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LTS REITINGINIŲ TENISO TURNYRŲ 

ORGANIZAVIMO GAIRĖS 
 

PARENGTOS PAGAL ITF, TENNIS EUROPE IR LR VYRIAUSYBĖS 

NUOSTATAS 

 

 

Pagrindinis šio dokumento tikslas yra padėti LTS klubams-nariams nustatant gaires minimaliems 

rekomenduojamiems reitinginiams teniso turnyrų organizavimo standartams.  

Visos turnyro šalys turi įsivertinti savo galimybes išpildyti esamus reikalavimus ir priimti atsakingus 

sprendimus dėl turnyro organizavimo ar dalyvavimo jame.  

Turnyrų organizavimo ypatybės bus aptariamos kartu su turnyro organizatoriumi, LTS Administracija ir 

LTS Trenerių taryba.  

 

Teniso turnyrų organizacija 

Bendroji informacija: 

Iki kol nebus paskelbta kitaip:  

- Gali būti organizuojami tik LTS kalendoriuje esantys reitinginiai U14, U16, U18 ir Suaugusių 

grupių turnyrai, Tennis Europe ir ITF profesionalų serijos turnyrai.  

- Turnyruose dalyvauti gali tik LTS reitingą turintys sportininkai. Reitingo neturintys į turnyrą 

užsiregistravę sportininkai, bus išbraukiami iš sąrašų arba nepriimami registracijos į turnyrą 

telefonu metu.  

- Turnyrų metų turnyro vietoje negali būti žiūrovų. Į turnyrą atvykstančius sportininkus gali lydėti 

tik 1 lydintis asmuo 1 žaidėjui (tas pats asmuo visomis turnyro dienomis). Tačiau 1 lydintis asmuo 
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gali lydėti daugiau nei vieną sportininką. Jeigu sportininkas atvyksta į turnyrą su lydinčiu 

asmeniu, kuris lydi daugiau negu vieną sportininką, tokiu atveju, šio asmens lydimi sportininkai, 

gali pasilikti turnyro vietoje per kitus lydinčio asmenis lydimų sportininkų susitikimus.  

- Dėl kontaktų atsekamumo, visi atvykstantys į turnyro vietą turės būti registruojami. Taip pat, 

kartu su registracija, kiekvienam atvykstančiam asmeniui turi būti matuojama temperatūra, 

įvertinama sergamumo rizika.   

- Turnyro metu organizatoriai privalo turėti atsakingą medicinos darbuotoją, asmenį, kuris bus 

atsakingas už visų COVID-19 reikalavimų ir rekomendacijų laikymąsi, atvykstančių dalyvių 

registraciją, temperatūrų matavimą, informavimą, esant teigiamam COVID-19 atvejui ar 

pasireiškus COVID-19 simptomams. Šio asmens vardas, pavardė ir kontaktai turi būti atsiunčiami 

LTS administracijai iki paskutinio pirmadienio iki turnyro.   

Minimalūs ir rekomenduojami standartai  

Žemiau pateiktose lentelėse nurodomi minimalūs teniso turnyro organizavimo standartai. Šių taisyklių 

ir rekomendacijų laikymasis gali tik sumažinti COVID-19 užsikrėtimo riziką. Bet koks turnyrų 

organizavimas ir šių gairių pritaikymas turi būti suderintas su atitinkamomis institucijomis, turnyrų 

organizavimo reikalavimai turi būti išpildomi pagal valstybinių institucijų pateiktus apribojimus, 

reikalavimus ir atsižvelgiant į rekomendacijas.  

Klausimai  

Atsiradus klausimams dėl nurodytų gairių, galima kreiptis tiesiogiai į LTS, šiuo el. paštu: info@tennis.lt   

 

Turnyro organizatoriaus parašas:  

Su visa šiame dokumente pateikta informacija susipažinau: 

Turnyro organizatorius: ________________________________________ 

Parašas: ____________________________________________________ 

 

 

 

mailto:info@tennis.lt
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Minimalūs organizaciniai reikalavimai 

Reikalavimai  Komentarai 

Galimi organizuoti tik LTS reitinginiai 

U14, U16, U18 ir Suaugusių amžiaus 

grupių turnyrai   

Į turnyrą priimami tik LTS reitingą, turintys žaidėjai. LTS reitingo 

neturintys žaidėjai negali būti įtraukiami į turnyro galutinius 

sąrašus.  

