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1. TURNYRŲ PARAIŠKŲ IR NUOSTATŲ TEIKIMAS LTS
1.1. Turnyro organizatoriai:
1.1.1. Turnyro organizatoriais gali būti Lietuvos teniso sąjungos narė organizacija ir Lietuvos
teniso sąjunga;
1.1.2. Turnyro organizatoriai privalo paskirti turnyro direktorių ir paskelbti paraiškoje ir
nuostatuose, kuris būtų atsakingas už turnyro organizacinę kokybę;
1.1.3. Turnyro direktorius negali būti nei turnyro teisėjas, nei turnyro žaidėjas;
1.1.4. Turnyro teisėjas negali būti nei turnyro direktorius, nei turnyro žaidėjas. Turnyro teisėju
negali būti treneris, kurio žaidėjai dalyvauja turnyre.

1.2. Turnyrų paraiškų teikimo terminai ir taisyklės, turnyrų kalendorius:
1.2.1. Turnyro paraiškos teikiamos prisijungus prie organizacijos anketos interneto puslapyje
www.tennis.lt ;
1.2.2. Sekančių metų sausio – gegužės mėnesių turnyrų paraiškos teikiamos iki einamų metų.
lapkričio 1 d.;
1.2.3. Birželio – gruodžio mėnesių turnyrų paraiškos teikiamos iki einamų metų gegužės 1 d.;
1.2.4. Turnyrų paraiškos tvirtinamos / atmetamos ne vėliau kaip 14 darbo dienų po paraiškų
teikimo pabaigos, paraiškas tvirtina: trenerių taryba ir LTS administracija.
1.2.5. LTS kalendoriuje skelbiami tie turnyrai, kurių paraiškos buvo patvirtintos;
1.2.6. LTS kalendoriuje skelbiami ir nereitinginiai turnyrai, kuriuos organizuoja LTS narės.
1.2.6.1. Tokie turnyrai yra pažymimi („nereitinginis“).

1.3. Nuostatų pateikimo terminai ir taisyklės:
1.3.1. Turnyro nuostatai pildomi prisijungus prie organizacijos anketos interneto puslapyje
www.tennis.lt ;
1.3.2. Turnyro nuostatus galima pateikti iškart gavus turnyro paraiškos patvirtinimą, bet ne
vėliau kaip 5 savaitės iki turnyro pradžios;
1.3.3. Suderinti nuostatai privalo būti paskelbti ne vėliau kaip 4 savaitės iki turnyro pradžios.

1.4. Išankstinės registracijos ir išsibraukimo terminai:
1.4.1. Visuose LTS reitinginiuose turnyruose privaloma išankstinė dalyvių registracija;
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1.4.2. Išankstinės dalyvių registracijos į turnyrą pabaiga yra paskutinis pirmadienis prieš
turnyrą iki 12:00 val.
1.4.3. Išsibraukimo iš turnyro ir dalyvių sąrašo įšaldymas yra paskutinis trečiadienis prieš
turnyrą iki 12:00 val.

1.5. Turnyro mokestis
1.5.1. Senjorų reitinginio turnyro mokestis yra 57,92 €;
1.5.2. Vaikų, jaunučių, jaunių, suaugusių grupių reitinginiams turnyrams mokestis yra
netaikomas.

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TURNYRUI
2.1.

Reitinginių turnyrų vyriausiasis teisėjas privalo būti mažiausiai Nacionalinės
kategorijos, atsiųstas LTS patvirtinimui ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pirmos
turnyro dienos;

2.2.

Kiekvieno turnyro metu aikštyne privalo būti kvalifikuotas medikas;

2.3.

Turnyrui skiriamų aikštelių skaičius ir/ar turnyro trukmė dienomis ir valandomis
privalo atitikti planuojamą ir iš anksto paskelbtą dalyvių skaičių;

2.4.

Turnyrų kamuoliai privalo atitikti Tarptautinės teniso federacijos (ITF) reikalavimus,
pirmos ir aukštesnės kategorijos jaunučių, jaunių, suaugusių turnyrų pagrindinėje
lentelėje privalo būti trys arba keturi nauji kamuoliukai kiekvienam mačui;

2.5.

Pirmos ir aukštesnės kategorijos jaunučių, jaunių, suaugusių turnyruose nuo
pusfinalių rekomenduojami bokštelio teisėjai arba teisėjo asistentai-inspektoriai (ne
mažiau kaip vienas asistentas per dvi aikšteles). Žemesnės nei pirmos kategorijos
turnyrų finaliniams susitikimams rekomenduojama paskirti bokštelių teisėjus
finaliniams susitikimams;

2.6.

Pirmos ir aukštesnės kategorijos jaunučių, jaunių, suaugusių turnyruose privaloma
pasirūpinti žaidėjų nemokamu geriamu vandeniu;

2.7.

Pirmos ir aukštesnės kategorijos jaunučių, jaunių, suaugusių turnyruose, turi būti
rengiamas vienetų paguodos turnyras. Tokiame paguodos turnyre gali dalyvauti
žaidėjai žaidę ir pralaimėję pirmojo rato vienetų susitikimus, bei iki iš anksto
nustatyto laiko, ketinimą asmeniškai patvirtinę parašu registracijos lape. Paguodos
turnyro registracija negali baigtis anksčiau nei 30 min. po atitinkamos grupės vienetų
lentelės pirmojo rato paskutinio susitikimo pabaigos;
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2.8.

Pirmos ir aukštesnės kategorijos jaunučių, jaunių, suaugusių turnyruose, turi būti
rengiamas dvejetų turnyras.

2.9.

Pagal iš anksto nustatytą terminą privaloma dalyvių registracija atvykus vietoje;

2.10.

Į 7 m. ir jaun. vaikų varžybas startinis mokestis turi būti ne didesnis nei 10 eurų, į 9
m. ir 10 metų ir jaun. vaikų varžybas – iki 15 eur., jaunučių, jaunių varžybas startinis
mokestis turi būti ne didesnis kaip 20 €., į senjorų varžybas startinis mokestis
rekomenduojamas ne didesnis nei 45 €.

2.10.

Vaikų, jaunučių, jaunių varžybose paskutinis žaidėjų užleidimas privalo būti ne vėliau
kaip 20 val., senjorų varžybose ne vėliau kaip 22 val.;
Kiekvieną dieną, pasibaigus žaidimams (tačiau ne vėliau kaip 21:00 val.) LTS puslapyje
skelbiami atnaujinti rezultatai ir kitos dienos susitikimų tvarkaraštis. Informacija taip
pat gali būti skelbiama ir turnyro puslapyje, bet tai nėra privaloma. Už savalaikį
informacijos paskelbimą ir laimėtų taškų priskyrimą žaidėjams bei reitingų
suvedinėjimą LTS puslapyje, atsakingas turnyro vyr. teisėjas;

2.11.

2.12.

Varžybose turi būti suteikta galimybė sužaisti ne mažiau nei du pilnus susitikimus;

2.13.

Varžybų organizatoriai turi pasiūlyti viešbutį, kuriame galėtų gyventi varžybų dalyviai,
pageidautina už sutartinę kainą;

2.14.

Turnyro metu aikštyne privalo būti skirta visiems laisvai prieinama ir gerai matoma
vieta oficialios informacijos (tvarkaraščių, turnyro lentelių, nuostatų ir kt.) skelbimui.

3. ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJOS Į TUNRYRUS TAISYKLĖS, BAUDOS
TAŠKŲ SKAIČIAVIMO SISTEMA
3.1. Išankstinė registracija į turnyrą:
3.1.1.

