Nuotolinė registracija į turnyrą
Išankstinė registracija:
• Išankstinės dalyvių registracijos į turnyrą pabaiga yra paskutinis pirmadienis arba 3 dienos (tik
tais atvejais, jei turnyras prasideda viduryje savaitės, anksčiau nei ketvirtadienis) prieš turnyrą
iki 12:00 val.
• Išsibraukimo iš turnyro ir dalyvių sąrašo įšaldymas yra paskutinis trečiadienis arba 2 dienos (tik
tais atvejais, kai turnyras prasideda ketvirtadienį arba anksčiau) prieš turnyrą iki 12:00 val.
Galutinė registracija į turnyrą:
• Galutinė registracija į turnyrą yra vykdoma paskutinę dieną prieš turnyrą 11:00 – 13:00 val.
• Registracija vykdoma telefonu, skambinant vyr. teisėjui, turnyro tinklapyje nurodytais
kontaktais.
• Registracija telefonu yra privaloma:
o Visiems esantiems nepatvirtintų žaidėjų sąraše (Rezervinis sąrašas) (t.y.
užsiregistravusiems išankstinės registracijos metu, tačiau nepatekusiems į pagrindinio
turnyro sąrašus (Pagrindinė lentelė). Šiems žaidėjams neprisiregistravus telefonu ir
nepatvirtinus, kad jie dalyvaus turnyre atsiradus laisvai vietai po galutinės registracijos
termino, bus laikoma, kad žaidėjas turnyre nedalyvaus.
o Iš patvirtintų turnyro žaidėjų sąrašo, kurie neišsibraukė iš sąrašo iki išsibraukimo
termino pabaigos. Pavėluotas išsibraukimas be taikomų nuobaudų galimas du kartus
per kalendorinius metus. Informuoti dėl pavėluoto išsibraukimo būtina el. paštu,
atsiunčiant turnyro teisėjui ir LTS administracijai (info@tennis.lt) laisvos formos
išsibraukimo prašymą arba galutinės registracijos į turnyrą metu, nurodytu metu
paskambinus vyr. Teisėjui.
o Neužsiregistravusiems išankstinės registracijos metu, bet norintiems turnyre dalyvauti
žaidėjams. Šie žaidėjai turi paskambinti nurodytu telefonu vyr. teisėjai galutinės
registracijos metu ir informuoti vyr. teisėją apie norą dalyvauti turnyre. Žaidėjas turės
galimybę dalyvauti turnyre, JEI atitinka visi toliau nurodyti punktai: (1) pagrindinėje
turnyro lentelėje yra vietos, patvirtinus visus ir pradinėje stadijoje nepatvirtintus
žaidėjus; (2) žaidėjas paskambino nurodytu galutinės registracijos laiku; (3) žaidėjas turi
paskyrą LTS sistemoje ir (4) žaidėjas turi galiojančią LTS žaidėjo licenciją.
• Registracija telefonu neprivaloma:
o Visiems patvirtintiems pagrindinio turnyro žaidėjams, kurie ketina atvykti ir dalyvauti
turnyre. Jeigu nurodytu galutinės registracijos metu turnyro žaidėjas nepaskambina
telefonu vyr. teisėjui ir nepraneša apie savo nedalyvavimą turnyre, jis bus laikomas
turnyro dalyviu ir įtrauktas į turnyro lentelę bei tvarkaraštį.
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Lentelės sudarymas
Pasibaigus galutinės registracijos į turnyrą metu, lentelė yra sudaroma automatiniu būdu, naudojant LTS
turnyrų sistemos programą.
Pirminė turnyro lentelė ir tvarkaraštis turi būti paskelbti teisėjo iki tos pačios dienos 15 val.
Turnyro lentelė ir tvarkaraštis skelbiami turnyro internetiniame tinklapyje LTS turnyrų sistemoje
(https://lts.tournamentsoftware.com/tournaments).
Atvykimas į turnyrą
Atvykus į pirmąjį žaidėjo turnyro susitikimą, prieš įžengiant į jam paskirtą kortą, žaidėjas privalo
susimokėti turnyro startinį mokestį turnyro organizatoriams. Tik sumokėjus startinį mokestį, žaidėjas
galės pradėti susitikimą.
Taip pat, atvykus į turnyrą privaloma būti susitvarkius sporto medicinos centro ar šeimos gydytojo
sveikatos pažymą.
Baudos už registracijos procedūrų pažeidimus
Baudos taškai skiriami už registracijos procedūrų pažeidimus:
Pavėluotas registracijos atšaukimas raštu (pasibaigus išsibraukimo terminui LTS turnyrų 3
sistemoje iki nuotolinės registracijos dienos)*
Pavėluotas registracijos atšaukimas telefonu nuotolinės registracijos metu (tolygu 6
neatvykimui į registraciją vietoje)
Neatvykimas į turnyrą po lentelių ir tvarkaraščių sudarymo, kai dalyvis jau yra įtrauktas į 6
turnyro lentelę ir turnyro grafiką**

* Nuobauda netaikoma, kai žaidėjas laikydamasis procedūrų išsibraukia pirmą ir antrą kartą per
kalendorinius metus (žr. 3.2.3. punktą).

** Už neatvykimą į turnyrą turnyro dieną, kai dalyvis jau yra įtrauktas į turnyro lentelę ir turnyro
grafiką, sportininkas gauna ne tik baudos taškus, bet privalo susimokėti turnyro organizatoriams
startinį turnyro mokestį už užimtą turnyro dalyvio vietą.
Pagal LTS reitinginių turnyrų nuostatus ir taisykles, žaidėjui surinkus dvylika (12) baudos taškų, žaidėjo
LTS licencijos galiojimas suspenduojamas ir jis laikinai netenka teisės dalyvauti LTS turnyruose 8-ių
savaičių laikotarpiu.
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