LTS reitingai: 

https://lts.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=335  

Kiekvienas turnyro susitikimas 

tvarkaraštyje turi būti nurodytas „ne 

anksčiau nei ...“  

Žaidėjai į savo susitikimą turi atvykti ne anksčiau nei likus 15 min. 

Iki tvarkaraštyje nurodytos susitikimo pradžios.  

Į turnyrą negali būti įleidžiami žiūrovai.   

Pagal LR Operacijų vadovo reikalavimus, varžybos ir turnyrai turi 

vykti be žiūrovų.  

Vienam sportininkui gali būti priskirtas ne daugiau nei vienas 

lydintis asmuo (tas pats asmuo visomis turnyro dienomis). Tačiau 

vienas lydintis asmuo, gali lydėti daugiau nei vieną sportininką. 

Jeigu sportininkas atvyksta į turnyrą su lydinčiu asmeniu, kuris lydi 

daugiau negu vieną sportininką, tokiu atveju, šio asmens lydimi 

sportininkai, gali pasilikti turnyro vietoje per kitus lydinčio asmens 

lydimų sportininkų susitikimus.   

Kiekvienas lydintis asmuo turi būti užregistruotas organizatorių, 

kartu su jo lydimu(-ais) sportininku (-ais).   

Asmuo, atsakingas už COVID-19 

reikalavimus 

Kiekvienas turnyras turi paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už 

COVID-19 išpildytus reikalavimus: atvykstančių žaidėjų 

registracijos vykdymą, temperatūrų matavimą, informavimą dėl 

galimo COVID-19 atvejo turnyro metu ar pasireiškusių simptomų.   

Parengti protokolą kaip elgtis COVID-19 užsikrėtimo turnyro metu 

atveju 

Reikalavimų ir rekomendacinės elgesio  

informacijos skelbimai turnyro vietoje  

Visiems prieinamoje ir matomoje vietoje paskelbti informaciją apie 

elgesio, saugumo reikalavimus ir rekomendacines gaires.  

Kaukių dėvėjimas 

Kaukių dėvėjimas yra privalomas visiems turnyro vietoje esantiems 

asmenims.   

Visi turnyro žaidėjai, esantys turnyro vietoje, tačiau už korto ribų, 

privalo dėvėti kaukes. Kaukių nedėvėjimas žaidėjams leidžiamas 

tik tuo metu, kai jie yra korte ir vykdo apšilimą ar žaidžią 

susitikimą.   

Turnyro organizatoriai į turnyro vietą gali įleisti tik tuos asmenis, 

kurie dėvi apsaugines kaukes.  

https://lts.tournamentsoftware.com/ranking/ranking.aspx?rid=335
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Higienos reikalavimai  

Užtikrinti kasdienį turnyro patalpų vietų valymą ir dezinfekavimą. 

Užtikrinti panaudotų sporto priemonių valymą ir definzekavimą.  

Pasirūpinti, kad turnyro vietoje būtų servetėlių, spiritinio pagrindo 

servetėlių, vienkartinių puodelių, dezinfekcinio skysčio, kaukių 

(esant papildomam poreikiui). 

Vadovavimasis valstybės institucijų 

reikalavimais 

Užtikrinti turnyro organizavimo ir pravedimo sąlygas, 

vadovaujantis LR Vyriausybės ir kitų atsakingų institucijų 

reikalavimais.  

 

Pagrindinės nuorodos:  

 

COVID-19 pandemijos valdymo priemonės. Ribojimai:  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-

priemones  

 

Operacijų vadovo sprendimai:  

 

https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=

&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&

p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_

t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1  

 

Dėl Aukšto meistriktumo sporto varžybų organizavimo būtinų 

sąlygų:  

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1ef

b98d3e67?jfwid=-ij4771ijt  

 

SVARBU: Privaloma sekti ir vadovautis šiais ir kitų atsakingų 

institucijų (pvz. atitinkamos savivaldybės) reikalavimais.  