Privaloma užsiregistruoti į turnyrą iš anksto iki išankstinės registracijos į turnyrą
termino pabaigos (žr. 1.4.2. punktas);

3.1.2.

Užsiregistruoti galima prisijungus prie žaidėjo anketos, išsirinkus turnyrą ir paspaudus
„registruotis“. Prisijungus prie žaidėjo anketos yra galimybė matyti visus turnyrus,
kuriuose galima registruotis – „turnyrai, kuriuose galiu registruotis“, kuriuose žaidėjas
jau yra užsiregistravęs – „turnyrai, kuriuose esu registruotas“. Turnyrą taip pat galima
išsirinkti paspaudus mygtuką „turnyrai“, išsirinkus turnyrą ir paspaudus ant turnyro
pavadinimo. Registracija į turnyrą bus galima tuo atveju, jei atsiras mygtukas
„registruotis“.

3.1.3.

Išankstinė registracija į turnyrus prasideda nuo to momento, kai paskelbiami turnyro
nuostatai.
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Išsibraukimas iš dalyvių sąrašų:

3.2.

3.2.1. Jeigu nebeplanuojama dalyvauti turnyre, privaloma išsibraukti iki išsibraukimo
termino (žr. 1.4.3 punktas);
3.2.2. Išsibraukti galima prisijungus prie žaidėjo anketos, išsirinkus turnyrą ir paspaudus
„išsibraukti“. Išsibraukus iš turnyro visuomet galima pasitikrinti ar tikrai išsibraukimas
yra atliktas. Patikrinti galima paspaudus ant mygtuko „turnyrai, kuriuose esu
registruotas“.
3.2.3. Pasibaigus išsibraukimo terminui, bet ne vėliau kaip iki nuostatuose nurodyto
registracijos vietoje laiko, du kartus per kalendorinius metus yra galimas pavėluotas
išsibraukimas iš turnyro be nuobaudų:
3.2.3.2 Tai privaloma atlikti prisijungus prie žaidėjo anketos;
3.2.3.2 Atsiųsti turnyro vyr. teisėjui ir į Lietuvos teniso sąjungos raštinę, el. paštu:
info@tennis.lt , užpildytą pavėluoto išsibraukimo skanuotą arba aiškiai
nufotografuotą užpildytą pasirašytą formą.
3.3
3.3.1.

Registracija atvykus į turnyrą:
Norint dalyvauti turnyre, būtina atvykti į nuostatuose numatytą registracijos vietą iki
numatyto registracijos atvykus laiko pabaigos;

3.3.2.

Registruojantis atvykus privaloma turėti galiojančią sveikatos pažymą iš sporto
medicinos centro ar šeimos gydytojo;

3.3.3.

Turnyre yra galimybė dalyvauti neužsiregistravus iš anksto tuomet, kai pasibaigus
registracijos atvykus laikui, yra laisvų vietų ir žaidėjas atvyko į registraciją laiku ir turi
žaidėjo licenciją.

3.4.

LTS reitinginių turnyrų baudos taškų skaičiavimo sistema:
3.4.1. Baudos taškai yra skiriami už elgesio taisyklių ar registracijos procedūrų pažeidimus.
Žaidėjui surinkus dvylika (12) baudos taškų, žaidėjo LTS licencijos galiojimas
suspenduojamas ir jis laikinai netenka teisės dalyvauti LTS turnyruose 8-ių savaičių
laikotarpiu. Apie jam skirtą suspendavimo laikotarpį žaidėją informuoja LTS
sekretoriatas. Žaidėjui yra suteikiama galimybė rašyti motyvuotą apeliaciją LTS
sekretoriatui ne vėliau kaip septynias dienas nuo pranešimo apie suspendavimą
gavimo. Suspendavimo laikotarpis oficialiai prasideda artimiausią pirmadienį praėjus
apeliacijos pardavimo laikotarpiui. Prasidėjus suspendavimo laikotarpiui,
sportininkas automatiškai išbraukiamas iš visų, tuo laikotarpiu vykstančių turnyrų
sąrašų. Pasibaigus suspendavimo laikotarpiui iš žaidėjo baudos taškų nurašoma
dvylika (12) taškų. Baudos taškai taip pat nurašomi pirmadienį, praėjus 52 savaitėms
nuo jų skyrimo dienos;
3.4.2. Baudos taškai skiriami už registracijos procedūrų pažeidimus:
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* Pavėluotas registracijos atšaukimas raštu (nuo sąrašo paskelbimo iki 3
atvykimo pabaigos)
Neatvykimas į turnyrą
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Nuobauda taikoma jeigu žaidėjas laikydamasis pavėluoto išsibraukimo procedūrų išsibraukia
pavėluotai trečią kartą per kalendorinius metus (žr. 3.2.3. punktą).

*

Baudos taškai skiriami už žaidėjų elgesio taisyklių pažeidimus:
Įspėjimas*

1

Įspėjimas + taško nuobauda

2

Geimo nuobauda (už kiekvieną nuobaudą susitikime)

+2

Diskvalifikacija po geimo nuobaudos

+4

Diskvalifikacija be įspėjimo už šiurkštų elgesio taisyklių pažeidimą

12

Diskvalifikacija dėl vėlavimo

4

Turnyro vyr. teisėjas gali nuspręsti neskirti baudos taško už įspėjimą, jei daugiau pažeidimų
susitikime nebuvo užfiksuota.

*

4. TURNYRO DALYVIŲ SĄRAŠAI
4.1.

Dalyvių sąrašų tipai, sąrašų sudarymas, vardiniai kvietimai (WC):

4.1.1.

Atitinkamai pagal turnyro nuostatus gali būti sudaromi: pagrindinio turnyro dalyvių
sąrašas, kvalifikacijos turnyro dalyvių sąrašas, laukiančiųjų (alternatyvos) dalyvių
sąrašas;

4.1.2.

Pagrindinio ar kvalifikacijos turnyro dalyvių sąrašai sudaromi pagal nuostatuose
numatytą turnyro lentelės dydį;

4.1.3.

Pagrindinio turnyro dalyvių sąrašo lentelės dydis priklauso nuo to kiek vietų numatyta
žaidėjams laimėjusiems kvalifikacijos turnyrą (jeigu toks vykdomas);

4.1.4.

Išsibraukimo iš turnyro laikotarpiu, laukiančiųjų (alternatyvos) sąraše esantys žaidėjai
eilės tvarka automatiškai gali patekti į kvalifikacijos turnyro (jeigu vykdomas) arba
pagrindinio turnyro dalyvių sąrašus;

4.1.5.

Priklausomai nuo turnyro lentelės dydžio, gali būti skiriami vardiniai kvietimai (WC).
Tiek pagrindinėje, tiek kvalifikacijos turnyrų 32-jų žaidėjų lentelėje gali būti numatyti
4 vardiniai kvietimai, 16-os lentelėje – 2 vardiniai kvietimai. Vardinį kvietimą gavęs
dalyvis privalo turėti LTS žaidėjo licenciją ir privalo būti registruotas LTS tinklapyje;

4.1.6.

Dalyvių sąrašai ir lentelės sudaromi remiantis naujausiais LTS puslapyje paskelbtais
žaidėjų reitingais;

4.1.7.

Jeigu amžiaus grupė nereitinguojama, sąrašai sudaromi atsitiktinai (burtų keliu);
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4.1.8.

