MIX TĘSTINIS TENISO TURNYRAS
2021 SPALIO 11 d. – 2022 KOVO 17 d.

FINALAI: 2022 KOVO 19-20 D.
Data sužaidimams : 2021.10.11-2022.03.17
Dalyviai: 17 porų lentelė
Registracija: Dalyvavimas turnyre patvirtinamas kai yra sumokomas dalyvio mokestis.
Dalyvių informavimas ir rezultatų paskelbimas: Viber grupė ir kogas.eu puslapis.
Turnyro formatas: Turnyras vyks 2 dviem etapais.
Pirmas etapas – visos poros sužaidžia tarpusavyje.
Taškų skaičiavimas: už pergalę - 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, už nesužaistą mačą – 0
taškų. Surinkus vienodą taškų sumą, aukštesnę vietą užima ta pora, kuri laimėjo tarpusavio
susitikimą. Kai vienodą taškų sumą surenka tris ir daugiau porų tuomet skaičiuojami tarpusavio
laimėti mačai, setai, geimai ir tie-break.
Antras finalinis etapas – Top 16 (porų) bus žaidžiamas 2022m. kovo 19-20 d. Kogas teniso
arenoje. Varžybų formatas – vieno minuso sistema išaiškinant visas vietas.
Turnyro taisyklės: Susitikimas žaidžiamas iki 2 laimėtų setų. Rezultatui esant 1:1 žaidžiamas tiebreak iki 10 taškų.










Kvietimai į varžybas: kvietimai vykdomi sukurtoje organizatorių Viber grupėje. Viber
grupėje yra registruojami visi turnyro žaidėjai. Kviečianti pora gali kviesti kitą porą
žaidimui parašiusi į Viber grupę, asmeninę žinutę arba paskambinusi.
Ignoravimo taisyklė: Negalima atsisakyti žaisti du kartus iš eilės tai pačiai porai 7 dienų
laikotarpyje. Atsisakius žaisti, kviečiamoji pora turi pasiūlyti savo laiką arba sutikti su
pralaimėjimu.
Suderinto žaidimo taisyklė: Kai kviečianti pora ir kviečiamoji pora sutaria dėl susitikimo
laiko, žaidimas laikomas suderintu. Būtina apie tai pranešti Viber grupėje.
Nespėjimo sužaisti taisyklė: nesužaistas mačas turi būti pradėtas žaisti nuo rezultato,
kokiu buvo baigtas. Jei setais yra 1:1, žaidžiamas pilnas trečias setas. Sužaisti reikia per
7 dienas dienas nuo nebaigto sužaisti mačo datos.
Vėlavimo taisyklė: jei į mačą vėluojama15min. – žaidimas pradedamas 3:0
nevėluojančių naudai.
Poros taisyklė: partnerių keitimas negalimas, nei žaidimo periodu, nei finaliniame
etape.



Žaidimo rezultatas: Pora laimėtoja praneša rezultatą(jei buvo žaidžiamas/mi tie-break būtinai taip pat jo/jų rezultatą) žinute Viber grupėje ir/ar Andrejui +37068684008.

Dalyvio mokestis:
-

60 Eur mokestis asmeniui
40 Eur Kogas klubo nariui
Mokestis bus skiriamas turnyro finalinio etapo kaštams.

Apdovanojimai: Rėmėjų dovanos ir taurės I vieta, II vieta, III vieta, Paguoda
Organizatoriai: Teniso klubas KOGAS
Kontaktai: Artūras Krasnovas, +37069800396

