LPF VASAROS TAURĖ 2019 - I ETAPAS
C LYGOS MOTERŲ GRUPĖS TURNYRO NUOSTATAI
LPF skelbia, kad turnyras yra atviras, todėl jame gali dalyvauti kitų valstybių piliečiai.
Jeigu pretendentė į C grupę informuoja LPF, kad ji pajėgi žaisti LPF turnyre C grupėje, tai LPF
pasilieka teisę spręsti savo nuožiūra ar žaidėja bei pora pajėgi žaisti C lygos moterų grupėje.
LAIKAS IR VIETA. Turnyras vyks 2019 m. gegužės mėn. 25 dieną Vilniuje Bernardinų
kortose, adresu B. Radvilaitės g. 6C, Vilnius arba Fanų padelio atvirose kortose, adresu
Linkmenų g. 8, Vilnius. Adresas bus skelbiamas kartu su sudarytu varžybų tvarkaraščiu. Esant
netinkamoms oro sąlygoms žaisti lauke, LPF sprendimą dėl varžybų organizavimo priims
tardamasi su dalyvėmis.
DALYVIAI. Varžybose dalyvauja moterų C lygos žaidėjos pagal LPF reitingavimo sistemą ir
žaidėjos, kurios pajėgios dalyvauti C lygio turnyruose LPF nuožiūra.
FORMATAS. Dalyvauja žaidėjos patekusios į C lygos grupę. Galimas mažiausias dalyvių
skaičius 10 žaidėjų (5 poros). 3 varžybos garantuotos.
REGISTRACIJA.
Dalyvių
registracija
vyksta
užpildant
formą,
esančią
tinklapyje www.padel.lt. Registruotis galima iki gegužės 23 d. (ketvirtadienio) 12 val. Pasibaigus
registracijai, tinklalapyje www.padel.lt paskelbiami turnyro varžybų tvarkaraščiai.
STARTINIS MOKESTIS. Turnyro startinis mokestis - 20 Eur/žm. (varžybų organizavimas,
kamuoliukai, vanduo, užkandžiai bei karšti gėrimai). Startinis mokestis pavedimu mokamas iki
registracijos pabaigos. Mokant grynais prieš turnyrą, kainuos 5 Eur brangiau.
Dalyvės nesumokėjusios LPF licenzijos mokesčio už 2019 kalendorinius metus, turi jį (5 eurų)
sumokėti į LPF atsiskaitomąją SEB banko sąskaitą Nr. LT287044060007955437.
PRIZAI. Pirmų vietų laimėtojų poros, apdovanojamos LPF prizais gegužės 25 dieną.
TURNYRO TAISYKLĖS
1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis padel.lt. Paskelbus informaciją
tinklalapyje, laikoma, jog visi Turnyro dalyviai yra informuoti.
2. Dalyvio užsiregistravimas yra laikomas 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. Jei tvarkaraštyje numatytos dvejos rungtynės iš
eilės, - pertrauka iki 10 min., o sužaidus ir lemiamą setą, - iki 15 min.
6. Varžybose žaidžiama iki dviejų laimėtų setų. Setuose tie-break’as iki 7 taškų. Vietoje
trečiojo seto žaidžiamas tie-break‘as iki 10 taškų.
7. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti turnyro sistemą.
TURNYRO ORGANIZATORIAI
Direktorius – Arvydas Šutavičius, el.paštas: arvydas@padel.lt, tel.: +370(698)22220
Organizatorė – Živilė Veronika Šutavičienė, el. paštas: zivile@padel.lt, tel. +370(698)19543