4.2

Senjorų turnyruose sujungus amžiaus grupes, dalyvių sąrašo lentelėje dalyviai
pasiskirsto pagal turimų reitingo taškų sumą.

Dalyvių sąrašo paskelbimas:

4.2.1.

Dalyvių sąrašai skelbiami LTS puslapyje automatiškai iškart pasibaigus išankstinės
registracijos terminui;

4.2.2.

Dalyvių sąrašai gali keistis išsibraukimo laikotarpiu;

4.2.3.

Pasibaigus išsibraukimo laikotarpiui, dalyvių sąrašai nebesikeičia, dalyviams
neišsibraukus laiku turi būti taikoma nuobaudų sistema (žr. 3.4.2. punktą).

4.2.4.

Turnyro organizatoriai privalo peržiūrėti turnyro kategoriją pasibaigus išsibraukimo
terminui, t.y. trečiadienį 12 val.
1 kategorijos turnyrai - po išsibraukimo turi būti ne mažiau kaip 16 dalyvių (12,14m.
ir jaun.); po išsibraukimo turi būti ne mažiau kaip 8 dalyviai (16,18 metų ir jaun.).
Jeigu dalyvių yra mažiau mažinama kategorija iki 2.
2 kategorijos turnyrai - po išsibraukimo turi būti ne mažiau kaip 8 dalyviai. Esant
mažesniam dalyvių skaičiui nei 8 organizatoriai renkasi: vykdo nereitinginį turnyrą
arba anuliuoja turnyrą.

5. ATVYKIMAS Į VARŽYBAS IR LENTELIŲ SUDARYMAS
5.1. Vienerios varžybos:
5.1.1.

Kiekvienas žaidėjas gali dalyvauti tik vienos amžiaus grupės varžybose tam pačiam
turnyre.

5.2. Registracija atvykus į turnyrą:
5.2.1.

Visi žaidėjai turi asmeniškai užsiregistruoti pas varžybų vyriausiąjį teisėją iki iš anksto
nuostatuose paskelbto laiko;

5.2.2.

Vyriausiasis teisėjas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali koreguoti registracijos
pabaigos laiką, apie tai informuodamas visus dalyvius skelbimu oficialioje skelbimų
lentoje;

5.2.3.

Dvejetų komandos turi užsiregistruoti pas varžybų vyriausiąjį teisėją iki nustatyto ir iš
anksto paskelbto laiko. Vyriausiasis teisėjas pats nustato ir skelbimų lentoje paskelbia
dvejetų registracijos pabaigos laiką, kuris negali būti ankstesnis nei pirmosios varžybų
dienos keturiolikta (14:00) valanda.

5.3. Skirstomi žaidėjai:
5.3.2.

Pasibaigus registracijai, vyriausiasis teisėjas turi sudaryti skirstomų žaidėjų sąrašą, t.y.
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atrinkti tam tikrą skaičių žaidėjų, užimančių aukščiausias vietas galiojančiame reitinge ir
surašyti juos atitinkama tvarka;
5.3.3.

Skirstomų žaidėjų skaičius priklauso nuo varžybų dalyvių skaičiaus:

48, 56 ar 64 žaidėjų ar komandų lentelėje skirstoma
24 ar 32 žaidėjų ar komandų lentelėje skirstomi
16 žaidėjų ar komandų lentelėje skirstomi
8 žaidėjų ar komandų lentelėje skirstomi

16 žaidėjų ar komandų;
8 žaidėjai ar komandos;
4 žaidėjai ar komandos;
2 žaidėjai ar komandos.

5.4. Lentelės sudarymas
5.4.1.

Kiekviena lentelė turi būti sudaroma viešai, dalyvaujant mažiausiai dviem žaidėjams,
bent vienas iš kurių turėtų būti klubo, kuriame rengiamos varžybos, svečias. Lentelė
turi būti sudaroma tokiu būdu:

Pajėgiausių žaidėjų ar komandų paskirstymas reitinginiuose (12,14,16,18 ir
suaugusiųjų) turnyruose:
16 žaidėjų ar komandų lentelėje:
Žaidėjas, užimantis aukščiausią poziciją skirstomų žaidėjų sąraše įrašomas į pirmą (1)
eilutę.
Žaidėjas, užimantis antrąją poziciją įrašomas į šešioliktą (16) eilutę.
Trečia ir ketvirtą poziciją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas
įrašomas į penktą (5) eilutę, antrasis ištrauktas – į dvyliktą (12) eilutę.
32 žaidėjų ar komandų lentelėje:
Žaidėjas, užimantis aukščiausią poziciją skirstomų žaidėjų sąraše, įrašomas į pirmą (1)
eilutę.
Žaidėjas, užimantis antrąją poziciją, įrašomas į trisdešimt antrąją (32) eilutę.
Trečia ir ketvirtą pozicijas užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas
įrašomas į devintą (9) eilutę, antrasis ištrauktas - į dvidešimt ketvirtąją (24) eilutę,
Penktą, šeštą, septintą, aštuntą pozicijas užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas įrašomas į aštuntą (8) eilutę, antrasis į šešioliktą (16), trečiasis į septynioliktą
(17) eilutę ir ketvirtasis į dvidešimt penktąją (25) eilutę.
*24 žaidėjų lentelėje visi aštuoni skirstyti žaidėjai neturi varžovų pirmame varžybų rate
ir be žaidimo patenka į antrąjį ratą.
Likę žaidėjai
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Visi likę žaidėjai yra traukiami burtų keliu ir įrašinėjami į visas likusias laisvas lentelės
eilutes, pradedant viršutine laisva eilute ir baigiant apatine laisva eilute.
Vaikų 7 m. ir jaunesnių, 9 m. ir jaunesnių bei 10 m. ir jaunesnių turnyruose.
Lentelė sudaroma burtų keliu, žaidėjų neskirstant pagal pajėgumą. Žaidėjai iš to pačio
klubo burtų keliu išskirstomi į skirtingas lentelės dalis. Jei sąraše yra 2 žaidėjai iš to
pačio klubo, jie burtų kelių išskirstomi į skirtingas lentelės puses, jei sąraše yra 3-4
žaidėjai iš to pačio klubo, jie burtų kelių išskirstomi į skirtingus lentelės ketvirčius, jei
sąraše yra 5-8 žaidėjai, jie burtų keliu išskirstomi į skirtingas 1/8 lentelės dalis.
5.5. Skirstomų komandų sąrašo sudarymas dvejetų varžybose:
Skirstomų komandų sąrašas turi būti sudaromas pagal Lietuvos tenisininkų reitingą, kadangi
atskiras dvejetų žaidėjų reitingas nėra sudarinėjamas. Į skirstomų komandų sąrašą komandos
įrašomos remiantis šiomis pirmenybėmis:

A. Abu žaidėjai turi reitingą;
B. Vienas žaidėjas turi reitingą;
C. Abu žaidėjai neturi reitingo.

6. FORMATAI

IR

TAŠKŲ

SKAIČIAVIMO

TAISYKLĖS

KALENDORINIUOSE LTS TURNYRUOSE
6.1. „No Let“ taisyklė.
Visuose LTS kalendoriniuose turnyruose yra naudojama „NO LET“ taisyklė.