 

 

  

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=53&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1efb98d3e67?jfwid=-ij4771ijt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1efb98d3e67?jfwid=-ij4771ijt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/20d310c1404011ebb394e1efb98d3e67?jfwid=-ij4771ijt
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SAUGUMO UŽTIKRINIMAS TENISO 

TURNYRUOSE 
(Įspėjimai ir taisyklės turi būti iškabintos visų turnyrų matomose vietose) 

 

Žaidėjams ir teisėjams 

Bendrieji reikalavimai    

Žaidėjai privalo atvykti į susitikimo vietą ne anksčiau nei 15 min. iki jų numatyto susitikimo pradžios, būti iš karto apsirengus 
žaidimui skirta apranga ir išvykti iš karto pasibaigus susitikimui.  

 
Teisėjai, sudarinėdami turnyro tvarkaraštį, kiekvieną susitikimą turi nurodyti “Ne anksčiau nei“, siekiant išvengti susibūrimų.  

 
Į turnyrą sportininką gali lydėti ne daugiau nei vienas lydintis asmuo (tas pats asmuo visomis turnyro dienomis). Jeigu 

sportininkas į turnyrą atvyksta su asmeniu, kuris lydi daugiau nei vieną sportininką, tokiu atveju su šiuo asmeniu 
atvykstantiems sportininkams gali būti leidžiama pasilikti turnyro vietoje per kitus lydinčio asmens lydimų sportininkų 

susitikimus, laikantis visų numatytų saugumo ir higienos reikalavimų.  
 

Atsisakyti rankų paspaudimo žaidėjams, varžovams, teisėjams, vengti bet kokio fizinio ar artimo kontakto prieš, po ir mačo 
metu. 

Privaloma dėvėti kaukes turnyro vietoje, išskyrus žaidėjams, kai jie apšilinėja ar žaidžia susitikimą.  

Išlaikyti 2 m atstumą nuo kitų asmenų, žmonių susibūrimo vietose. 

Kamuoliukai turi būti skirti tik vienam susitikimui. 

Korto pusių pasikeitimų metu, žaidėjai turi eiti pro skirtingas tinklo puses. 

Nesidalinti jokia įranga ar kitais dalykais (raketėmis, vandens buteliukais, maistu ir pan.) su porininkais ar varžovais. 
 

Pasireiškus COVID-19 simptomams ar po kontakto su asmeniu, turinčiu COVID-19 simptomų, nevykti į turnyro vietą. Apie tai 
informuoti turnyro direktorių ir kreiptis į medicinos personalą dėl pagalbos. 

Higienos rekomendacijos 

Žaidėjams nerekomenduojama naudotis persirengimo kambariais ar dušais. 
 

Vengti liesti įvairius paviršius. 

Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį. 

Kosėti į servetėlę ir ją iš karto išmesti. 

 

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių. 
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SAUGUMO UŽTIKRINIMAS TENISO 

TURNYRUOSE 

Turnyrų organizatoriams 

Bendrieji reikalavimai    

Žymekliais paženklinti reikalaujamus atstumus žmonių susibūrimo vietose.  

Rekomenduoti žaidėjams atvykti tik prieš pat savo susitikimą, iš karto vilkint žaidimui skirtą apranga ir išvykti iš karto po 
susitikimo pabaigos. 

Sėdėjimo vietas kortuose atskirti bent 2 m atstumu. 

Neleisti į turnyro vietą atvykti žiūrovams. 
 

 Vienas žaidėjas gali atvykti su vienu lydinčiu asmeniu. Lydintis asmuo turi būti tas pats visomis turnyro dienomis. Jeigu 
sportininkas į turnyrą atvyksta su asmeniu, kuris lydi daugiau nei vieną sportininką, tokiu atveju su šiuo asmeniu 

atvykstantiems sportininkams gali būti leidžiama pasilikti turnyro vietoje per kitus lydinčio asmens lydimų sportininkų 
susitikimus, laikantis visų numatytų saugumo ir higienos reikalavimų.  

Neleisti asmenims lankytis turnyro vietoje, jeigu jie turi COVID-19 simptomų ar per 14 dienų turėjo kontaktą su COVID-19 
simptomų turinčiu asmeniu. 

Paskirti asmenį, atsakingą už COVID-19 operacijų išpildymą.  

Kasdien vykdyti atvykstančių, į turnyro vietą, asmenų registraciją, temperatūros matavimą ir registraciją.  

