„TOP PROFESSION CUP – 2022 FLEXI GRUPĖ“
2022 m. spalio 15-16 d.
TURNYRO NUOSTATAI
Varžybos:
2022.10.15-16 d., „SEB arena“, Ąžuolyno g. 7, Vilnius.
Tvarkaraštis bus paskelbtas iki 2022.10.12 d. www.tenisoturnyrai.com
Dalyvių paraiškos priimamos iki 2022.10.11 d. elektroniniu paštu: arunas@lri.lt .
TURNYRO DALYVIAI
Turnyre dalyvauja Medikai, Teisininkai, Architektai, Bankininkai bei IT specialistai. Šiemet
startuoja ir FLEXI grupė su naujomis specialybėmis. Bus kviečiami dalyvauti Statybos
specialistai, NT vystytojai bei ekspertai (brokeriai), Transporto, logistikos ir Vadybos
specialistai, Žurnalistai ir komunikacijos bei Draudimo atstovai. FLEXI grupėje planuojama,
kad dalyvaus ne daugiau 5 specialybių. Jei esamoms specialybėms patiks turnyras, tai kitais
metais bus kviečiamos prisijungti su didesne sudėtimi prie jau esamų specialybių, kurios
dalyvauja šiame turnyre jau 10 metų.
Komandų sudėtys:
1.
2.
3.
4.
5.

Moterų dvejetai;
Vyrų dvejetai - 18 metų ir vyresni;
Vyrų dvejetai - 35 metų ir vyresni;
Vyrų dvejetai - 45 metų ir vyresni;
„Mix“ dvejetai;

*** Vienas dalyvis gali žaist vienoje grupėje (yra galimybė žaisti dviem žaidėjams vienoje grupėje.
Pvz. vienas šeštadienį, kitas sekmadienį, bet tai turi būti įrašyta išankstiniuose sąrašuose). Žaidėjus
keisti vietomis galima tik traumos atveju. Vyresni žaidėjai gali dalyvauti jaunesnių grupėje.
VARŽYBŲ TAISYKLĖS
Visų komandų dvejetai žaidžia tarpusavyje (kiekviena pora žaidžia po keturis mačus). Laimi
daugiausia pergalių surinkusi komanda. Jei komandos surenka vienodai taškų, tada vertinamas
tarpusavio komandų balansas. Jei ir jis lygus, skaičiuojami ir geimai ☺
Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų su lemiamu tašku. Rezultatui esant 1/1 žaidžiamas “Tie break” iki
10 taškų.
TURNYRO SĄLYGOS, APDOVANOJIMAI
Komandos startinis mokestis - 800 Eur (asmeniui-80 Eur, 4 žaidimai. Jei komandų skaičius būtų 4,
tada kaina asmeniui 70 Eur. 700 Eur komandai). Į kainą įskaičiuota: aikštelės, kamuoliukai,
teisėjavimas, prizai, vanduo, gaivieji gėrimai, užkandžiai, varžybų organizavimas.
Vakarinė dalis esant poreikiui už papildomą mokestį.

TURNYRO ORGANIZATORIUS IR INFORMACIJA
VšĮ „Žalioji medija“, www.tenisoturnyrai.com
Turnyro informacija ir registracija el. paštu: arunas@lri.lt arba telefonu: 8 687 41009
.