6.2. Vaikų teniso nereitinginiai turnyrai.
6.2.1. 7m. ir jaun.:
Šios amžiaus grupės varžybose turi būti žaidžiama iki 2 laimėtų setų iki 7 / 10 taškų.
9 metai ir jaun.:
Šios amžiaus grupės varžybose turi būti žaidžiama iki 2 laimėtų trumpų setų iki 4
geimų, 3 setas – tie-break iki 10 taškų.
10 metų ir jaun.:
Šios amžiaus grupės varžybose turi būti žaidžiami iki 2 laimėtų setų iki 6 geimų, 3
setas – tie-break iki 10 taškų / du laimėti tie break setai (16 lentelė);
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Paguodos turnyre žaidžiami du trumpi setai iki 4 laimėtų geimų, trečias setas tie-break
iki 10 taškų.
Esant 32 lentelei, žaidžiami du trumpi setai iki 4 laimėtų geimų, trečias setas tie-break
iki 10 taškų/ du laimėti trumpi tie-break setai.
6.2.2. Sportininkui atvykus į varžybas turi būti suteikta galimybė sužaisti du susitikimus.

6.3. Reitinginiai turnyrai.
6.3.1. Lietuvos čempionatuose vienetų varžybose žaidžiama du laimėti tie - break setai iki 6
geimų.
Paguodos turnyre gali būti pasirinktas trumpesnis formatas:
• du laimėti setai iki 4 geimų
• du setai iki 6 laimėtų geimų, trečias setas tie-break iki 10 taškų.
Dvejetų varžybose žaidžiami du tie-break setai iki 6 laimėtų geimų, trečias setas tiebreak iki 10 taškų, su „no AD“ taisykle.
6.3.2. 1 Kategorijos turnyruose vienetų varžybose žaidžiama du laimėti tie – break setai iki 6
geimų.
Paguodos turnyre gali būti pasirinktas trumpesnis formatas:


du laimėti setai iki 4 geimų



du setai iki 6 laimėtų geimų, trečias setas tie-break iki 10 taškų.

Dvejetų varžybose žaidžiami du tie- break setai iki 6 laimėtų geimų, trečias setas tiebreak iki 10 taškų, su „no AD“ taisykle.
6.3.3. 2 Kategorijos turnyruose žaidžiami du tie- break setai iki 6 laimėtų geimų, trečias setas
tie-break iki 10 taškų.
Paguodos turnyre formatas gali būti pasirinktas trumpesnis formatas du laimėti tiebreak setai iki 4 geimų, trečias setas tie-break iki 10 taškų.
6.4. Sportininkų vietų aiškinimo taisyklės
6.4.1. Lietuvos suaugusiųjų čempionate aiškinamos 1, 3, 17 arba 9 (pirmo rato paguodos
turnyras) vietos. Lietuvos jaunių (18,16 m. ir jaun.) ir jaunučių (14,12m. ir jaun.)
čempionatuose aiškinamos 1-16 ir 17 vietos
6.4.2. Visuose kituose reitinginiuose turnyruose aiškinamos 1, 3, 5, 9, 17 vietos.
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6.4.3. Visų kategorijų turnyruose esant dalyvių skaičiui vienoje amžiaus grupėje 8 ir mažiau,
žaidžiama rato sistema ir sudaromos „Round Robin“ lentelės.

7. SUSITIKIMO METU LEISTINOS PERTRAUKOS IR PERTRAUKOS
TARP SUSITIKIMŲ
7.1. Žaidimo vientisumas:
Pertrauka tarp lošiamų taškų neturi viršyti 20 25 sek. Žaidėjams keičiantis pusėmis, išskyrus
keitimąsi po pirmojo kiekvieno seto geimo ir bet kurį keitimąsi tie-break geime, nuo
paskutiniojo taško pabaigos iki pirmojo naujo geimo padavimo neturi praeiti daugiau nei 90
sek. Pertrauka tarp setų – 120 sek.
7.2. Tualeto pertraukos:
7.2.1. Susitikimo metu žaidėjai turi teisę prašyti ir gauti (pageidautina tarp setų), leidimą išeiti
iš aikštelės tualeto ir jokiomis kitomis reikmėmis;
7.2.2. Vyrų ar berniukų susitikimo iš dviejų laimėtų setų metu kiekvienas žaidėjas gali gauti
tik vieną tokią pertrauką, o susitikimo iš trijų laimėtų setų metu kiekvienas žaidėjas gali
gauti dvi tokias pertraukas;
7.2.3. Moterų ar mergaičių vienetų žaidime kiekviena žaidėja gali gauti daugiausiai dvi
pertraukas skirtas tualeto arba/ir suplyšusios aprangos keitimo reikmėms;
7.2.4. Dvejetų žaidime kiekviena komanda gali gauti daugiausiai dvi tokias pertraukas.
Dvejetų žaidime pertraukos metu iš aikštelės gali išeiti abi partnerės, ir tai bus laikoma
viena iš dviejų komandos pertraukų. Šios pertraukos metu žaidėją/-us turi lydėti teisėjas
ar koks kitas nešališkas asmuo paskirtas bokštelio teisėjo arba vyriausiojo teisėjo;
7.2.5. Tualeto pertraukos apšilimo metu neįskaičiuojamos, nes susitikimas dar nėra oficialiai
prasidėjęs.
7.3. Pertraukos traumos metu:
7.3.1.

Kiekvienas žaidėjas traumos atveju ar kai jo paties manymu jam reikalinga gydytojo
pagalba turi teisę prašyti ir gauti pertrauką traumai pašalinti. Pertrauka susideda iš:
diagnozavimo ir neilgesnio nei trijų (3) minučių gydymo. Trys minutės nepradedamos
skaičiuoti, kol gydytojas neatėjęs į aikštelę, ir kol jis diagnozuoja, t. y. kol nepradėtas
gydymas;

7.3.2.

Kiekvienai susitikimo metu įgytai traumai skiriama po vieną pertrauką, tačiau nė viena
pertrauka neskiriama prieš susitikimą ar apšilimo metu įgytai traumai gydyti. Be to,
kiekvienam žaidėjui, bet kuriuo ir visais mėšlungio atvejais skiriama tik viena trijų
minučių pertrauka kiekvieno susitikimo metu.
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7.4. Poilsis tarp susitikimų:
7.4.1. Žaidėjo pirmasis dienos susitikimas negali prasidėti anksčiau nei praėjus dvylikai (12)
valandų nuo jo praėjusios dienos susitikimo pabaigos;
7.4.2. Tuo atveju, kai žaidėjas turi žaisti daugiau nei vieną susitikimą per dieną (išskyrus kai
jis žaidžia vienetų ir dvejetų finaluose, kurie turi būti žaidžiami vienas po kito) jis turi
teisę į gauti tokias poilsio pertraukas tarp susitikimų:


jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko mažiau nei 1 valandą – ½ valandos;



jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko ilgiau nei 1 valandą – 1 valandos.

8. ŽAIDĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR BAUDIMO SISTEMA LIETUVOS
TENISO SĄJUNGOS VARŽYBOSE
8.1. Bendrosios nuostatos:
8.1.1.

Varžybų vyriausiasis teisėjas yra reikšmingiausias asmuo atsakingas už varžybų nuostatų,
teniso taisyklių ir žaidėjų elgesio taisyklių interpretaciją bei taikymą tų varžybų metu;

8.1.2.

Kiekvienas žaidėjas susitikimų metu ir tuo metu kai jis yra aikštyno, kuriame rengiamos
LTS varžybos, teritorijoje turi elgtis garbingai ir sportiškai. Čia pateiktos taisyklės galioja
kiekvieno žaidėjo, esančio aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje,
elgesiui.

