 000 eurų (pinigų skirstymas pagal ITF principą).
Lietuvos Padelio teniso federacija praneša, kad remiantis LPF žiemos taurė bei vasaros
čempionato rezultatais, šį rudenį bus formuojama Lietuvos nacionalinė padelio teniso rinktinė.
Pasiruošimo tikslas - 2017m. padelio teniso Europos čempionatas. Pirmoji rinktinės kandidatų
stovykla planuojama spalio mėnesį. Rinktinės kandidatų amžius 17-27 metai.

Turnyro koordinatoriai :
Vilniuje
Olga Lovkytė, el.paštas: olga@padel.lt
Laura Marčiulionė, el.paštas: laura@clubdubingiai.lt

Kaune – Almantas, Lina, Eglė ir Linas
El.paštas: projektai@ecotennis.lt, tel.: +370 698 77467
Turnyro varžybų vyr. teisėjas – Liutauras Radzevičius, el.paštas: liutauras@padel.lt
Turnyro direktorius - Arvydas Šutavičius, el.paštas: arvydas@padel.lt,
tel.: +370 698 22220.
Daugiau informacijos: www.padel.lt

