LPF VASAROS TAURĖ 2016
I ETAPAS
TURNYRO NUOSTATAI
LAIKAS IR VIETA. Turnyras vyks 2016 balandžio mėn. 16 d. Vilniuje, Bernardinų aikštyne ir Fanų sporto
centre. Esant netinkamoms oro sąlygoms, turnyro varžybos vyks Kauno Ecotennis aikštyne.
DALYVIAI. Varžybos vykdomos vyrų A, B, C lygose, moterų B lygoje. Pagal praėjusių metų LPF reitingus į
vyrų A lygą pateko 18 žaidėjų, į vyrų B lygą – kiti 2015 m. reitinguoti žaidėjai.
FORMATAS. Vyrai A (8 poros), Moterys B (4 poros) – Bernardinų aikštynas; Vyrai B (8 poros), Vyrai C (8
poros) – Fanų sporto centras. Varžybose bus žaidžiama vieno minuso (olimpine) sistema, išaiškinant
visas vietas. Kituose etapuose - dviejų dienų turnyruose varžybų formatas bus kitas.
REGISTRACIJA. Dalyvių registracija vyksta užpildant formą, esančią tinklapyje www.padel.lt. Registruotis
galima iki balandžio 14 d. 16 val. Pasibaigus registracijai, tinklalapyje www.padel.lt paskelbiami turnyro
varžybų tvarkaraščiai.
STARTINIS MOKESTIS. Turnyro startinis mokestis – 25 Eur vyrams ir 20 Eur moterims – vienam dalyviui
(kamuoliukai, vanduo, užkandžiai bei gėrimai).
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. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias LPF taisykles, jeigu nuostatai nenumato kitaip.
3. Dalyvio užsiregistravimas yra laikomas dalyvio patvirtinimu, kad jis susipažino ir sutinka su Turnyro
nuostatais.
4. Susitikimams teisėjauja patys žaidėjai.
5. Varžybose žaidžiama iki dviejų laimėtų setų. Vietoje trečiojo seto žaidžiamas tie-break‘as iki 10 taškų.
Kiekviename geime, esant rezultatui 40:40, žaidžiamas lemiamas „auksinis“ taškas.
6. Turnyro metu (per visą vasaros laikotarpį 04-09 mėn.) galima vieną kartą pakeisti poros partnerį į
žaidėją, esantį ne aukštesnėje reitingo pozicijoje, nei keičiamas žaidėjas.
7. Pora privalo dalyvauti bent dviejuose iš trijų etapų, kad turėtų galimybę žaisti IV finaliniame etape.
8. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti turnyro sistemą.
TURNYRO KOORDINATORIAI
Turnyro varžybų vyr. teisėjas –
Arvydas Šutavičius, el.paštas: arvydas@padel.lt, tel.: +370 698 22220
Laura Marčiulionė, el.paštas: laura@clubdubingiai.lt, tel.: +370 618 35340
Daugiau informacijos: www.padel.lt , https://www.facebook.com/Padel.Lietuva/