8.2. Punktualumas:
8.2.1.

Susitikimai turi prasidėti tvarkaraštyje nurodytu laiku, arba, jei susitikimo pradžios laikas
tvarkaraštyje yra apytikslis ar visai nenurodytas, kai žaidėjai yra pakviesti į aikštelę.
Susitikimų tvarkaraštis turi būti pasirašytas vyriausiojo teisėjo ir pakabintas žaidėjams
žinomoje ir matomoje vietoje. Paskelbtas tvarkaraštis negali būti keičiamas ar taisomas
be vyriausiojo teisėjo patvirtinimo;

8.2.2.

Žaidėjai turi būti pasiruošę pradėti susitikimą nustatytu laiku. Jei žaidėjas nėra pasiruošęs
pradėti susitikimą praėjus penkioms (5) minutėms nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko ar
žaidėjų pakvietimo į aikštelę (jei laikas tvarkaraštyje nenurodytas ar nurodytas
apytiksliai), jis pradedamas bausti, kas dvidešimt (20) sekundžių jo varžovui įskaitant po
tašką, iki jis bus pasiruošęs pradėti susitikimą;

8.2.3.

Jei žaidėjas nėra pasiruošęs pradėti susitikimą praėjus penkiolikai (15) minučių nuo
tvarkaraštyje nurodyto laiko ar žaidėjų pakvietimo į aikštelę (jei laikas tvarkaraštyje
nenurodytas ar nurodytas apytiksliai), jam įskaitomas pralaimėjimas, nebent,
atsižvelgdamas į aplinkybes, vyriausias teisėjas nusprendžia kitaip;
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8.2.4.

Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės
baudos, kurios tačiau negali panaikinti žaidėjui įskaitomo pralaimėjimo.

8.3. Apranga:
8.3.1.

Žaidėjų vilkima apranga turi būti švari, tvarkinga ir tinkama tenisui;

8.3.2.

Marškiniai, marškinėliai ilgomis rankovėmis, kitoms sporto šakoms skirtos kelnės ir
panašūs drabužiai laikomi netinkamais. Žaidėjas abejojantis savo aprangos tinkamumu
turėtų pasitarti su vyriausiuoju teisėju;

8.3.3.

Ilgą aprangą žaidėjai gali vilkėti tik apšilimo metu, nebent atsižvelgdamas į aplinkybes
vyriausias teisėjas nusprendžia kitaip ir praneša iš anksto;

8.3.4.

Žaidėjai kurių apranga neatitinka čia pateiktų reikalavimų gali būti bokštelio teisėjo ar
vyriausiojo teisėjo paprašyti tuoj pat persirengti. Jei žaidėjas to nepadaro per penkias (5)
minutes ar atsisako tą padaryti, jis pradedamas bausti, kas dvidešimt (20) sekundžių jo
varžovui įskaitant po tašką, iki jis bus pasiruošęs pradėti susitikimą.

8.4. Savavališkas išėjimas iš aikštelės:
8.4.1.

Nė vienas žaidėjas apšilimo ar susitikimo metu be bokštelio teisėjo leidimo, o kai
žaidžiama be bokštelio teisėjo, tai be vyr. teisėjo žinios negali išeiti iš aikštelės. Už šios
taisyklės pažeidimą vyriausiasis teisėjas žaidėjui gali įskaityti pralaimėjimą;

8.4.2.

Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės
baudos, kurios, tačiau, negali panaikinti žaidėjui įskaitomo pralaimėjimo.

8.5. Ceremonijos:
8.5.1.

Žaidėjai iškovoję prizines vietas privalo dalyvauti prizų įteikimo ceremonijose, nebent,
vyriausiajam teisėjui sutinkant, pagrįstai negali to padaryti.

8.6. Delsimas be priežasties:
8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

Žaidėjai turi pradėti susitikimą bokštelio teisėjo nurodymu tik pasibaigus apšilimui
skirtam laikui. Žaidimas neturi būti užlaikomas dėl jokių nepagrįstų priežasčių (tame
tarpe neribotų natūralių fizinės būklės praradimų);
Laikas tarp lošiamų taškų neturi viršyti 20 s, bei pertrauka tarp geimų keičiantis pusėmis
neturi viršyti 1 min 30 s. Jei pirmasis padavimas klaidingas, antrasis turi būti paduodamas
tuoj pat. Priimantysis turi taikytis prie priimtino paduodančiojo žaidimo tempo ir būti
pasiruošęs priimti paduodamą kamuoliuką;
Delsimas dėl natūralaus fizinės būklės praradimo, traumos ar atsisakymo žaisti yra šios
taisyklės pažeidimas;
16

8.6.4.

Už pirmą šios taisyklės pažeidimą žaidėjas turi būti įspėtas, o už kiekvieną kitą
baudžiamas įskaitant tašką jo varžovui. Tačiau jei žaidėjas atsisako žaisti bokštelio
teisėjui paraginus, ar tuoj po šios taisyklės pažeidimo fiksavimo, jis turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

8.7. Keiksmažodžiai:
8.7.1.

Žaidėjai negali keiktis aikštyno kuriame rengiamos LTS varžybos teritorijoje. Varžybose
su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be
to už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą;

8.7.2.

Keikimusi laikomas aiškus ir pakankamai garsus, kad girdėtų bokštelio teisėjas, linijų
teisėjai, žiūrovai ar asmenys paduodantys kamuolius, nešvankių ar įžeidžiančių žodžių
ištarimas.

8.8. Treneriai ir jų patarimai:
8.8.1. Treneriai neturi patarinėti žaidėjams susitikimo metu. Bet kokio tipo komunikavimas:
vizualinis ar garsinis tarp žaidėjo ir trenerio yra laikomas patarinėjimu. Žaidėjai taip pat
atsakingi ir baudžiami jei jų treneriai:
a) keikiasi aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje;
b) rodo nešvankius ar įžeidžiančius gestus aikštyno, kuriame rengiamos LTS
varžybos, teritorijoje;
c) įžeidinėja teisėjus, varžovus, žiūrovus ar kitus asmenis aikštyno, kuriame
rengiamos LTS varžybos teritorijoje;
d) mėgina vartoti ar vartoja fizinę jėgą prieš teisėjus, varžovus, žiūrovus ar
kitus asmenis aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos teritorijoje.
8.8.2. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės
baudos. Be to už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas
turi būti baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą. Atsižvelgdamas į aplinkybes
varžybų vyriausias teisėjas gali paprašyti trenerį pasitraukti iš aikštyno, kuriame
rengiamos LTS varžybos teritorijos. Jei treneris atsisako tą padaryti, žaidėjui gali būti
įskaitytas pralaimėjimas.
8.9. Nešvankūs ir įžeidžiantys gestai:
8.9.1.

Žaidėjai negali demonstruoti jokių nešvankių ar įžeidžiančių gestų aikštyno, kuriame
rengiamos LTS varžybos, teritorijoje. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės
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pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to už šios taisyklės pažeidimą
susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti baudžiamas pagal trijų pakopų
baudimo sistemą;
8.9.2.

8.10.

Nešvankiais ar įžeidžiančiais gestais laikomi rankomis, rakete ar kamuoliukais atliekami
ženklai turintys nešvankią ar įžeidžiančią prasmę.
Piktnaudžiavimas kamuoliukais:

8.10.1. Žaidėjas neturi sąmoningai ir/ar agresyviai smūgiuoti, mėtyti ar spardyti teniso
kamuoliuko aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos teritorijoje, nebent taško lošimo
metu. Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos. Be to už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu
žaidėjas turi būti baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą;
8.10.2. Piktnaudžiavimu kamuoliuku laikomas sąmoningas kamuoliuko išmušimas už aikštelės
ribų, pavojingas kamuoliuko smūgiavimas aikštelės ribose ar smūgiavimas su
neigiamomis pasekmėmis.

