LPF VASAROS TAURĖ 2015
Keturių etapų turnyras

Turnyro nuostatai
Turnyras vyks nuo 2015 gegužės mėn. iki 2015 rugsėjo mėn. keturiais etapais (keturi atskiri
turnyrai):
I etapas - gegužės 30-31 d. Fanų aikštynas (Vilnius)*
II etapas - liepos 5-6 d. Dubingiai Open (Dubingiai)*
III etapas - rugpjūčio 22-23 d. Bernardinų sodo teniso aikštynas (Vilnius)*
IV etapas - rugsėjo mėn. Finalinis turnyras. Fanų aikštynas (Vilnius)*
*Esant netinkamoms oro sąlygoms, turnyro varžybos vyks Kauno Ecotennis aikštyne.
Dalyvių registracija vyks atskirai į kiekvieną etapą, užpildant formą, esančią tinklapyje
www.padel.lt. Kiekvieno etapo registracija baigiama, likus penkioms dienoms iki etapo
pradžios. Pasibaigus registracijai, paskelbiami etapo varžybų tvarkaraščiai.

Turnyro etapo startinis mokestis – 30 EUR vienam dalyviui, išskyrus II etapą – Dubingiai
Open, kurio startinis mokestis – 60 EUR.
Turnyro dalyvių grupės:
Vyrų A grupė – 12 porų
Vyrų B grupė – 8 poros
Moterų B grupė – 6 poros
Vyrų A grupės dalyvius kvies LPF. I etapo turnyre bus keturi pogrupiai po tris poras.
Keturios pirmosios „LPF Žiemos taurė 2015“ turnyro poros bus paskirtos į skirtingas grupes,
o kitos poros bus paskirstytos burtų tvarka.

Turnyro taisyklės
1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.padel.lt.
2. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias LPF taisykles, jeigu nuostatai nenumato
kitaip.
3. Turnyro susitikimai vyksta Vilniuje, atvirose lauko aikštelėse. Esant netinkamoms
oro sąlygoms, turnyro etapai gali būti keliami į uždaras aikšteles Kaune.
4. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie turnyrą: naujienos, informacija turnyro
dalyviams, susitikimų rezultatai, nuostatai bei jų pakeitimai ir kt. Paskelbus
informaciją tinklalapyje, laikoma, jog visi Turnyro dalyviai yra informuoti.
5. Dalyvio užsiregistravimas yra laikomas dalyvio patvirtinimu, kad jis susipažino ir
sutinka su Turnyro nuostatais.
6. Susitikimams teisėjauja patys žaidėjai.
7. Varžybose žaidžiama iki dviejų laimėtų setų. Vietoje trečiojo seto žaidžiamas tiebreak‘as iki 10-ties taškų
8. Už pergalę skiriamas 1 taškas, už pralaimėjimą 0 taškų. Neatvykusiai į susitikimą
porai įskaitomas pralaimėjimas.
9. Užsiregistravusi turnyrui ir neatvykusi pora baudžiama 40 eurų bauda.
10. Turnyro metu (vieną kartą per visą vasaros laikotarpį 05-09 mėn.) galima vieną kartą
pakeisti poros partnerį į žaidėją, esantį ne aukštesnėje reitingo pozicijoje, nei
keičiamas žaidėjas.
11. Pora privalo dalyvauti bent dviejuose iš trijų etapų, kad turėtų galimybę žaisti IV
finaliniame etape.
12. Organizatoriai palieka teisę koreguoti turnyro sistemą.
Turnyro prizinis fondas - 3 000 EUR (pinigų skirstymas pagal LPF principą).

Turnyro koordinatoriai
Akvilė Dovydaitytė, el. paštas: akvile@padel.lt, tel.: +370 647 15791
Laura Marčiulionė, el.paštas: laura@clubdubingiai.lt
Turnyro varžybų vyr. teisėjas – Liutauras Radzevičius,
el.paštas: liutauras@emplonet.lt
Turnyro direktorius - Arvydas Šutavičius, el.paštas: arvydas@padel.lt,
tel.: +370 698 22220.
Daugiau informacijos: www.padel.lt

