
„MEGATENIS ŽIEMOS TAURĖ 2018-2019“                                      TENISO TURNYRAS   NUOSTATAI IR TAISYKLĖS  Turnyro laikas: Turnyras vyks nuo 2018 lapkričio 04 d. iki 2019 balandžio 20 d. Finaliniai susitikimai vyks „Megatenis“ aikštyne Pipirų g.1, Domeikavos k., Kauno raj. Tikslios finalinių susitikimų datos bus paskelbtos iki 2019 balandžio 2 d. Dalyvių registracija vyksta nuo 2018 spalio 15 d. iki 2018 lapkričio 1 d. tel. +370 37 215161 arba 8-60599445. Dalyvių sąrašai bus paskelbti iki 2018 lapkričio 02 d.  Starto mokestis: 35 eurai.  Startinį mokestį privaloma sumokėti iki turnyro pradžios, atvykus į UAB „Megatenis“ teniso kortus, administracijoje, adresu: Pipirų g.1, Domeikavos k., Kauno raj.  Registruotis kviečiame į šias žaidėjų grupes:  Vyrų vienetai: 1 lyga – pažengę žaidėjai, žaidžiantys nuo 2 metų ir daugiau; 2 lyga – pradedantys žaidėjai, žaidžiantys iki 2 metų;  Moterų vienetų: Moterys ir merginos, mėgėjos, nežaidžiančios Lietuvos ir tarptautiniuose reitinginiuose turnyruose.  Žaidėjų grupės sudaromos pagal tenisininkų pajėgumą. Mažiausiais dalyvių skaičius grupėje 8 žaidėjai. Nesusirinkus nustatytam dalyvių skaičiui, žaidėjų grupė gali būti panaikinta ir žaidėjai perkelti į kitas grupes.  Turnyro taisyklės: 1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.megatenis.lt. 2. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias ITF taisykles, jeigu nuostatai nenumato kitaip.  Žaidžiama iki 2 laimėtų setų, esant rezultatui 1-1 setais, žaidžiamas tiebrake iki 10 taškų 3 seto ir mačo nugalėtojui išaiškinti. 3. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie turnyrą: turnyro dalyvių informacija, mačų rezultatai, nuostatai ir jų pakeitimai, naujienos ir kt. Paskelbus informaciją tinklalapyje, laikoma, jog visi Turnyro dalyviai yra informuoti. 4. Turnyre gali dalyvauti tik asmenys sulaukę 13 metų. Tėvai prisiima visą atsakomybę, dėl nepilnamečių patirtų traumų ar sužeidimų turnyro metu. 5. Turnyro dalyviai Turnyro metu privalo vilkėti tvarkingą sportinę aprangą ir dėvėti tenisui skirtą avalinę. 6. Turnyro dalyviai privalo patys pasirūpinti teniso raketėmis ir teniso kamuoliukais. 7. Turnyro organizatorius neatsako už turnyro dalyvių patirtus sveikatos sutrikimus prieš, po ar mačo metu. Savo sveikatos stoviu kiekvienas dalyvis rūpinasi savarankiškai. 8. Dalyvio prisiregistravimas yra laikomas dalyvio patvirtinimu, kad jis susipažino ir sutinka su Turnyro nuostatais. 9. Jei dalyvis atsisako dalyvauti Turnyre arba yra pašalinamas iš Turnyro, startinis mokestis dalyviui nėra grąžinamas. 10. Susitikimams teisėjauja patys žaidėjai. 11. Turnyre dalyvaujantys žaidėjai suskirstomi į lygas, pagal pogrupius pagal savo nurodytą žaidimo lygį ir NTRP reitingavimo sistemą. 



12. Kiekvienas žaidėjas, vienas su kitu, sužaidžia vieną mačą.  13. Laimėtojui už pergalę skiriamas vienas taškas. Pralaimėjęs taškų negauna. 14. Esant lygiam taškų skaičiui tarp žaidėjų pogrupyje, žaidėjai tarpusavyje reitinguojami tokia tvarka:  14.1 pagal surinktus taškus, 14.2 tarpusavio susitikimai; 14.3 laimėtų setų skaičius; 14.4. laimėtų geimų skaičius. „tie break“ skaičiuojamas kaip setas, taškai laimėti „tie break“ metu skaičiuojami kaip geimai.  15. Sužaidus varžybas pogrupiuose, pirmas keturias vietas savo pogrupiuose užėmę dalyviai, organizatorių paskelbtomis dienomis žais finalinį, 4-ių žaidėjų turnyrą „Megatenis“ aikštynę Pipirų g.1, Domeikavos k., Kauno raj. 16. Tarpusavio varžybų tikslią datą bei laiką žaidėjai susiderina tarpusavyje bendru susitarimu. 17. Pakvietus priešininką daugiau kaip 2 kartus, pasiūlant įvairius laikus ir dienas susitikimui, o jam atsisakius, nedelsiant informuoti el. paštu info@megatenis.lt arba turnyro teisėjui Viliui tel. 8-60599445. 18. Žaisti galima visuose  teniso kortuose. Megatenis suteikia aikštelėms 30 proc.  nuolaidą nuo bazinės aikštelių nuomos kainos. Už aikštelę ir kamuolius mokama pusiau. Rekomenduojame žaisti su naujais kamuoliais.  19. Visus varžybų rezultatus žaidėjai perduoda Megatenis administracijai ir informuoja turnyro teisėją Vilių sms žinute tel. 8-60599445. Megatenis administracija turimus rezultatus nuolat talpins www.megatenis.lt puslapyje, ir Megatenis teniso kortų skelbimų lentoje. 20. Patvirtinę registraciją (susimokėję startinį mokestį) „MEGATENIS ŽIEMOS TAURĖ 2018-2019“ Jūs patvirtinate, kad sutinkate su turnyro nuostatais, neturite sveikatos sutrikimų galinčių neigiamai paveikti Jūsų sveikatos būklę ir prisiimate pilną atsakomybę dėl galimai patirtų traumų ar kitų negalavimų. 21. Esant dideliam dalyvių skaičiui organizatoriai palieka teisę koreguoti turnyro sistemą. 22. Visa informacija, registracija, grupių lentelės ir kt. galima rasti www.megatenis.lt 23. Turnyro organizatorius pasilieka teisę keisti nuostatus. 24. Užsiregistravęs dalyvis „MEGATENIS ŽIEMOS TAURE 2018-2019“, sutinka gauti naujienas el. paštu.   Apdovanojimai:  Turnyro nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti atminimo taurėmis.   Turnyro organizatoriai: Kauno teniso mokykla UAB „Megatenis“   Daugiau informacijos: www.megatenis.lt  el. paštas info@megatenis.lt Turnyro teisėjas Vilius Kriukelis, tel. 8-60599445  „MEGATENIS ŽIEMOS TAURĖ 2018-2019“ dalyvio vardas, pavardė, parašas:   