8.11.

Piktnaudžiavimas rakete ar kitu inventoriumi:

8.11.1. Žaidėjas neturi sąmoningai ir/ar agresyviai trenkti, mesti ar spardyti raketės ar kito
inventoriaus aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos teritorijoje. Varžybose su
piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos.
Be šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.;
8.11.2. Piktnaudžiavimu rakete ar inventoriumi laikomas sąmoningas raketės ar inventoriaus
laužymas ar gadinimas, taip pat agresyvus tinklo, teisėjo bokštelio ar kėdės ar kitos
įrangos trankymas.

8.12.

Žodinis įžeidimas:

8.12.1. Žaidėjas negali žodžiu įžeisti vyriausiojo, bokštelio ar linijos teisėjo, varžovo, žiūrovo
ar kito asmens esančio aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje.
Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos. Be to už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu
žaidėjas turi būti baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą;
8.12.2. Žodiniu įžeidimu laikomas į teisėją, žaidėją, žiūrovą ar kitą asmenį nukreiptas,
nepagarbą išreiškiantis, pažeminantis, užgaulus ar kitaip įžeidžiantis teiginys.
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8.13.

Piktnaudžiavimas fizine jėga:

8.13.1. Žaidėjas negali naudoti fizinės jėgos prieš jokį teisėją, varžovą, žiūrovą ar kitą asmenį
esantį aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje. Varžybose su piniginiais
prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to už šios
taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti baudžiamas
pagal trijų pakopų baudimo sistemą;
8.13.2. Piktnaudžiavimu fizine jėga laikomas nepateisinamas teisėjo, varžovo, žiūrovo ar kito
asmens palietimas.
8.14.

Nesportiškas elgesys:

8.14.1. Žaidėjas aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje turi elgtis garbingai ir
sportiškai, gerbti teisėjų autoritetą bei varžovų, žiūrovų ir kitų asmenų teises.
Varžybose su piniginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos. Be to už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu)
metu žaidėjas turi būti baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą;
8.14.2. Nesportišku elgesiu laikomas bet koks žaidėjo poelgis kenksmingas teniso sportui
nepaminėtas aukščiau išvardintose taisyklėse.

8.15.

Baudimo sistema:

8.15.1. Ši baudimo sistema turi būti taikoma visiems aukščiau išvardintų taisyklių, išskyrus
delsimą be priežasties, pažeidimams;

Pirmas pažeidimas

—

įspėjimas;

Antras pažeidimas

—

taško pralaimėjimas;

Trečias pažeidimas

—

geimo pralaimėjimas;

Kiekvienas kitas pažeidimas

—

geimo pralaimėjimas arba diskvalifikacija.

8.15.2. Žaidėjui ketvirtą (ar bet kurį kitą) kartą pažeidus šias taisykles, bokštelio teisėjas turi
sustabdyti žaidimą ir pakviesti į aikštelę vyriausiąjį teisėją. Vyriausiasis teisėjas turi
nuspręsti ar bausti prasižengusį žaidėją įskaitant jo varžovui geimą, ar jį diskvalifikuoti;
8.15.3. Vyriausiasis teisėjas turi teisę fiksuoti tam tikrus elgesio taisyklių pažeidimus bei
informuoti apie tai bokštelio teisėją bei žaidėjus. Be to, vyriausiasis teisėjas gali žaidėjui
įskaityti pralaimėjimą. Vyriausiasis teisėjas turi teisę fiksuoti tam tikrus elgesio taisyklių
pažeidimus bei informuoti apie tai bokštelio teisėją bei žaidėjus. Be to, vyriausiasis
teisėjas gali žaidėjui įskaityti pralaimėjimą tiek už keturis pažeidimus, tiek už vieną, itin
grubų pažeidimą;
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8.15.4. Žaidėjui įskaičius pralaimėjimą, varžybų teisėjų kolegija turi svarstyti tolesnį jo
dalyvavimą tose varžybose, o LTS teisėjų kolegija jo dalyvavimą kitose LTS varžybose;
8.15.5. Varžybų teisėjų kolegija taipogi turi svarstyti žaidėjo grubiai ar kelis kartus pažeidusio
žaidėjų elgesio taisykles aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos, teritorijoje ne
susitikimo metu tolesnį dalyvavimą varžybose.
7.15.6. Bet kuris žaidėjas, užsiregistravęs ir įrašytas į LTS turnyro lentelę automatiškai prisiima
įsipareigojimą dalyvauti turnyre iki turnyro pabaigos. Žaidėjas, išvykęs iš turnyro
anksčiau nei buvo sužaistas paskutinio tame turnyre numatyto to žaidėjo vienetų ar
dvejetų susitikimo paskutinysis taškas, jei tai padarė be priežasties arba dėl medicininės
priežasties, tačiau nepateikęs tinkamos medicininės pažymos, laikomas neatvykusiu į
turnyrą, jam skiriami numatyti baudos taškai, o taip pat neskiriami jokie LTS reitingo
taškai už dalyvavimą tame turnyre. Jei žaidėjas priverstas išvykti iš turnyro dėl
medicininės priežasties, numatytos sankcijos netaikomos tik tuo atveju, jei iki žaidėjo
išvykimo apie tai buvo pranešta vyr. teisėjui, pateikiant turnyro gydytojo išduotą (arba
kito gydytojo išduotą, bet turnyro gydytojo patvirtintą) pažymą.
8.16.

Dvejetų žaidimas:

8.16.1. Dvejetų žaidime baudimo sistema taikoma ne atskiriems žaidėjams, bet komandoms.

8.17.

Žaidėjų sveikatos būklė:

8.17.1. Žaidėjai dalyvaujantys varžybose turi būti geros sveikatos, ir privalo pateikti tą įrodančias
medicinines pažymas. Sužeistas ar sergantis žaidėjas neturi būti įrašomas į varžybų
lentelę. (Medicininės sveikatos pažymos nepateikęs žaidėjas laikomas sužeistu ar
sergančiu);
8.17.2. Be to vyriausiasis varžybų teisėjas gali pareikalauti žaidėjo, kad varžybų gydytojas
patikrintų jo sveikatą, jei to žaidėjo sveikata vyriausiajam teisėjui kelia kokių abejonių.
Jei varžybų gydytojas nusprendžia, jog jau įrašytas į varžybų lentelę žaidėjas yra
nepajėgus žaisti, lentelėje jo vietoje turi būti įrašytas kitas žaidėjas. Tačiau toks
pakeitimas galimas tik iki pirmojo susitikimo pradžios.

9. ŽAIDĖJŲ REITINGAVIMO SISTEMA

9.1.

Jaunių ir suaugusiųjų reitingų skaičiavimo sistema:

9.1.1.

Reitingo sąrašai vedami sumuojant reitingo taškus atskirai kiekvienam žaidėjui, amžiaus
grupėse iki 12, 14, iki 16 iki 18 metu ir suaugusiems. Reitingo sąrašai vedami atskirai
moterims ir vyrams;

9.1.2.

