
 

                                                                                                            PATVIRTINTA 

                         Anykščių KKSC direktoriaus 

                         2018 m. liepos 2 d.  

            įsakymu Nr. V- 81 

 

 

 Anykščių rajono lauko teniso varžybų „Anykščiai Open 2018“ nuostatai M.  

 

Data: Turnyras vyks 2018 m. rugpjūčio mėn. 1 - 19 dienomis. 

Vieta: Anykščių miesto teniso aikštyne (J. Biliūno g. 81) 

Taisyklės: Turnyre galioja teniso taisyklės ir LTS žaidėjų elgesio taisyklės. 

Turnyre žaidžiami vyrų dvejetų ir vienetų susitikimai. 

Turnyro  

formatas: 

  

Komandinis teniso turnyras. 

Turnyro metu komandos tarpusavyje žaidžia 4 mačus: 

1. 2 dvejetų mačus. 

2. 2 vienetų mačus. 

Rezultatas: 1. Komandų tarpusavio varžybų rezultatą lemia laimėtų pergalių skaičius. 

2. Jei klubų tarpusavio mačas baigiasi rezultatu 2:2, laimi komanda, tarpusavio 

mače laimėjusi daugiau setų. Jei setų skaičius lygus – laimi tarpusavio mače 

daugiau geimų laimėjusi komanda. Jei geimų skaičius yra lygus, laimi 

komanda, nugalėjusi pirmų dvejetų mače. 

Dalyviai: 1. Specialiai šiam turnyrui suburtos komandos, nepriklausančios LTS. 

2. Komandą gali sudaryti teniso žaidėjai mėgėjai, kurie paskutinius 10 metų 

nėra žaidę Lietuvos jaunių ir suaugusiųjų čempionatuose, niekada nebuvo 

Lietuvos ar kitos šalies Daviso ar Federacijos taurės rinktinių nariai, 

niekada nėra dalyvavę ITF ar ATP organizuojamuose profesionalų 

turnyruose. 

3. Teniso  komandą vienam tarpusavio mačui prieš kitą komandą sudaro 3 

žaidėjai. 

4. Kiekviena turnyre dalyvaujanti komanda paskiria komandos kapitoną, 

kuris yra atsakingas už registraciją bei dvejetų ir vienetų sudėtis 

kiekvienam konkrečiam mačui.  

5. Vienas žaidėjas iš komandos gali žaisti ne daugiau kaip trijuose mačuose. 

6. Vienas dvejetų sąstatas gali žaisti tik vieną mačą.  

Registracija: Dalyvių registracija iki 2018 m. liepos mėn. 29 d. 17.00 val. 

Tel. nr.: 8 66258050, el. p.: justasguob@gmail.com.  Užsiregistravę dalyviai 

prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką ir įsipareigoja dėl to 

nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.  

Už savo sveikatą varžybų metu dalyviai atsako patys. 

Varžybų 

pradžia: 

2018 m. rugpjūčio mėn. 1 d.  

Pradžia – 9.00 val.(apšilimas) 

mailto:justasguob@gmail.com


Lentelės: Turnyras vykdomas priklausomai nuo dalyvių skaičiaus minuso arba ratų  sistema.  

Susitikimai vykdomi iki dviejų laimėtų setų. Esant rezultatui 1:1 žaidžiamas tie-

break iki 10 taškų. Varžybos  vykdomos vadovaujantis tarptautinėmis teniso 

varžybų taisyklėmis. 

Kamuoliukai: YONEX 

Dalyvio 

mokestis 

20.00 EUR.(dalyviui).  

Apdovanojimai:  Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami „Anykščių kūno kultūros ir sporto 

centro“ taurėmis, medaliais ir prizais.  

Organizatoriai: Turnyro organizatorius: Anykščių kūno kultūros ir sporto centras 

Vyr. teisėjas: Justas Guobužas,  tel. nr.; 866258050 

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę keisti šiuos nuostatus.   

Baigiamosios 

nuostatos: 

Varžybos – viešas renginys, kuriame gali būti filmuojama ir fotografuojama. 

Registruodamiesi patvirtinate, kad sutinkate su filmuotos ar fotografuotos 

medžiagos platinimu žiniasklaidoje ir internete.  Protestai pateikiami 30 min. 

bėgyje, pasibaigus susitikimui. 

 


