LPF VASAROS TAURĖ 2016 IV ETAPAS
TURNYRO NUOSTATAI
LAIKAS IR VIETA
Turnyras vyks 2016 spalio mėn. 8-9 d. Vilniuje, Fanų stadiono aikštyne.
Esant netinkamoms oro sąlygoms, turnyro varžybos vyks Kauno Ecotennis aikštyne.
DALYVIAI
Varžybos vyks vyrų A , B lygose ir moterų B lygoje, pagal LPF reitingus.
Poros, kurių abiejų žaidėjų reitingų suma mažesnė, nei 200 taškų, gali registruotis į turnyrą, bet
pateks tik į laisvas vietas.
FORMATAS
Vyrai A lyga(8 poros), Vyrai B lyga(16 porų) ir Moterys B lyga(8 poros). Varžybose bus žaidžiama
mišria sistema, išaiškinant visas vietas. (formatas gali keistis dėl oro sąlygų)
Jeigu porą sudaro skirtingų lygų žaidėjai, pora registruojama pagal aukštesnio lygio žadėją.
REGISTRACIJA
Dalyvių registracija vyksta užpildant formą, esančią tinklapyje www.padel.lt. Registruotis galima iki
spalio 6 d. 16 val. Pasibaigus registracijai, tinklalapyje www.padel.lt paskelbiami turnyro varžybų
tvarkaraščiai.
STARTINIS MOKESTIS
Turnyro startinis mokestis – 30 Eur vienam dalyviui už abi rungtynių dienas (kamuoliukai, vanduo,
karšti gėrimai, užkandžiai, spalio 8 d. 18val. bendra vakarienė).
Mokestį galma sumokėti grynais arba pervesti į atsik. sąsk.
Lietuvos Padelio Federacija LT28 7044 0600 0795 5437 Turnyro dalyvio mokestis.
TURNYRO TAISYKLĖS
1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.padel.lt. 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.
2. Dalyvio užsiregistravimas yra laikomas dalyvio patvirtinimu, kad jis susipažino ir sutinka su
Turnyro nuostatais.
3. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias LPF taisykles, jeigu nuostatai nenumato kitaip.
4. Turnyro dalyviai atvyksta į rungtynes, likus 20 min. iki susitikimo pradžios.
5. Susitikimams teisėjauja patys žaidėjai.
6. Varžybose žaidžiama iki dviejų laimėtų setų. Vietoje trečio seto žaidžiama tie-break iki 10 taškų.
7. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti turnyro sistemą.
PRIZAI
Visų grupių pirmos trys poros apdovanojamos LPF trofėjais.
A vyrų grupės finalistai apdovanojami biletais į „Pasaulio padelio čempionato“ rungtynes
Lisabonoje, lapkričio 14-19 d.
TURNYRO KOORDINATORIAI
LPF Direktorius – Arvydas Šutavičius, el.paštas: arvydas@padel.lt, tel.: +370 698 22220
Organizatorė – Laura Marčiulionė, el.paštas: laura@clubdubingiai.lt, tel.: +370 618 35340
Daugiau informacijos: www.padel.lt , https://www.facebook.com/Padel.Lietuva/