Taškai suteikiami už rezultatus turnyruose pagal lentelę:
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Užimta vieta

1

2

3

4

5

6

7

8

78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Lietuvos
čempionatas

320

250

200

160

128

100

80

64

-

50

40

32

24

20

16

12

10

12

10

Top 8 finalinis
turnyras
(70 %)

224

175

140

112

89

70

56

45

-

(50 %)

160

125

100

80

64

50

40

32

32

25

20

12

10

2 kat. Turnyrai
(30 %)

100

80

64

50

40

32

24

20

20

16

12

1 kat. turnyrai

0

0

0

0

9.1.3.

Vienetų varžybose gauti taškai naudojami tik vienetų reitingams skaičiuoti;

9.1.4.

Taškai už dvejetų varžybas yra suteikiami pagal žemiau pateiktą lentelę:
Užimta vieta

1

2

3

4

Lietuvos

80

50

33

27

40

25

17

13

25

16

11

8

0

0

čempionatas
1 kat. turnyrai
(50 %)
2 kat. Turnyrai
(30 %)

9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

15% taškų surinktų vienos amžiaus grupės reitinge kaip bonus taškai įskaičiuojami į to
žaidėjo reitingą vyresnėje amžiaus grupėje;
Vertinama pagal Lietuvos Teniso Sąjungos kalendoriuje įtrauktus turnyrus, kuriuose
dalyvavimas atviras atitinkamos amžiaus grupės ir lyties Lietuvos tenisininkams;
Skaičiuojant sumą vertinami keturių geriausių turnyrų rezultatai per metus. Praėjus
metams turnyro taškai anuliuojasi;
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9.1.8.

Reitingai(t) - tarptautinio reitingo pritaikomi tokiu principu:
12 m. ir jaun. tenisininkų TE taškai pritaikomi pagal žemiau pateiktas lenteles.
1 kategorijos turnyrai
1 kategorija

PAGRINDINĖ LENTELĖ
1 vieta
2 vieta
3-4 vieta
5-8 vieta
9 – 16 vieta
17 – 32 vieta
KVALIFIKACIJA
Nugalėtojas
PAGUODA
Nugalėtojas

TE
vienetai
taškai
39
30
18
12

LTS vienetai
taškai

TE dvejetai
taškai

LTS dvejetai
taškai

180
150
120
75
45
30

11
7

45
30
20

5

30

3

15

2 kategorijos turnyrai

PAGRINDINĖ
LENTELĖ
1 vieta
2 vieta
3-4 vieta
5-8 vieta

2 kategorija
LTS
LTS
TE
vienetai dvejetai
vienetai
taškai
taškai
taškai
20

125

35

15

100

20

8

75

16

6

45
30

9 – 16 vieta

24

17 – 32 vieta
KVALIFIKACIJA
Nugalėtojas

2

24

PAGUODA
Nugalėtojas

-

14 m. ir jaun. tenisininko TE reitingo bendrą taškų sumą, dauginti kart 6;
16 m. ir jaun. tenisininko TE reitingo bendrą taškų sumą, dauginti kart 3;
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18m. ir jaun. tenisininko ITF reitingo bendrą taškų sumą, dauginti kart 8;
Suaugusių vyrų tenisininkų ATP reitingo bendrą taškų sumą, dauginti kart 100;

9.1.9.

9.1.10. Suaugusių moterų tenisininkių WTA reitingo bendrą taškų sumą , dauginti kart 100;
9.1.11. Tarptautiniai reitingo taškai perskaičiuojami kiekvieną savaitę, atsinaujinus
tarptautiniams reitingams, bet ne vėliau kaip iki trečiadienio 24:00 val. 8.1.11. Žaidėjas
nelaimėjęs bent vieno iš dviejų pirmų mačų negauna reitingo taškų.

9.2. Senjorų reitingų skaičiavimo sistema:
9.2.1.

LTS Senjorų reitingai skaičiuojami remiantis 12 mėnesių reitinginių turnyrų rotacijos
sistema ir Tarptautinės teniso federacijos ITF Seniors reitingais. LTS senjorų
reitingai skaičiuojami tik vienetų rungtims;

9.2.2.

Skaičiuojami reitingai šioms amžiaus grupėms; vyrai: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+,
60+, 65+, 70+ moterys: 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+,

9.2.3.

Tam, kad galėtų dalyvauti bet kurioje amžiaus kategorijoje, žaidėjas turi būti pasiekęs
reikiamą minimalų amžių iki tų metų, kuriais vyksta turnyras, gruodžio 31 d.;

9.2.4.

Jei turnyro nuostatai leidžia, žaidėjas gali žaisti daugiau nei vienoje arba žemesnėje
amžiaus kategorijoje, ir todėl gali būti įrašytas į kelių amžiaus kategorijų reitingus;

9.2.5.

Kiekvienos amžiaus grupės reitingų (taškų) sąrašas sudaromas, skaičiuojant tik taškus,
įgytus per paskutinius 12 mėnesių iki reitingo skaičiavimo/skelbimo datos;

9.2.6.

Skiriamų taškų skaičius priklauso nuo turnyro kategorijos ir pasiekto turnyro rato;

9.2.7.

Galutiniam reitingo apskaičiavimui sumuojami visų reitinginių turnyrų rezultatai;

9.2.8.

Jei 2 ar daugiau žaidėjų turi surinkę vienodai taškų, aukštesnę reitingo poziciją užima
tas žaidėjas, kuris vieno turnyro metu uždirba daugiau reitingo taškų;

9.2.9.

Reitingo taškų dydis pagal reitinginio turnyro kategorijas:



1 kategorija - Paskutinis metų turnyras „Top 8 Seniors“*;



2 kategorija - (vykdomi daugiau nei 2 metus)nacionaliniai reitinginiai turnyrai
(NRT);



3 kategorija – naujai vykdomi (pirma kartą) nacionaliniai reitinginiai turnyrai
(NNRT);
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9.2.10. Reitingo taškai pagal turnyro kategorijas („Knockout“ sistema):
KATEGORIJOS
ŽAIDĖJAI
Nugalėtojas
Finalo dalyvis
Pusfinalio dalyvis
Ketvirtfinalio dalyvis
Pralaimėjęs 1-mą ratą 16 lentelėje
Pralaimėjęs 1-mą ratą 32 lentelėje
Pralaimėjęs 1-mą ratą 64 lentelėje

1

2 (NRT)

3 (NNRT)

210
150
100
75
60
40
20

180
120
80
60
30
10
5

150
100
60
40
25
10
-

9.2.11. .Pirmame turnyro rate nežaidęs žaidėjas („bye“) ir pralošęs antrame rate, gauna tik pirmo
rato taškus;
9.2.12. LTS reitingo taškai skaičiuojami tik licenzinjuotiems LTS žaidėjams.
ITF Seniors reitingo taškai priskaičiuojami prie nacionalinio reitingo einamo mėnesio
pirmą ketvirtadienį. ITF Seniors taškų suma ,verčiant į LTS reitingo taškus, yra
dauginamą iš 3-jų.
9.2.13 Skiriami taškai už kvalifikacinį turnyrą:
Nugalėtojas

15

4

Pralaimėjęs paskutinį kvalif. ratą

10

2

9.2.15. Skiriami taškai už paguodos turnyrą, kai turnyro lentelė ne mažesnė nei 32:
Nugalėtojas
Paguod. turnyro finalo dalyvis