Pasireiškus COVID-19 simptomams ar po kontakto su asmeniu, turinčiu COVID-19 simptomų, nevykti į turnyro vietą. Apie tai 
informuoti turnyro direktorių ir kreiptis į medicinos personalą dėl pagalbos. 

Higienos reikalavimai 

Kasdien valyti turnyro vietą ir užtikrinti reguliarų dažnai liečiamų paviršių dezinfekavimą. Tinkamai dezinfekuoti rūbinių, dušų 
ir WC patalpas. 

Pasirūpinti, kad prie kiekvieno įėjimo/išėjimo taško būtų dezinfekavimo skysčio/gelio. 

Į turnyro vietą įleisti tik kaukes dėvinčius asmenis.  

Pasirūpinti atliekų konteineriais, kurie būtų skirti panaudotoms apsaugos priemonėms: servetėlėms, pirštinėms ir pan. 
Pasirūpinti saugiu šių priemonių pašalinimu. 

 

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių. 
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SAUGUMO UŽTIKRINIMAS TENISO 

TURNYRUOSE 
(Įspėjimai ir taisyklės turi būti iškabintos visų turnyrų matomose vietose) 

 

Turnyro darbuotojams (įskaitant ir medicinos 

personalą) 

Saugaus atstumo reikalavimai 

Visą laiką išlaikyti saugų 2 m atstumą nuo kitų turnyre esančių asmenų.   

Higienos reikalavimai 

Dėvėti kaukes. 

Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį. 

Reguliariai dezinfekuoti savo darbo vietą. 

Kosėti į servetėlę ir iškarto ją išmesti. 

Bendrieji reikalavimai 

Pasireiškus COVID-19 simptomams ar po kontakto su asmeniu, turinčiu COVID-19 simptomų, nevykti į turnyro vietą. Apie tai 
informuoti turnyro direktorių ir kreiptis į medicinos personalą dėl pagalbos. 

MEDICINOS DARBUOTOJAMS  

Paruošti izoliacijos zoną įtartiniems COVID-19 atvejams. 

Nuolatos turėti pagrindines asmens saugos priemones. 

Parengti veiksmų planą, pasireiškusių COVID-19 simptomų turnyro metu atveju, kuris apimtų galimai sergančio asmens 
izoliaciją, medicininę priežiūrą, komunikacijos srautą, transportavimą iš turnyro vietos. 

Pranešti apie visus COVID-19 atvejus turnyro metu. 
 

Vykdyti kasdienę atvykstančių asmenų registraciją, temperatūros matavimą ir registraciją.  

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių. 
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SAUGUMO UŽTIKRINIMAS TENISO 

TURNYRUOSE 
(Įspėjimai ir taisyklės turi būti iškabintos visų turnyrų matomose vietose) 

 

Lydintiems asmenims  

Bendrieji reikalavimai   

Atvykęs į turnyrą lydintis asmuo privalo būti užregistruotas organizatorių.  

  

Lydintis asmuo kartu su sportininku turi atvykti ne anksčiau nei  likus 15 min. iki tvarkaraštyje nurodyto sportininko 

susitikimo.  

 

Jeigu lydintis asmuo turi daugiau nei vieną lydimą sportininką, tokiu atveju šis asmuo ir jo lydimi sportininkai gali pasilikti 

turnyro vietoje per kitų asmens lydimų sportininkų susitikimus.  

 

Visais atvejais turnyro vietoje privaloma dėvėti kaukes 

Išlaikyti minimalų 2 m atstumą nuo kitų asmenų, nesibūriuoti ir vengti bet kokio fizinio kontakto su kitais asmenimis;  

 

Higienos rekomendacijos 

Vengti liesti įvairius paviršius 

Reguliariai plauti rankas ir naudoti dezinfekcinį skystį; 

Kosėti į servetėlę ir ją iš karto išmesti; 

Neliesti veido. 

Pasireiškus COVID-19 simptomams  
Jeigu simptomai pasireiškia ne turnyro vietoje, tuomet nevykti į turnyrą.  

Iš karto informuoti turnyro direktorių ir turnyro daktarą ir kreiptis į medicinos personalą dėl pagalbos. 

Jeigu simptomai pasireiškė turnyro vietoje, leistis apžiūrimam turnyro daktaro; 

 

Pasireiškus COVID-19 simptomams per 14 dienų nuo turnyro, apie tai informuoti turnyro direktorių. 

 