60
40

40
25

30
20

9.2.16. Paguodos turnyro taškai nesumuojami su 1-mo rato (pralaimėto) taškais;
9.2.17. Visų kategorijų turnyruose esant dalyvių skaičiui vienoje amžiaus grupėje 8 ir mažiau,
žaidžiama rato sistema ir sudaromos „Round Robin“ lentelės. Jeigu turnyro
organizatoriai nesilaiko šio reikalavimo ir sudaro kitas lenteles, visiems dalyviams
priskaičiuojamos taškai remiantis „Round Robin“ taškų skaičiavimo sistema.
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9.2.18. Skiriami taškai žaidžiant „Round Robin“ sistema:
KATEGORIJOS
ŽAIDĖJAI
1 –a vieta
2 –a vieta
3-ia ir 4-a vietos
5-a, 6-a ir 7-a vietos

1

2 (NRT)

210
150
100
75

180
120
80
60

3 (NNRT)

150
100
60
40

9.2.19. Žaidžiant „Round Robin“ sistema taškai skiriami tik žaidėjui, laimėjusiam mažiausiai
vieną vienetų susitikimą. Visi taškai skiriami tik žaidėjui, laimėjusiam mažiausiai du
vienetų susitikimus. Jeigu žaidėjas laimėjo tik vieną vienetų susitikimą jam skiriama
50% taškų;
9.2.20. Jei turnyre tenka sujungti amžiaus kategorijas, tai vyresnės amžiaus kategorijos
žaidėjams reitingo taškai skiriami jų pačių amžiaus kategorijos reitinge, su sąlyga, kad
turnyro organizatoriai praneša LTS apie amžiaus grupių jungimą;
9.2.21 Žaidėjui pereinant į vyresnio amžiaus kategoriją visi jo taškai perkeliami kartu.
Pasibaigus turnyrui vyr. teisėjas privalo suvesti rezultatus ir priskirti žaidėjams šiame
turnyre laimėtus taškus.

10.ŽAIDĖJŲ AMŽIAUS GRUPĖS 2019 METAIS
10.1.

Vaikų amžiaus grupės:

10.1.1. Vaikų 7 metu ir jaunesnių turnyruose gali dalyvauti 5-7 metų sportininkai (varžybų diena
privalo būti 5 m.ir negali būti suėję 8 m.);
10.1.2. Vaikų 9 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti sportininkai kuriems varžybų dieną yra
suėję 7 m., bet negali būti suėję 10 m.
10.1.3. Vaikų 10 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems varžybų dieną nėra
suėję 11 m.

10.2. Jaunučių/jaunių amžiaus grupės:
10.2.1. Jaunučių 12 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti gimę tarp 2007 m. sausio 1 d. ir 2009
m. gruodžio 31 d. (sportininkui varžybų dieną privalo būti suėję 10 m.);
10.2.2. Jaunių 14 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti gimę tarp 2005 m. sausio 1 d. ir 2008
m. gruodžio 31 d.(sportininkui varžybų dieną privalo būti suėję 11 m.).
10.2.3. Jaunių 16 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti gimę tarp 2003 m. sausio 1 d. ir 2006
m. gruodžio 31 d.
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10.2.4. Jaunių 18 metų ir jaunesnių turnyruose gali žaisti, gimę tarp 2001 m. sausio 1 d. ir 2004
m. gruodžio 31 d.

10.3. Suaugusiųjų amžiaus grupės:
10.3.1. Suaugusiųjų turnyruose gali dalyvauti sportininkai gimę 2004 metais ir vyresni.

10.4. Senjorų amžiaus grupės:
10.4.1. Vyresnės amžiaus grupės senjorai gali dalyvauti jaunesniųjų grupių varžybose;
10.4.2. Senjorų 30 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems turnyro pravedimo
metais yra suėję arba sueis 30 m.; 9.4.3. Senjorų 35 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti
sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.4. Senjorų
40 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais
yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.5. Senjorų 45 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti
sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.6. Senjorų
50 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais
yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.7. Senjorų 55 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti
sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.8. Senjorų
60 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais
yra suėję arba sueis 35 m.; 9.4.9. Senjorų 65 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti
sportininkai, kuriems turnyro pravedimo metais yra suėję arba sueis 35 m.;
10.4.3. Senjorų 70 m. ir vyresnių turnyruose gali žaisti sportininkai, kuriems turnyro pravedimo
metais yra suėję arba sueis 35 m

11.ŽAIDĖJŲ LICENCIJA
11.1.

Žaidėjo licencijos mokesčio dydžiai:

11.1.1. Vaikams 7 m. ir jaunesniems licencijos mokestis netaikomas;
11.1.2. Vaikų 9 m. ir jaunesnių grupės žaidėjų licencijos mokestis 5,79 €;
11.1.3. Vaikų, jaunučių 12 m. ir jaunesnių grupių žaidėjų licencijos mokestis 8,69 €;
11.1.4. Jaunių iki 18 m. ir suaugusių grupių žaidėjų licencijos mokestis 14,48 €;
11.1.5. Užsienio šalių piliečių nepriklausančių LTS organizacijai narei vaikų, jaunučių, jaunių,
suaugusių grupių žaidėjų licencijos mokestis atitinkamai dvigubai didesnis nei žaidėjų
priklausančių LTS organizacijai narei.
11.1.6. Senjorų priklausančių LTS organizacijai narei mokestis 17,38 €;
11.1.7. Senjorų nepriklausančių LTS organizacijai narei mokestis 28,96 €;
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11.1.8. Senjorai vyrai 60 metų ir vyresni bei moterys 55 metų ir vyresnės atleidžiami nuo žaidėjo
licencijos mokesčio.

11.2. Licencijos suteikimas, galiojimas:
11.2.1. Žaidėjo licencija suteikiama užsiregistruojant LTS tinklalapyje kaip žaidėjui ir sumokant
metinį žaidėjo licencijos mokestį;
11.2.2. Žaidėjo licencija patvirtinama el. paštu;
11.2.3. Lietuvos piliečiai vaikų, jaunučių, jaunių, suaugusių žaidėjo licenciją gali įsigyti tik
priklausydami LTS organizacijai narei;
11.2.4. Užsienio šalių piliečiai vaikų, jaunučių, jaunių, suaugusių amžiaus grupėse žaidėjo
licenciją gali įsigyti nepriklausydami LTS organizacijai narei.
11.2.5. Senjorų žaidėjų licenciją gali įsigyti visi norintys, senjorų žaidėjams priklausantiems LTS
organizacijai narei taikomas mažesnis licencijos mokestis;
11.2.6. Žaidėjo licenciją privaloma įsigyti iki pirmo žaidžiamo turnyro metuose.
Rekomenduojama licenciją įsigyti ne vėliau kaip 7 dienos iki pirmo turnyro išankstinės
registracijos pabaigos;
11.2.7. Žaidėjai neįsigiję licencijos iki pirmo turnyro pradžios žaidėjo licenciją gali įsigyti
vietoje, atvykus į turnyrą.
11.2.8. Licencijos mokestis taikomas einamiems metams (iki gruodžio 31 d.).

12.ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ, TURNYRO ATŠAUKIMAS
12.1.

Turnyro organizatorių atsakomybė:

12.1.1.

Už informaciją skelbiamą nuostatuose atsako turnyro organizatoriai;

12.1.2.

Už turnyro pravedimą ir kokybę atsako turnyro organizatoriai.

12.2.
12.2.1.

Turnyro atšaukimas:
Turnyras gali būti atšaukiamas jeigu turnyro organizatoriai nesilaiko Lietuvos teniso
sąjungos reitinginių turnyrų nuostatų ir taisyklių.
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